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บทคดัย่อ 
 
         ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนโสกก่ามวทิยาซึง่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ โดยท าเป็นบทเรยีน
ส าเรจ็รปู จ านวน 9 เรือ่ง โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยัคอื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้
บทเรยีนส าเรจ็รปู 2) เพื่อวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ซึง่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อเปรยีบเทยีบความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู  ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ปีการศกึษา 2556 จ านวน 60 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบไปดว้ย 1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัเรยีน 
2) แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนสาระพระพุทธศาสนา 3) บทเรยีนส าเรจ็รปู จ านวน 9 เล่ม  
4) แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 9 แผน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าทแีบบไมอ่สิระ  
(t-test Dependent Sample)   
 สรปุผลการวจิยั คอื 
 1.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2.ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยรวมทัง้ 9 เล่ม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
88.02/82.54 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 3.ความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู มคี่าเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 3.65 สงูกว่าก่อนเรยีน  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 รายงานการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรยีนส าเรจ็รปู 
ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จดัท าขึน้เพื่อรายงานการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้และการหา
ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ซึง่ใชเ้ป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรู้
พระพุทธศาสนา ทัง้เพื่อจะพฒันารปูแบบการเรยีนรูใ้หห้ลากหลาย สนองตอบต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตรา 24 ขอ้ที ่
1, 2, 3, 4, 5, 6 และเป้าหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 
ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีเป็นคนเก่ง และด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สมชาย วรกจิเกษมสกุล ผศ.ดร.ชาตชิาย มว่งปฐม ดร.รสรนิทร ์ 
อะปะหงั ดร.อรณุรตัน์ บ ารงุจติร และ ดร.พระราชรตันลงกรณ์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบ
เครือ่งมอืและตรวจสอบความถูกตอ้งจงึขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 คุณค่าและประโยชน์จาก งานวจิยัเรือ่งนี้ เป็นการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้และการหา
ประสทิธภิาพบทเรยีนส าเรจ็รปู จะน าไปสู่การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ นัน่คอื
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้ มคีวามสนใจต่อการเรยีนเพิม่ขึน้  และสนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนสรา้งจรยิธรรมความซื่อสตัยส์ุจรติใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนได้
อกีรปูแบบหน่ึง ผูร้ายงาน จงึหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าบทเรยีนส าเรจ็รปูชุดนี้จะเป็นดอกไมด้อกหนึ่ง
ในการสรา้งคุณูปการใหแ้ก่ครู นกัเรยีน และผูส้นใจน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป  
 
 
       นายจ าเนียร   โพสาวงั  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 สงัคมไทยในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้น ซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจาก
กระแสการเปลีย่นแปลงของโลกในยคุโลกาภวิฒัน์ทีไ่ดแ้พรก่ระจายอยา่งรวดเรว็ ท าใหเ้กดิ
ปัญหาทีต่ามมา คอื สงัคมไมส่ามารถพฒันาคนใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้สิง่ที่
จ าเป็นอยา่งยิง่คอื การพฒันา “คน” ใหม้คีวามสามารถด ารงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสุขมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ีควบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศ และการทีจ่ะพฒันาคนใหม้คีุณภาพนัน้จะตอ้งไดร้บั
การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงัทีพ่ระธรรมปิฎก (2542: 32) ไดก้ล่าวว่า ชวีติ ทีป่ระเสรฐิเกดิจาก
การศกึษา การศกึษาจงึไมใ่ช่การใชช้วีติระยะหนึ่งในโรงเรยีนเท่านัน้ แต่เป็นปัจจยัใน  
การด ารงชวีติทีทุ่กคนตอ้งแสวงหาอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้รปูแบบการด าเนินชวีติทีไ่ดร้บัการศกึษา
จงึเป็นชวีติทีม่คีุณค่า ทัง้นี้เพราะคนเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดต่อการพฒันาทุกๆ ดา้น จะเหน็ได้
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (2555 - 2559) ไดน้ าเอาแนวคดิปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาเป็นแนวทางในการพฒันาคอื การพฒันา
แบบองคร์วม ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เป็นสงัคมแห่งภมูปัิญญา และการเรยีนรู้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ย
ตนเอง แสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบั  
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน ปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์  
(กรมวชิาการ. 2542: 1) คอื มคีุณลกัษณะมองไกล คดิไกล ใฝ่ด ี(คณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาต.ิ 2539: 13) การปฏริปูการศกึษาตามแนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ.2542 
นัน้สาระการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนา เป็นวชิาหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการปลกู ฝัง คุณธรรม 
จรยิธรรมใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ โดยเฉพาะทางดา้นจติใจ เพราะเป็นแหล่งค าสอนคุณธรรม 
จรยิธรรมของประชากรเกอืบทัง้หมดของประเทศ และพระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัหลกัส าคญั
ของชาตไิทยมอีทิธพิลต่อวถิชีวีติของสงัคมไทย ท าใหส้งัคมรม่เยน็สงบสุข (กองวจิยัการศกึษา. 
2542: 1) พระเทพกว ี(ป.อ.ปยตฺุโต) ไดเ้ขยีนไวใ้นหนงัสอื “ท าไมคนไทยจงึเรยีน
พระพุทธศาสนา” ว่าในทางการศกึษานัน้ เมือ่มองโดยภาพรวมพระพุทธศาสนาถูกจดัเป็นวชิา
ล าดบัเรยีนรูโ้ดย
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สถานะหลกั 2 อยา่งคอื ในฐานะเป็นระบบจรยิธรรมส าหรบัประชาชนส่วนใหญ่ หรอืเป็น
แหล่งค าสอนจรยิธรรมของประชากรแทบทัง้หมดของประเทศ และในฐานะเป็นส่วนประกอบ
ส าคญัของวฒันธรรมไทย ทัง้ในดา้นวตัถุธรรมและในดา้นนามธรรมซึง่มอีทิธพิลครอบคลุม
มากทีสุ่ดอยา่งหนึ่งในวถิชีวีติของสงัคมไทย (กรมวชิาการ. 2535: 1) จากรายงานวจิยัของ 
นิมติ มัง่มทีรพัย ์(2554: 1) ไดศ้กึษาความรูแ้ละทศันคตขิองเยาวชนทีม่ต่ีอพระพุทธศาสนา
ในยคุโลกาภวิตัน์ พบว่า ความรูแ้ละทศันคตติามหลกัการทางพุทธศาสนาอยูใ่นระดบัรอ้ยละ 
47 ไมน่่าพอใจ พฤตกิรรมของพ่อแมใ่นการปลกูฝังคุณธรรมบุตรหลานในครอบครวัเป็น
อุปสรรคต่อการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจของเยาวชน ส่วนปัจจยัในการจดัการเรยีนการสอน  
ของครนูัน้ม ีคอื ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจทีช่ดัเจนในเรือ่งการสอนวชิาพระพุทธศาสนาซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชัร ี ส าเภาพล (2537: 96-97) ว่าการสอนพระพุทธศาสนาไม่
ส าเรจ็ คอืครผููส้อนขาดความรู ้ความเขา้ใจในวชิาพระพุทธศาสนาและวธิกีาร ในการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์เนื้อหา ครขูาดทกัษะในการใชส้ื่อ  
การสอน และพนม พงษ์ไพบลูย ์(2540: 111) กล่าวว่า การเรยีนรูใ้นรายวชิาพระพุทธศาสนา
ไมไ่ดอ้ยูท่ีผู่เ้รยีนไดเ้นื้อหาสาระมากหรอืน้อย แต่อยูท่ีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไร คดิอยา่งไร เชื่อ
อยา่งไร และจะปฏบิตัตินอยา่งไร และเสฐยีรพงษ์ วรรณปก (2538: 15) ไดแ้สดงความคดิเหน็
ว่าการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาไมป่ระสบผลส าเรจ็อาจเนื่องมาจาก  
 1.ครมูองว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิง่ทีส่อนยาก น่าเบื่อ 
 2.ครไูมเ่ขา้ใจพระพุทธศาสนาดพีอตปีระเดน็ไมแ่ตกจบัภาพรวมไมไ่ด้  
 3.ครมูกัสอนดว้ยการบรรยาย เล่าใหฟั้ง นกัเรยีนรบัรูอ้ยา่งเลื่อนลอยรูส้กึห่างไกลตวั  
จากปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาไมบ่รรลุวตัถุประสงค์  (กองวจิยั
การศกึษา. 2542: 6) เพราะครผููส้อนส่วนใหญ่ใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย สอนตามต ารา
เรยีน ใชส้ื่อและอุปกรณ์น้อย การสอนมุง่เน้นความจ ามากกว่าการน าไปปฏบิตัขิาดความรู้
ความเขา้ใจในเทคนิคการสอนทีเ่รา้ใจ (ปราณ ีสมสกุล. 2544: ภาคผนวก) ผูส้อนไมม่คีวามรู้
ลกึซึง้ สอนโดยความไมส่มคัรใจบุคลกิภาพไมเ่หมาะสมไมเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ี  (กรมวชิาการ, 
2535: 20) ไมส่่งเสรมิการพฒันาในทุกดา้นของนกัเรยีน  
 จากการรายงานผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู ้สาระพระพุทธศาสนาปีการศกึษา 
2555 ซึง่ไดก้ าหนดสดัส่วนคะแนนและคะแนนของนกัเรยีนทีท่ าไดก้ารก าหนดสดัส่วนคะแนน 
สาระการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ฝ่ายวชิาการโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา. 
2555: 15) ดงันี้ หน่วยที ่1 พระพุทธ มสีาระการเรยีนรู ้คอื ประวตัแิละความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา พุทธประวตั ิชาดก วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ก าหนดสดัส่วนคะแนน
เป็น 33 คะแนน นกัเรยีนท าได ้8 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 24.42 หน่วยที ่2 พระธรรม มสีาระ
การเรยีนรู ้คอื  อรสิจั 4 ธรรมคุณ 6 การบรหิารจติ การเจรญิปัญญา ค าศพัทท์าง
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พระพุทธศาสนา  พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษติ ก าหนดสดัส่วนคะแนนเป็น 34 คะแนน 
นกัเรยีนท าได ้15 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 44.11 หน่วยที ่3 พระสงฆ ์มสีาระการเรยีนรูค้อื  
พุทธสาวกสาวกิา ชาวพุทธตวัอยา่ง หน้าทีช่าวพุทธ ศาสนาพธิ ีมารยาทชาวพุทธ สมัมนา
พระพุทธศาสนา คะแนนเตม็ทัง้หมด  33 คะแนน นกัเรยีนท าได ้9 คะแนนคดิเป็นรอ้ยละ 
27.27 จะเหน็ไดว้่า หน่วยที ่1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่าทุกหน่วยการเรยีนรู ้
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ในฐานะทีผู่ร้ายงานเป็นครทูีร่บัผดิชอบการจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระพระพุทธศาสนา จงึเหน็ว่าสิง่ทีจ่ะช่วยแกปั้ญหาในเรือ่งนี้ไดค้อื การน า
รปูแบบเทคนิควธิกีารการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายมาใช ้อาจจะประกอบไปดว้ย  
เพลง เกม บทเรยีนส าเรจ็รปู ทัง้นี้เพื่อท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานในการเรยีน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน ดงันัน้เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ผูร้ายงานจงึไดจ้ดัท า 
นวตักรรม คอื บทเรยีนส าเรจ็รปู สาระพระพุทธศาสนาส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 
จ านวน 9 เล่ม โดยเลอืกสาระทีม่ปัีญหาทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า เพื่อใชเ้ป็นสื่อ
ประกอบ การเรยีนใหก้บันกัเรยีน ทัง้นี้เพราะบทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นสื่อการเรยีนทีน่กัเรยีน
สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ศกึษาทลีะขัน้ตอน จากงา่ยไปหายาก มกีารเสรมิแรง  และสรา้ง
แรงจงูใจ ไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถตรวจค าตอบไดท้นัทเีมือ่ศกึษาจบสอดคลอ้งกบัหลกัการของ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ขอ้ที ่3 ทีว่่า ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดพ้ฒันาและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ โดยถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญั
ทีสุ่ด สามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและตามศกัยภาพ และจดุหมายขอ้ที ่2 มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน รกัการอ่าน รกัการเขยีนและรกัการคน้ควา้ ตลอดจน ทฤษฎี  
การเรยีนรูท้างการศกึษาของเป็นอยา่งด ีตอบสนอง ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถ
เรยีนรูไ้ดท้ีทุ่กเวลา ไมม่ขีอ้จ ากดั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ในฐานะเป็นผูจ้ดัท าหวงัเป็น
อยา่งยิง่ว่า บทเรยีนส าเรจ็รปูทีม่ปีระสทิธภิาพน้ีจะเป็นนวตักรรมทีท่ าใหผ้ลสมัฤทธิท์าง  
การเรยีนสาระพระพุทธศาสนาสงูขึน้ และพฒันากระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ี  
คนเก่งและสามารถใชช้วีติรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเป็นสุขต่อไป 
 
ค าถามวิจยั 
 1.บทเรยีนส าเรจ็รปูสามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนา  
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ไดห้รอืไม่ 
 2.ประสทิธภิาพของ บทเรยีนส าเรจ็รปู ควรมปีระสทิธภิาพในระดบัใด 
          3.ความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ทีใ่ชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูอยูใ่นระดบัใด 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 
 1.เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู  
          2.เพื่อวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ซึง่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
80/80 
          3.เพื่อเปรยีบเทยีบความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 
   1.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2.บทเรยีนส าเรจ็รปูมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 3.ความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
ทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 
 1.ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
 
 2.กลุ่มตวัอย่าง  ในการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน 
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ปีการศกึษา 2556 จ านวน 60 คน ไดม้าโดย 
การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  
              3.ระยะเวลา ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ปีการศกึษา 2556 รวม 18 ชัว่โมง 
 
 4.เน้ือหาท่ีใช้ เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืสาระการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนา รหสัวชิา  
ส 22101 ตามคู่มอืหลกัสตูรการจดัสาระการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมตามหลกัสตูรแกนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
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 4.ตวัแปร 
 
  4.1 ตวัแปรตน้ คอื การเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู 
  4.2 ตวัแปรตาม   
    4.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนา  
                     4.2.2 ประสทิธภิาพบทเรยีนส าเรจ็รปู               
    4.2.3 ความสนใจต่อการเรยีนรู ้ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนโดยใช้
บทเรยีนส าเรจ็รปู 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
 1.บทเรียนส าเรจ็รปู หมายถงึ สื่อการสอนทีช่่วยท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้าก
งา่ยไปหายากทลีะขัน้ตอน นกัเรยีนสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเองทุกทีทุ่กเวลา ตอบสนองความ
ตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสรมิการเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
 2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากนกัเรยีนเรยีนโดยใชบ้ทเรยีน
ส าเรจ็รปูซึง่เป็นผลสมัฤทธิจ์ะครอบคลุมทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นพุทธพิสิยั ดา้นจติพสิยั และดา้น
ทกัษะพสิยั แต่ในการวจิยั ครัง้น้ีจะศกึษาเฉพาะผลสมัฤทธิด์า้นพุทธพิสิยั โดยวดัจากคะแนน
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 3.ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รปู 80/80 หมายถงึ ประสทิธภิาพของ
บทเรยีนส าเรจ็รปูสาระพระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาป่ีที ่2 โดยที ่ 
  80 ตวัแรก หมายถงึ ค่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละของจ านวนค าตอบทีน่กัเรยีนตอบ
ถูกจากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน  
  80 ตวัหลงั หมายถงึ ค่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละของจ านวนค าตอบทีน่กัเรยีนตอบ
ถูกจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 4.ความสนใจต่อการเรียนรู้สาระพระพทุธศาสนา  หมายถงึ การแสดงออกถงึ
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้รว่มในการประกอบกจิกรรม หรอืเรือ่งราวในสาระพระพุทธศาสนา 
รูจ้กัการเอาใจใส่ มองเหน็ความส าคญัมกีารรบัรูแ้ละการตอบสนองต่อการรบัรู ้แลว้ยอมรบัใน
คุณค่าของสิง่ทีต่นไดร้บัรูใ้นทีสุ่ด 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 
 ส าหรบันักเรียน  
  1.เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู  
  2.เพื่อฝึกการปฏบิตักิจิกรรมทางพระพุทธศาสนาใหก้บันกัเรยีน  
  3.นกัเรยีนสามารถน าบทเรยีนส าเรจ็รปูไปศกึษาดว้ยตนเอง หรอืนอกเวลาเรยีน 
เป็นการศกึษาโดยการคน้พบดว้ยตนเอง 
  4.นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้และมคีวามสนใจต่อการเรยีน
พระพุทธศาสนามากขึน้ 
  5.นกัเรยีนไดฝึ้กคุณธรรมทีจ่ าเป็นส าหรบัคนไทยคอื ความซื่อสตัยส์ุจรติความ
รบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่เรยีนใฝ่รูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 ส าหรบัครู  
  1.เป็นแนวทางในการปรบัปรงุการเรยีนการสอนพระพุทธศาสนา  
  2.เป็นแนวทางในการผลติสื่อส าหรบัวชิาพระพุทธศาสนาและวชิาอื่นๆ 
  3.เป็นการน านวตักรรมทางการศกึษามาใชป้รบัปรงุ และพฒันาสื่อการเรยีน  
การสอนเป็นการพฒันายกระดบัมาตรฐานการศกึษาของชาติ  
 
 บทสรปุ 
 บทเรยีนส าเรจ็รปูหรอืบทเรยีนโปรแกรม ทีส่รา้งขึน้เป็นนวตักรรมหนึ่งทีต่อ้งการให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง จะเรยีนไดเ้รว็ หรอืชา้ขึน้อยูก่บัความสามารถแต่ละบุคคล ผูเ้รยีน
ตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของบทเรยีนอยา่งเครง่ครดั และดว้ยความซื่อสตัย ์ส าหรบัการ
น าเสนอเนื้อหาจะอยูใ่นกรอบ หรอืเฟรมทีบ่รรจเุนื้อหาทลีะน้อย มคี าถามและเฉลยค าตอบให้
ทราบผลทนัท ีเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ยและเป็นขัน้ๆ จากงา่ยไปสู่ยาก  โดยน าเอา
พืน้ฐานแนวคดิ ทฤษฎเีชื่อมโยงของธอรน์ไดค์(S-R Bond Theory) และทฤษฎเีงือ่นไขของส
กนิเนอร ์(B.F.Skinner) เป็นแนวทางในการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รปู ดงันัน่ การเรยีนรูใ้นสาระ
พระพุทธศาสนา จงึเหน็ว่าสิง่ทีจ่ะช่วยแกปั้ญหาในเรือ่งนี้ไดค้อื การน ารปูแบบเทคนิควธิกีาร
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายมาใช ้อาจจะประกอบไปดว้ย  เพลง เกม บทเรยีน
ส าเรจ็รปู ทัง้นี้เพื่อท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานในการเรยีนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รยีนดงันัน้เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวผูร้ายงานจงึไดจ้ดัท านวตักรรม คอื บทเรยีนส าเรจ็รปู
สาระพระพุทธศาสนาส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 9 เล่ม โดยเลอืกสาระทีม่ ี
ปัญหาทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า เพื่อใชเ้ป็นสื่อประกอบ การเรยีนใหก้บันกัเรยีน 
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ทัง้นี้เพราะบทเรยีนส าเรจ็รปูเป็นสื่อการเรยีนทีน่กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ศกึษาที
ละขัน้ตอน จากงา่ยไปหายาก มกีารเสรมิแรง และสรา้งแรงจงูใจ ไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถตรวจ
ค าตอบไดท้นัทเีมือ่ศกึษาจบ สอดคลอ้งกบัหลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ขอ้ที ่3 ทีว่่า ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
อยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ โดยถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด สามารถพฒันาตามธรรมชาต ิ
และตามศกัยภาพ และจดุหมายขอ้ที ่2 มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน รกัการอ่าน รกัการ
เขยีนและรกัการคน้ควา้ ตลอดจน ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างการศกึษาของเป็นอยา่งด ีตอบสนอง 
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถเรยีนรูไ้ดท้ีทุ่กเวลาไมม่ขีอ้จ ากดั ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
ขา้งตน้ในฐานะเป็นผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า บทเรยีนส าเรจ็รปูทีม่ปีระสทิธภิาพนี้จะเป็น
นวตักรรมทีท่ าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาสงูขึน้  และพฒันากระบวนการ
เรยีนรูท้ีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีคนเก่งและสามารถใชช้วีติรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเป็นสุขต่อไป  
  



 

บทท่ี 5 
 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการวจิยัรายงานการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูส้ารพระพุทธศาสนา โดยใชบ้ทเรยีน
ส าเรจ็รปู ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ครัง้นี้ เพื่อใหเ้หน็ความสอดคลอ้งต่อเนื่องชดัเจน 
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอสาระส าคญั ซึง่มลี าดบัขัน้ตอนการศกึษาดงันี้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู  
          2.เพื่อวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปู ซึง่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
          3.เพื่อเปรยีบเทยีบความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของนกัเรยีน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู  
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
           2.บทเรยีนส าเรจ็รปูมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
           3.ความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  
 
สรปุผลการวิจยั 
 1.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2. ประสทิธภิาพของบทเรยีนส าเรจ็รปูโดยรวมทัง้ 9 เล่ม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
88.02/82.54 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 3.ความสนใจต่อการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู มคี่าเฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 3.65 สงูกว่าก่อนเรยีน  



 

การอภิปรายผล 
 รายงานการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้สารพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปู
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระเดน็ทีค่วรน ามาอภปิรายผล ดงันี้  
 
 1.จากการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระพระพุทธศาสนาโดยใชบ้ทเรยีน
ส าเรจ็รปูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน เนื่องจากบทเรยีน
ส าเรจ็รปูเป็นสื่อการสอนทีน่กัเรยีนไดเ้หน็ภาพ ลงมอืปฏบิตัแิละตรวจสอบผลไดท้นัทสีอดคลอ้ง
กบัแนวคดิทางการศกึษาตามปรชัญาพฒันาการนิยม (Progressivism) ทีใ่หค้วามส าคญัแก่
ผูเ้รยีน ในการลงมอืกระท า เพื่อการเรยีนรู ้(Learning by doing) ตามแนวคดิของจอหน์ ดวิอี ้
(John Dewey) สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบเชื่อมโยงบุรนเนอร ์(Bruner) และทฤษฎี
การเรยีนรูแ้บบมเีงือ่นไข ของสกนิเนอร ์(Skinner) กบังานวจิยัของ ณฐั จัน่แยม้ (2550: 
บทคดัยอ่) ไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี  
ที ่2 โดยใชบ้ทเรยีนโปรแกรมชนิดเสน้ตรงกบัการสอนปกตผิลปรากฏว่าผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั เบญจา  
ทองเตม็ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์อง
กลุ่มทีเ่รยีนจากบทเรยีนโปรแกรมกบักลุ่มทีเ่รยีนจากการสอนตามปกตผิลปรากฏว่าผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 
จรุวีรรณ  นิลกานนท.์เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนวชิาคณติศาสตร ์  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เรือ่งระบบเชงิเสน้ระหว่างกลุ่มทีใ่ชบ้ทเรยีนโปรแกรมกบัเอกสารแนะแนว
ทางการเรยีนจากครู  
 

2.จากการทีบ่ทเรยีนส าเรจ็รปูสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ทัง้ 9 เล่มม ี
ประสทิธภิาพ โดยรวม 9 เล่ม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 88.02/82.54 ซึง่มปีระสทิธภิาพเกนิกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 80/80 ทัง้นี้เพราะ ประสทิธภิาพของแบบฝึกหดั และประสทิธภิาพ
ของแบบทดสอบหลงัเรยีนเป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัและ
พฒันา สมทุรสาคร (2538: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนจากบทเรยีนโปรแกรมการต์ูนประกอบเสยีง กบันกัเรยีนทีเ่รยีนตามปกต ิพบว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนโปรแกรมการต์ูนประกอบเสยีง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนตามปกต ิน่าจะเป็นผลมาจาก  
 
 



 65  

  2.1 เป็นการเรยีนรูท้ีด่ าเนินไปตามขัน้ตอนเน้ือหาในบทเรยีนเป็นล าดบั จากงา่ย
ไปหายากเป็นกรอบ (Frame) ผูเ้รยีนเรยีนจากกรอบแรกไปจนถงึกรอบสุดทา้ย จะขา้มกรอบใด
กรอบหนึ่งไมไ่ด ้เพราะความรูก้รอบแรกเป็นพืน้ฐานของกรอบต่อไป การเรยีนรูจ้ะมกีารตอบ
ค าถามและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งในหน่วยถดัไปไดท้นัท ีซึง่ท าใหผู้เ้รยีนมกี าลงัใจใน
การเรยีนรู ้และถา้ตอบผดิกส็ามารถกลบัไปอ่านทบทวนได ้ผูเ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนเหมอืนกนัแต่
ใชเ้วลาไมเ่ท่ากนั ขึน้อยูก่บัความสามารถและสตปัิญญาของผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบัปรชัญา
การศกึษาลทัธปิฏบิตักิารนิยม (Pragmatism) ของ จอหน์ ดวิอี ้ทีถ่อืว่าการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดก้็
ต่อเมือ่ผูเ้รยีนไดล้งมอืกระท าเอง (Learning by Doing) นอกจากนัน้หลกัการสอนโดยวธิคีน้พบ
ของ บรนุเนอร ์(Brunner); อา้งถงึใน อรทยั มลูค า และคณะ, 2552: 28) ทีอ่า้งว่า การสอนที่
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้โดยการคน้พบเป็นการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพเพราะจะเป็นการ  
   1 เพิม่พนูสตปัิญญาของนกัเรยีน เพราะนกัเรยีนหาทางแกปั้ญหาและคน้พบสิง่
ทีต่อ้งการจะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ท าใหก้ารเรยีนรูม้คีวามหมายมากยิง่ขึน้ 
   2 ช่วยใหค้วามจ าไดด้กีว่าการเรยีนโดยวธิอีื่น 
   3 เกดิการน าความรูไ้ปถ่ายโยงไดด้กีว่าวธิอีื่น 
   4 ช่วยใหน้กัเรยีนอยากเรยีนรูม้ากขึน้ 
   5 ช่วยใหน้กัเรยีนภมูใิจว่าตนมคีวามสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  2.2 วชิาพระพุทธศาสนาทีน่ ามาท าเป็นบทเรยีนส าเรจ็รปูนัน้ มคีวามเหมาะสม 
เพราะเป็นเรือ่งทีเ่ป็นนามธรรม การทีจ่ะน าเสนอใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดง้า่ยจงึเป็นเรือ่งยาก แต่
สามารถท าเป็นบทเรยีนส าเรจ็รปู ท าใหม้คีวามงา่ยขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิรมล จ าลอง 
(2541:บทคดัยอ่ ) ทีไ่ดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเป็นพุทธศาสนิกชน และความรูส้กึทีม่ต่ีอ
พระพุทธศาสนาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการฝึก จากชุดสรา้งเสรมิลกัษณะ
นิสยั ผลการทดลองพบว่า ผลการเป็นพุทธศาสนิกชนและความรูส้กึต่อพระพุทธศาสนาของ
กลุ่มทดลอง และควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 3.จากการทีน่กัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนรูส้าระพระพุทธศาสนาหลงัเรยีนในระดบั
มากโดยมคี่าเฉลีย่ 3.65 เนื่องมาจาก บทเรยีนส าเรจ็รปูมเีนื้อหาสาระทีไ่มม่าก เรยีงล าดบั
เนื้อหาจากงา่ยไปหาเนื้อหาทีย่าก ในบทเรยีนมกีารใส่รปูการต์ูน เป็นตวัด าเนินเรือ่งเป็นที่  
ชื่นชอบของนกัเรยีน มสีสีนัทีส่วยงาม นกัเรยีนสามารถน าไปศกึษาไดใ้นทุกสถานที ่ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธอรน์ไดด ์(Thorndike. 1961: 118) วารนิทร ์สายโอบเอือ้ และสุนีย ์
ธรีดากร (2555: Online) กล่าวไวว้่า ความสนใจเป็นความรูส้กึในทางทีด่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยเฉพาะท าใหแ้นวโน้มของพฤตกิรรม เป็นไปในทางทีด่แีละ (Storng.1946; อา้งถงึใน มกุดา 
เปรมศร.ี 2541: 99) กล่าวว่า ความสนใจ หมายถงึ ความรสูกึพอใจในกจิกรรมนัน้เป็นความ
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โน้มเอยีงทีจ่ะแสดงบทบาท หรอืเขา้รว่มกจิกรรมหนึ่ง หรอือาจกล่าวไดว้่า คอื สภาพสภาพ
จติใจของคนทีผ่กูพนัหรอืจดจอ่สิง่ใดสิง่หนึ่ง  
  
ข้อจ ากดั 
 1.ครจูะตอ้งดแูลนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะนกัเรยีนทีเ่รยีนชา้กว่าเพื่อนจะตอ้ง
ค่อยท าไปทีล่ะขัน้ตอน 
 2.ความรว่มมอืในระหว่างกลุ่มของนกัเรยีนจะหายไป การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัจะ
ลดลง ดงันัน้ครจูะตอ้งใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูควบคู่ไปกบัสื่อชนิดอื่นดว้ย และแกไ้ขโดยการให้
ผูเ้รยีนช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยผลงานทีไ่ดจ้ากการเรยีนบทเรยีนส าเรจ็รปูใหค้ดิเป็นคะแนน
เฉลีย่ใหเ้ป็นผลงานของกลุ่ม 
 3.ครจูะตอ้งไมน่ าเฉลย ไวใ้นบทเรยีนส าเรจ็รปูเพราะจะท าใหม้ปัีญหาในการเรยีนรู้  
ของนกัเรยีน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเรยีนบทเรยีนส าเรจ็รปู ควรแนะน าวธิกีารศกึษาใหช้ดัเจนก่อนเรยีนใหถู้กตอ้ง 
 2. ควรดแูลนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ ศกึษาล าดบัขัน้ตอน และเน้นความซื่อสตัย ์ 
ต่อตนเอง 
 3. การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปู ควรมกีารวางแผนอยา่งละเอยีด มขี ัน้ตอนถูกตอ้งตาม
หลกัการ และทฤษฎพีืน้ฐานอยา่งแทจ้รงิ เนื้อหาเหมาะสมกบัเวลา ไมค่วรจดัท าอยา่งรบีรอ้นจะ
ท าใหเ้กดิผลเสยีกบันกัเรยีน ตลอดจนตอ้งมกีารปรกึษาผูรู้ ้ใหค้ าแนะน าอยา่งใกลช้ดิ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.การสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รปูควรสรา้งแบบ สาขา เนื่องจากท าใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา
คน้ควา้มากยิง่ขึน้ 
 2.บทเรยีนส าเรจ็รปูควรน าไปไวใ้นสื่อออนไลน์ท าใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที่
ทุกเวลา 
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ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือและท่ีปรึกษาการท าวิจยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือและท่ีปรึกษาการท าวิจยั 
 

1.รองศาสตราจารยด์ร.สมชาย วรกจิเกษมสกุล การศกึษาศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ  
                                                          (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร)  
                                                           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
2.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชาตชิาย มว่งปฐม    ครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ (หลกัสตูรและการสอน)  
            จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
                                                         
3. ดร.รสรนิทร ์อะปะหงั   ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ยทุธศาสตรก์ารจดัการ  
   การเรยีนรู)้  
            มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
4. ดร.อรณุรตัน์ บ ารงุจติร                          ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ยทุธศาสตรก์ารจดัการ 
   การเรยีนรู)้  
            มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
      
5. ดร.พระราชรตันลงกรณ์                       ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (บรหิารการศกึษา)  
          มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
. 

ค่า  ( IOC) คะแนนความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง 
บทเรียนส าเรจ็รปู 
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ตวัอย่างแบบประเมินดชันีความสอดคล้อง 
 

ค าช้ีแจง  โปรดพจิารณาใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของค าถามเกีย่วกบับทเรยีนส าเรจ็รปูสาระ
พระพุทธศาสนาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดั
บงึกาฬ โดยท าเครือ่งหมาย / ลงในช่องคะแนน ของแบบประเมนิในแต่ละขอ้ และขอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิ 
 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ 
 +1 0 -1  
เล่มท่ี 1  
1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

    

เล่มท่ี 2  
1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

    

เล่มท่ี 3 
1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

    
 

เล่มท่ี 5  
1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 
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ผลการประเมินดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งบทเรยีนส าเรจ็รปู  

 
เล่มที ่ รายการ คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ รวม IOC 

  คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

  

1 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 

2 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 

3 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 

5 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 

6 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 

7 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 
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ผลการประเมินดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งบทเรยีนส าเรจ็รปู  (ต่อ) 

 
เล่ม รายการ คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ รวม IOC 
ที ่  คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
  

8 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 

9 1.แบบทดสอบก่อนเรยีน – 
หลงัเรยีน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

+1 
 

+1 
+1 

5 
 
5 
5 

1 
 
1 
1 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบในบทเรียนส าเรจ็รปู 
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 การหาความยากง่ายของแบบสอบถามในบทเรียนส าเรจ็รปู ใชส้ตูร 
 

    p = 
2
P-P LH  

  เมือ่ P แทน ระดบัยากงา่ย 
    PH แทน สดัส่วนคนตอบถูกในกลุ่มสงู 
    PL แทน สดัส่วนคนตอบถูกในกลุ่มต ่า 
 
 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบในบทเรียนส าเรจ็รปู ใชส้ตูร 

   R = 

2
N
RI-RU

 

  เมือ่ R แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
    RU แทน จ านวนคนทีต่อบถูกในกลุ่มเก่ง 
    RI แทน จ านวนคนทีต่อบถูกในกลุ่มอ่อน 
    N แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
 
ตารางท่ี   22 ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่1 
  เรือ่ง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.79 0.43 
2 0.75 0.36 
3 0.79 0.43 
4 0.82 0.36 
5 0.62 0.36 
6 0.75 0.50 
7 0.82 0.36 
8 0.64 0.43 
9 0.82 0.36 
10 0.79 0.43 
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ตารางท่ี 23  ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่2 
   เรือ่ง การนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจบุนั 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.82 0.21 
2 0.75 0.36 
3 0.75 0.36 
4 0.82 0.36 
5 0.68 0.36 
6 0.68 0.50 
7 0.82 0.36 
8 0.64 0.43 
9 0.82 0.36 
10 0.79 0.43 

 

 
ตารางท่ี 24 ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที่  3 
  เรือ่ง พระพุทธศาสนาคอืรากฐานสงัคมไทย 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.75 0.36 
2 0.75 0.36 
3 0.75 0.36 
4 0.79 0.29 
5 0.71 0.43 
6 0.68 0.36 
7 0.68 0.36 
8 0.68 0.50 
9 0.79 0.29 
10 0.79 0.43 
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ตารางท่ี 25  ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่ 4 
   พุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติ 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.71 0.43 
2 0.64 0.43 
3 0.68 0.36 
4 0.64 0.57 
5 0.68 0.36 
6 0.57 0.57 
7 0.68 0.36 
8 0.64 0.43 
9 0.68 0.36 
10 0.75 0.36 

 

 
ตารางท่ี 26 ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่ 5 
   เรือ่ง ชาดก 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.75 0.36 
2 0.75 0.36 
3 0.75 0.36 
4 0.82 0.36 
5 0.75 0.50 
6 0.71 0.43 
7 0.86 0.14 
8 0.68 0.50 
9 0.82 0.36 
10 0.79 0.43 
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ตารางท่ี 27 ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6  
  เรือ่ง หลกัธรรมสรา้งความเขาใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.75 0.50 
2 0.68 0.64 
3 0.79 0.43 
4 0.75 0.50 
5 0.75 0.50 
6 0.75 0.50 
7 0.82 0.36 
8 0.71 0.57 
9 0.82 0.36 
10 0.79 0.43 

 

 
ตารางท่ี 28 ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที่  7 
   เรือ่ง พระอคัรสาวก 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.86 0.29 
2 0.79 0.43 
3 0.79 0.43 
4 0.82 0.36 
5 0.75 0.50 
6 0.75 0.50 
7 0.89 0.21 
8 0.71 0.57 
9 0.82 0.36 
10 0.79 0.43 
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ตารางท่ี 29 ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่ 8 
   เรือ่ง พุทธสาวก สาวกิา 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.82 0.36 
2 0.75 0.50 
3 0.79 0.43 
4 0.82 0.36 
5 0.75 0.50 
6 0.75 0.50 
7 0.82 0.36 
8 0.71 0.57 
9 0.82 0.36 
10 0.79 0.43 

 

 
ตารางท่ี 30 ความยากงา่ยและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่ 9 
   เรือ่ง ชาวพุทธตวัอยา่ง 
 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.68 0.50 
2 0.75 0.36 
3 0.71 0.43 
4 0.75 0.36 
5 0.71 0.43 
6 0.71 0.43 
7 0.75 0.36 
8 0.68 0.50 
9 0.71 0.43 
10 0.75 0.36 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ง   

 
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู 
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ตารางท่ี 40   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่ 1   
              เรือ่ง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 3 7 4 16 7 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 3 7 4 16 7 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 2 6 4 16 8 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 2 6 4 16 8 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 4 8 4 16 10 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 3 8 5 25 8 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 7 4 16 8 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 2 7 5 25 7 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 5 9 4 16 8 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 3 9 6 36 10 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 3 8 5 25 8 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 3 6 3 9 9 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
4 7 3 9 8 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 4 8 4 16 7 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 3 7 4 16 8 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 7 3 9 9 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 4 7 3 9 9 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 4 9 5 25 8 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 4 8 4 16 8 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 5 8 3 9 8 
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ตารางท่ี 40   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่ 1   
              เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 4 7 3 9 7 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 4 9 5 25 7 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 3 8 5 25 8 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 5 9 4 16 8 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 3 8 5 25 8 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 2 7 5 25 9 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 3 8 5 25 10 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 2 9 7 49 9 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 3 8 5 25 9 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 3 8 5 25 9 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 2 7 5 25 8 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 3 7 5 25 7 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 3 7 8 64 7 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 3 8 5 25 8 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 4 8 4 16 9 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 4 8 4 16 8 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 7 4 16 8 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 2 8 6 36 8 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 4 7 3 9 7 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 3 9 6 36 8 
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ตารางท่ี  40 คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่ 1   
              เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 2 8 6 36 7 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 3 7 4 16 7 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 3 7 4 16 8 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 2 8 6 36 8 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 3 8 5 25 7 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 2 8 6 36 8 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 2 9 7 49 7 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 2 8 7 49 8 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 3 7 4 16 7 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 3 8 5 25 8 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 4 9 5 25 8 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 3 8 5 25 8 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 2 7 5 25 7 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 2 8 6 36 8 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โฮมวงค ์ 3 8 5 25 8 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 3 8 5 25 8 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 2 8 6 36 7 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 2 7 5 25 8 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 3 7 4 16 9 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 2 7 5 25 7 
 คะแนนรวม 251 493 233 982 492 
 คะแนนเฉล่ีย 4.18 8.216   8.20 
 เฉล่ียรอ้ยละ 41.80 82.16   82.00 
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การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 1   E1/ E2  =  80/80 

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 492 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 82.00 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 493 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 82.16 
  E1/E2= 82.00/82.16 
 ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 1 เรือ่งการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน = 82.00/82.16 
 การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร    เล่มท่ี 1  เรือ่งการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้า
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน  

t = 

1-N
)D(-DN

D
22

 


 

N  =  60 
D  = 233 


2D  = 982 

df = 59 

= 

1-60

(233) - 98260x 

233

2

 

t = 8.85

233
 

t = 26.32 
ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 

       ค่า    t   จากการค านวณ  =  26.32 

x 100 
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ตารางท่ี 41  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่2  
             เรือ่ง การนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจบุนั 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 3 8 5 25 9 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 3 8 5 25 10 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 3 8 5 25 7 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 3 8 5 25 9 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 3 7 4 16 9 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 4 8 4 16 8 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
4 8 4 16 10 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 5 9 4 16 10 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 5 9 4 16 10 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 5 9 4 16 10 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 5 9 4 16 8 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 3 8 5 25 7 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
2 7 5 25 7 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 2 6 4 16 8 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 3 6 3 9 7 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 3 6 3 9 8 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 3 7 4 16 8 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 4 8 4 16 10 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 4 8 4 16 8 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 5 7 2 4 7 
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ตารางท่ี  41  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่2  
              เรือ่ง การนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจบุนั (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 5 7 2 4 7 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 5 7 2 4 8 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 5 8 3 9 8 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 5 8 3 9 8 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 4 8 4 16 7 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 4 7 3 9 8 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 4 8 4 16 8 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 4 8 4 16 8 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 4 7 3 9 7 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 4 9 5 25 9 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 4 7 3 9 7 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 5 8 3 9 7 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 4 9 5 25 9 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 4 9 5 25 10 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 5 10 5 25 7 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 4 9 5 25 7 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 9 6 36 7 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 3 6 3 9 7 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 3 6 3 9 7 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 5 10 5 25 10 
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ตารางท่ี  41 คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่2  
             เรือ่ง การนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจบุนั (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 4 7 3 9 7 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 5 10 5 25 10 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 5 9 4 16 10 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 5 9 4 16 8 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 5 8 3 9 19 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 6 10 4 16 10 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 3 10 7 49 10 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 6 10 4 16 10 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 6 10 4 16 10 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 6 10 4 16 10 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 4 7 3 9 7 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 4 8 4 16 7 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 4 8 4 16 7 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 4 8 4 16 8 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 4 9 5 25 9 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 4 9 5 25 9 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 3 9 6 36 10 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 3 8 5 25 7 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 3 7 4 16 7 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 4 9 5 25 7 
 คะแนนรวม 228 489 245 1059 500 
 คะแนนเฉล่ีย 3.800 8.150   8.33 
 เฉล่ียรอ้ยละ 38.00 81.50   83.33 
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 การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 2   E1/ E2  =  80/80 

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 500 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 83.33 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 489 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 81.50 
  E1/E2= 83.33/81.50 
 ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 2 เรือ่งการนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจบุนั    =   83.33/81.50 
 การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร เล่มท่ี  2  เรือ่งการนับถือพระพทุธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจบุนั  

t = 

1-N
)D(-DN

D
22

 


 

 
N  =  60 
D  = 245 


2D  = 1059 

df = 59 
= 

1-60

(245) - 105960x 

245

2

 

t = 
7.71

245  

t = 31.77 
 

ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 
       ค่า    t   จากการค านวณ  =  31.77 

x 100 
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ตารางท่ี 42   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู   
              เล่มที ่3 เรือ่ง พระพุทธศาสนาคอืรากฐานสงัคมไทย   
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 3 8 5 25 9 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 3 7 4 16 8 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 3 7 4 16 8 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 3 7 4 16 8 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 3 8 5 25 8 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 3 7 4 16 9 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 7 4 16 9 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 4 9 5 25 10 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 4 9 5 25 10 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 3 8 5 25 8 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 5 8 3 9 8 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 5 8 3 9 8 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
5 8 3 9 8 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 4 7 3 9 8 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 3 7 4 16 9 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 8 4 16 9 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 4 8 4 16 9 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 4 7 3 9 8 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 4 8 4 16 10 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 4 7 3 9 8 
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ตารางท่ี  42  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู   
               เล่มที ่3 เรือ่ง พระพุทธศาสนาคอืรากฐานสงัคมไทย (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 3 6 3 9 8 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 5 8 3 9 8 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 5 8 3 9 8 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 5 8 3 9 8 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 4 8 4 16 8 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 3 8 5 25 8 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 4 8 4 16 8 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 4 9 5 25 8 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 4 9 5 25 9 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 5 9 4 16 9 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 3 8 5 25 9 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 3 8 5 25 8 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซ่สามขา 3 8 5 25 8 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 5 9 4 16 10 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 6 10 4 16 10 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 4 7 3 9 8 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
4 7 3 9 8 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 3 7 4 16 8 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 3 7 4 16 8 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 6 10 4 16 10 
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ตารางท่ี 42   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนทา้ยบทเรยีนส าเรจ็รปู   
               เล่มที ่3 เรือ่ง พระพุทธศาสนาคอืรากฐานสงัคมไทย (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 5 8 3 9 9 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 5 10 5 25 10 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 4 10 6 36 10 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 5 10 5 25 10 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 5 8 3 9 8 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 6 10 4 16 10 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 4 9 5 25 8 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 6 10 4 16 10 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 5 10 5 25 10 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 5 10 5 25 10 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 3 6 3 9 7 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 3 6 3 9 8 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 3 8 5 25 9 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 5 8 3 9 9 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 5 8 3 9 9 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 6 9 3 9 9 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 6 9 3 9 10 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 4 8 4 16 8 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 4 7 3 9 8 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 3 8 5 25 8 
 คะแนนรวม 248 537 238 986 520 
 คะแนนเฉล่ีย 4.133 8.95   8.66 
 เฉล่ียรอ้ยละ 41.33 89.50   86.66 
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 การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 3 เรือ่ง พระพทุธศาสนาคือรากฐานสงัคมไทย   
E1/ E2  =  80/80 

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 520 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 86.66 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 537 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 89.50 
  E1/E2= 86.66/89.50 
 ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 3  เรือ่ง  พระพทุธศาสนา คือ รากฐานสงัคมไทย   =  
86.66/89.50 
 การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร    เล่มท่ี  3  เรือ่ง พระพทุธศาสนา คือ รากฐาน
สงัคมไทย 

t = 

1-N
)D(-DN

D
22

 


 

N  =  60 
D  = 238 


2D  = 986 

df = 59 
= 

1-60

(238) - 98660x 

238

2

 

t = 
53.6

238  

t = 36.44 
ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 

           ค่า   t   จากการค านวณ  =  36.44 

x 100 
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ตารางท่ี  43   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่4 เรือ่ง  พุทธจรยิาอนัเป็น 
                แบบอยา่งในการด าเนินชวีติ 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 2 7 5 25 7 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 3 10 7 49 7 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 2 10 8 64 7 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 2 8 6 36 7 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 2 8 6 36 8 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 4 8 4 16 8 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
4 9 5 25 8 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 5 9 4 16 9 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 5 8 3 9 9 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 4 8 4 16 9 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 3 8 5 25 8 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 3 8 5 25 8 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
3 8 5 25 8 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 4 8 4 16 8 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 4 8 4 16 8 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 8 4 16 8 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 3 7 4 16 8 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 4 9 5 25 8 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 5 8 3 9 9 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 5 9 4 16 9 
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ตารางท่ี  43    คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่4 เรือ่ง  พุทธจรยิาอนัเป็น 
                แบบอยา่งในการด าเนินชวีติ (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 5 8 3 9 9 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 4 8 4 16 9 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 3 7 4 16 9 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 3 7 4 16 8 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 3 7 4 16 8 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 4 7 3 9 8 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 3 7 4 16 8 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 4 7 3 9 7 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 4 8 4 16 8 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 5 8 3 9 8 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 4 8 4 16 8 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 4 8 4 16 8 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 3 7 4 16 8 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 5 8 3 9 9 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 6 9 3 9 10 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 5 8 3 9 8 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
5 8 3 9 8 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 4 8 4 16 8 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 4 7 3 9 8 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 5 8 3 9 10 
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ตารางท่ี  43    คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่4 เรือ่ง  พุทธจรยิาอนัเป็น 
                แบบอยา่งในการด าเนินชวีติ (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 3 7 4 16 8 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 4 9 5 25 9 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 4 8 4 16 9 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 4 8 4 16 9 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 3 9 6 36 8 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 5 8 3 9 10 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 4 8 4 16 8 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 5 8 3 9 10 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 5 8 3 9 9 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 5 8 3 9 8 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 4 7 3 9 7 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 5 8 3 9 8 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 5 8 3 9 9 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 5 9 4 16 10 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 5 9 4 16 10 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 5 9 4 16 10 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 4 9 5 25 10 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 6 10 4 16 10 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 6 8 2 4 8 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 4 9 5 25 9 
 คะแนนรวม 222 485 245 1051 508 
 คะแนนเฉล่ีย 3.70 8.083   8.46 
 เฉล่ียรอ้ยละ 37.00 80.83   84.66 
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การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 4 เรือ่ง พุทธจรยิาอนัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชวีติ 
 E1/ E2  =  80/80 

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 508 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 84.66 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 485 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 80.83 
  E1/E2= 84.66/80.83 
 ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 4  เรือ่ง  พุทธจรยิาอนัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชวีติ 
  =   84.66/80.83 
การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร  เล่มท่ี  4  พุทธจรยิาอนัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชวีติ 

 

t = 

1-N
)D(-DN

D
22

 


 

N  =  60 
D  = 245 


2D  = 1051 

df = 59 
= 

1-60

(245) - 105160x 

245

2

 

t = 
7.172

245  

t = 34.16 
ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 

           ค่า   t   จากการค านวณ     =  34.16 
 

x 100 
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ตารางท่ี 44  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่5 เรือ่ง  ชาดก 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน
ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 5 9 4 16 10 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 3 8 5 25 9 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 3 7 4 16 9 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 4 7 3 9 9 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 5 8 3 9 9 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 6 8 2 4 8 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
6 8 2 4 8 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 6 10 4 16 10 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 6 10 4 16 10 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 6 9 3 9 10 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 6 9 3 9 10 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 4 8 4 16 8 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
3 8 5 25 8 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 3 7 4 16 9 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 4 8 4 16 9 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 7 3 9 9 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 4 7 3 9 9 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 3 7 4 16 8 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 5 9 4 16 10 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 4 8 4 16 8 
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ตารางท่ี 44  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่5 เรือ่ง  ชาดก (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 6 9 3 9 9 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 4 8 4 16 8 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 6 8 2 4 8 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 3 7 4 16 8 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 4 8 4 16 8 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 4 9 5 25 9 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 4 9 5 25 9 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 5 9 4 16 9 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 5 9 4 16 9 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 5 10 5 25 10 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 4 9 5 25 9 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 5 8 3 9 8 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 3 8 5 25 8 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 5 8 3 9 8 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 6 10 4 16 10 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 4 7 3 9 8 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
4 7 3 9 7 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 4 7 3 9 7 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 4 8 4 16 9 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 6 10 4 16 10 
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ตารางท่ี 44  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่5 เรือ่ง  ชาดก (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 3 8 5 25 8 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 6 10 4 16 10 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 6 9 3 9 10 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 6 8 2 4 10 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 5 8 3 9 8 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 6 10 4 16 10 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 4 8 4 16 9 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 6 10 4 16 10 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 6 10 4 16 10 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 5 8 3 9 8 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 4 7 3 9 8 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 5 8 3 9 9 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 5 8 3 9 9 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 5 8 3 9 9 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 6 9 3 9 9 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 6 9 3 9 10 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 6 9 3 9 10 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 5 8 3 9 8 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 4 8 4 16 8 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 3 8 5 25 8 
 คะแนนรวม 238 501 210 823 534 
 คะแนนเฉล่ีย 3.966 8.350   8.900 
 เฉล่ียรอ้ยละ 39.66 83.50   89.00 
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การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 5 เรือ่ง เรือ่ง  ชาดก  E1/ E2  =  80/80 
  

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 534 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 89.00 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 501 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 83.50 
  E1/E2= 89.00/83.50 
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 5  เรือ่ง ชาดก  =  89.00/83.5 
การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร    เล่มท่ี  5  เรือ่ง ชาดก 

 

t = 

1-N

)D(-DN

D

22 

  

N  =  60 
D  = 210 


2D  = 823 

df = 59 
= 

1-60

(210) - 82360x 

210

2

 

t = 
9.45

210  

t = 22.22 
 

ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 
       ค่า    t   จากการค านวณ  =  22.22 

 

x 100 
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ตารางท่ี 45  คะแนนก่อน – หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่6  เรือ่ง หลกัธรรมสรา้งความ 
              เขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพือ่นบา้น 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 4 8 4 16 8 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 3 8 5 25 8 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 3 8 5 25 8 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 3 8 5 25 8 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 4 8 4 16 9 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 5 8 3 9 9 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
5 8 3 9 9 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 6 9 3 9 10 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 6 9 3 9 10 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 5 10 5 25 10 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 5 10 5 25 10 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 4 8 4 16 9 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
4 8 4 16 9 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 3 7 4 16 8 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 4 8 4 16 8 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 9 5 25 9 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 4 8 4 16 8 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 3 8 5 25 8 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 4 8 4 16 9 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 3 7 4 16 8 
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ตารางท่ี  45 คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่6  เรือ่งหลกัธรรมสรา้งความ 
              เขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพือ่นบา้น (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 3 7 4 16 8 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 3 7 4 16 8 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 4 8 4 16 9 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 4 8 4 16 8 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 4 8 4 16 8 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 3 7 4 16 8 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 3 7 4 16 8 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 3 7 4 16 9 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 3 8 5 25 9 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 5 8 3 9 8 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 4 8 4 16 8 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 4 8 4 16 9 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 4 9 5 25 8 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 5 9 4 16 9 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 6 10 4 16 10 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 5 9 4 16 10 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
4 8 4 16 10 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 4 8 4 16 8 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 4 8 4 16 8 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 6 10 4 16 10 
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ตารางท่ี 45  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่6  เรือ่งหลกัธรรมสรา้งความ 
              เขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพือ่นบา้น (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 4 8 4 16 9 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 5 9 4 16 9 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 5 9 4 16 9 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 5 9 4 16 9 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 5 9 4 16 9 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 5 9 4 16 9 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 4 8 4 16 9 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 5 9 4 16 9 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 5 9 4 16 9 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 4 8 4 16 8 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 4 8 4 16 9 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 4 8 4 16 9 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 4 8 4 16 9 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 5 9 4 16 10 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 5 9 4 16 10 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 5 9 4 16 10 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 5 10 5 25 10 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 4 9 5 25 8 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 4 9 5 25 9 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 4 9 5 25 9 
 คะแนนรวม 263 502 248 1042 529 
 คะแนนเฉล่ีย 4.383 8.366   8.816 
 เฉล่ียรอ้ยละ 43.83 83.66   88.16 
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การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 6 เรือ่ง  หลกัธรรมสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อน
บา้น  E1/ E2  =  80/80 

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 529 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 88.16 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 502 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 83.66 
  E1/E2= 88.16/83.66 
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 6  เรือ่ง    =  88.16/83.66 
การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร    เล่มท่ี  6  เรือ่ง หลกัธรรมสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

t = 

1-N

)D(-DN

D

22 

  

 
N  =  60 
D  = 248 


2D  = 1042 

df = 59 
= = 

1-60

(248) - 104260x 

248

2

 

t = 
4.14

248  

t = 59.90 
ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 

           ค่า   t   จากการค านวณ      =  59.90 
 

x 100 
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ตารางท่ี 46   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่7  พระอคัรสาวก 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 4 8 4 16 9 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 4 7 3 9 9 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 4 7 3 9 9 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 3 7 4 16 9 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 3 7 4 16 9 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 4 8 4 16 10 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
4 8 4 16 10 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 6 10 4 16 10 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 6 10 4 16 10 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 5 8 3 9 10 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 5 9 4 16 10 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 5 8 3 9 9 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
5 8 3 9 8 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 4 8 4 16 8 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 5 8 3 9 9 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 8 4 16 10 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 4 8 4 16 10 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 4 8 4 16 9 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 6 10 4 16 10 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 6 9 3 9 9 
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ตารางท่ี 46   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่7  พระอคัรสาวก (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 5 9 4 16 9 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 5 9 4 16 9 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 5 9 4 16 9 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 5 9 4 16 10 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 5 9 4 16 10 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 5 10 5 25 10 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 5 10 5 25 10 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 5 9 4 16 10 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 4 8 4 16 10 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 6 10 4 16 10 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 4 9 5 25 10 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 4 8 4 16 9 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 4 8 4 16 9 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 5 9 4 16 10 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 6 10 4 16 10 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 4 8 4 16 9 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 8 5 25 8 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 3 8 5 25 8 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 3 7 4 16 8 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 6 9 3 9 10 
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ตารางท่ี 46   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่7  พระอคัรสาวก (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 5 9 4 16 9 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 5 10 5 25 10 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 6 9 3 9 10 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 5 9 4 16 10 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 4 8 4 16 10 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 5 10 5 25 10 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 4 8 4 16 9 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 6 9 3 9 7 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 6 9 3 9 10 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 5 8 3 9 10 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 4 7 3 9 7 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 4 7 3 9 7 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 4 8 4 16 8 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 5 8 3 9 8 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 5 8 3 9 8 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 5 9 4 16 10 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 6 9 3 9 10 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 4 8 4 16 9 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 4 8 4 16 8 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 3 7 4 16 8 
 คะแนนรวม 280 509 221 892 592 
 คะแนนเฉล่ีย 4.666 8.483   9.866 
 เฉล่ียรอ้ยละ 46.66 84.83   98.66 
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 การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 7 เรือ่ง พระอคัรสาวก E1/ E2  =  80/80 

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 592 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 98.66 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 509 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 84.83 
  E1/E2= 98.66/84.83 
 
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 7  เรือ่ง พระอคัรสาวก  =  98.66/84.83 
การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร    เล่มท่ี  7  เรือ่ง พระอคัรสาวก 

 

t = 

1-N

)D(-DN

D

22 

  

N  =  60 
D  = 221 


2D  = 892 

df = 59 
= 

1-60

(221) - 89260x 

221

2

 

t =  
8.90

221  

t = 24.83 
 

ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 
      ค่า   t   จากการค านวณ     =  24.83 

 

x 100 
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ตารางท่ี  47   คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่8 เรือ่ง พุทธสาวก สาวกิา 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 4 8 4 16 8 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 3 8 5 25 8 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 3 8 5 25 8 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 3 8 5 25 8 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 4 8 4 16 9 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 5 8 3 9 9 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
5 8 3 9 9 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 6 9 3 9 10 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 6 9 3 9 10 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 5 10 5 25 10 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 5 10 5 25 10 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 4 8 4 16 9 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
4 8 4 16 9 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 3 7 4 16 8 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 4 8 4 16 8 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 9 5 25 9 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 4 8 4 16 8 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 3 8 5 25 8 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 4 8 4 16 9 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 3 7 4 16 8 
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ตารางท่ี  47 คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่8 เรือ่งพุทธสาวก สาวกิา(ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 5 9 4 16 9 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 5 9 4 16 9 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 5 9 4 16 9 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 5 9 4 16 10 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 5 9 4 16 10 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 5 10 5 25 10 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 5 10 5 25 10 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 5 9 4 16 10 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 4 8 4 16 10 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 6 10 4 16 10 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 4 9 5 25 10 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 4 8 4 16 9 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 4 8 4 16 9 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 5 9 4 16 10 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 6 10 4 16 10 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 4 8 4 16 9 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 8 5 25 8 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 3 8 5 25 8 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 3 7 4 16 8 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 6 9 3 9 10 
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ตารางท่ี  47 คะแนนก่อน – หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่8 เรือ่ง พุทธสาวกสาวกิา(ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 5 9 4 16 9 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 5 10 5 25 10 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 6 9 3 9 10 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 5 9 4 16 10 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 4 8 4 16 10 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 5 10 5 25 10 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 4 8 4 16 9 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 6 9 3 9 7 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 6 9 3 9 10 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 5 8 3 9 10 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 4 7 3 9 7 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 4 7 3 9 7 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 4 8 4 16 8 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 5 8 3 9 8 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 5 8 3 9 8 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 5 9 4 16 10 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 6 9 3 9 10 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 4 8 4 16 9 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 4 8 4 16 8 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 3 7 4 16 8 
 คะแนนรวม 250 493 250 1049 500 
 คะแนนเฉล่ีย 4.166 8.216   8.333 
 เฉล่ียรอ้ยละ 41.66 82.16   83.33 
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 การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 8 เรือ่ง พุทธสาวก สาวกิา E1/ E2  =  80/80  

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 500 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 83.33 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 493 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 82.16 
  E1/E2= 83.33/82.16 
 
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 8  เรือ่ง  ชาดก  =  83.33/82.16 
การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร    เล่มท่ี  8  เรือ่ง  พุทธสาวก สาวกิา 

 

t = 

1-N

)D(-DN

D

22 

  

N  =  60 
D  = 250 


2D  = 1049 

df = 59 
= 

1-60

(250) - 104960x 

250

2

 

t = 
2.73

250  

t = 91.57 
 

ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 
      ค่า    t   จากการค านวณ      =  91.57 

x 100 
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ตารางท่ี  48  คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่9 เรือ่ง ชาวพุทธตวัอยา่ง 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อน 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
หลงั 
เรยีน 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง(D2) 

คะแนน
แบบฝึก 
หดั 
(10) 

1 เดก็ชายจตุพล  อนัวะล ี 4 8 4 16 8 
2 เดก็ชายจตุรงค ์ โพธิค์ า 4 8 4 16 10 
3 เดก็ชายจริพนธ ์ ปัททุม 4 8 4 16 10 
4 เดก็ชายเชดิชยั  ปัททุม 5 8 3 9 9 
5 เดก็ชายชยัพร  แดงสขุ 3 8 5 25 9 
6 เดก็ชายชาญณรงค ์ อุปสาร 3 8 5 25 8 
7 เดก็ชายดาบชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 8 5 25 8 

8 เดก็ชายพงษ์ศกัดิ ์ พนมศกัดิ ์ 6 9 3 9 7 
9 เดก็ชายพลูศกัดิ ์ สารนนัท ์ 5 9 4 16 8 
10 เดก็ชายสทิธชิยั  เหลาลม 5 9 4 16 7 
11 เดก็ชายสรุยิา  จนัทะนาม 5 9 4 16 8 
12 เดก็ชายอนุวฒัน์  อาจฉกรรจ ์ 4 7 3 9 8 
13 เดก็หญงิกมลวรรณ  ปัญญา

พ่อ 
3 7 4 16 7 

14 เดก็หญงิกรนิการ ์ ดซีอ้ย 3 9 6 36 8 
15 เดก็หญงิขวญัใจ  สเีหลอืง 3 9 6 36 7 
16 เดก็หญงิแคทรยีา  ผลจนัทร ์ 4 9 5 25 7 
17 เดก็หญงิจนัจุร ี มณีสขุ 4 8 4 16 7 
18 เดก็หญงิชลธชิา  บุญปก 4 7 3 9 7 
19 เดก็หญงิเดอืนเพญ็  ตาลโยธา 4 9 5 25 8 
20 เดก็หญงินภาพร  วรรณรถ 4 8 4 16 7 
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ตารางท่ี 48   คะแนนก่อน – หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่9 เรือ่งชาวพุทธตวัอยา่ง (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบฝึ
กหดั 
(10) 

21 เดก็หญงินนัธดิา  ผลจนัทร ์ 4 8 4 16 9 
22 เดก็หญงิปัทมา  พจนา 5 8 3 9 9 
23 เดก็หญงิปรฉิตัร  สนุทรวสิยั 5 7 2 4 9 
24 เดก็หญงิพรฤทยั  เชดิชน 4 7 3 9 7 
25 เดก็หญงิภมิล  อะโคตรม ี 3 7 4 16 7 
26 เดก็หญงิมุกฟ้า  โพธิส์งิห ์ 3 7 4 16 8 
27 เดก็หญงิวรชัญา  หนูโต 4 7 3 9 7 
28 เดก็หญงิวรุนยุภา  ค าจุมพล 4 7 3 9 8 
29 เดก็หญงิสชุฎา  ผลจนัทร ์ 3 7 4 16 8 
30 เดก็หญงิสดุาภร  ศริมิรินิทร ์ 4 8 4 16 9 
31 เดก็หญงิสนุาร ี อนิทรงิ 3 7 4 16 7 
32 เดก็หญงิสปุราณี  อนุตยา 3 8 5 25 7 
33 เดก็หญงิอลติษา  โซส้ามขา 3 8 5 25 7 
34 เดก็หญงิมสัยา  เพง็ค าปัง้ 4 10 6 36 7 
35 เดก็ชายกรุงไกร  หอมทุม 5 8 3 9 9 
36 เดก็ชายจริะพงษ์  ปัญญาพ่อ 4 10 6 36 7 
37 เดก็ชายฉตัรชยั  จนัทรศ์รี

โคตร 
3 10 7 49 10 

38 เดก็ชายณรงคก์รณ์  หตัถกจิ 3 8 5 25 10 
39 เดก็ชายทว ี ส าราญ 3 8 5 25 10 
40 เดก็ชายธรีะวฒัน์  ทุมเพง็ 4 9 5 25 9 
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ตารางท่ี  48 คะแนนก่อน – หลงัเรยีน และแบบฝึกหดัทา้ยเล่มที ่9เรือ่งชาวพุทธตวัอยา่ง (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรยีน 
 

(10) 

คะแนน
หลงัเรยีน 

 
(10) 

คะแนน
ความ 

กา้วหน้า 
(D) 

คะแนน
ความกา้วหน้
ายกก าลงั
สอง 
(D2) 

คะแนน
แบบ
ฝึก 
หดั 
(10) 

41 เดก็ชายชยัวฒัน์  ไตรนิคม 3 7 4 16 9 
42 เดก็ชายพนสั  เดชะผล 5 9 4 16 8 
43 เดก็ชายวุฒชิยั  โล่หค์ า 5 10 5 25 8 
44 เดก็ชายศุภชยั  ตสิจนัทร ์ 5 9 4 16 10 
45 เดก็ชายสมรกั  สรุโิย 4 9 5 25 10 
46 เดก็ชายอาณาจกัร  ปัททุม 4 9 5 25 9 
47 เดก็ชายอสิระ  โล่หค์ า 4 7 3 9 9 
48 เดก็หญงิเกษรา  ศรสีรุาช 5 9 4 16 9 
49 เดก็หญงิชลธชิา  ปัททุม 5 9 4 16 9 
50 เดก็หญงิธดิารตัน์  พรมพนัห่าว 5 8 3 9 8 
51 เดก็หญงิบานเยน็  ตาลโยธา 2 9 7 49 8 
52 เดก็หญงิบุษบาไพร  เถาชาล ี 3 7 4 16 9 
53 เดก็หญงิประไพรตัน์  สดุาชม 3 6 3 9 7 
54 เดก็หญงิพรพมิล  อุ่นค า 4 8 4 16 8 
55 เดก็หญงิรชันีกร  โอมวงค ์ 4 8 4 16 8 
56 เดก็หญงิรตันา  ฮาดดา 4 8 4 16 8 
57 เดก็หญงิสนุิศา  ถวลิการ 4 8 4 16 9 
58 เดก็หญงิสภุาภรณ์  จะมาล ี 4 7 3 9 8 
59 เดก็หญงิสวุมิล  ปัทวงค ์ 2 7 5 25 7 
60 เดก็หญงิอรพมิพ ์ ตาลโยธา 4 8 4 16 7 
 คะแนนรวม 233 485 252 1122 492 
 คะแนนเฉล่ีย 3.883 8.083   8.200 
 เฉล่ียรอ้ยละ 38.83 80.83   82.00 
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การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู  เล่มท่ี 9 เรือ่ง ชาวพุทธตวัอย่าง  E1/ E2  =  80/80 

 สตูร  E1 = 

A
N

x
 

    x  = 492 
   N = 60 
   A = 10 
   E1 = 82.00 

   E2 = 

A
N

x
 x 100 

    x  = 485 
   N = 60 
   A = 10 
   E2 = 80.83 
  E1/E2= 82.00/80.83 
ประสิทธิภาพบทเรียนส าเรจ็รปู เล่มท่ี 9  เรือ่ง ชาวพุทธตวัอย่าง  =  82.00/80.83 
การหาค่า t ของบทเรียนส าเรจ็รปูตามสูตร    เล่มท่ี 9  เรือ่ง ชาวพุทธตวัอย่าง 

t = 

1-N

)D(-DN

D

22 

  

N  =  60 
D  = 252 


2D  = 1122 

df = 59 
= 

1-60

(252) - 112260x 

252

2

 

t = 
8.04

250  

t = 31.09 
 

ค่า   t   จากตาราง ( .01, df  59)   =  2.391 
      ค่า    t   จากการค านวณ     =  31.09 
 
 
 

x 100 



  

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  จ. 

 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบในบทเรียนส าเรจ็รปู 
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 สตูรหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 

 rtt  =  





 
2S
pq

-1
1-n

n
 

 

 เมือ่ rtt แทน  ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
   n แทน  จ านวนของแบบทดสอบ 

   p แทน  สดัส่วนจ านวนของคนท าถูกในแต่ละขอ้ 
งหมดจ านวนคนทั ้
ตอบถกูจ านวนคนที่

 

   q แทน สดัส่วนของคนท าผดิในแต่ละขอ้ (q = 1-p) 
   S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
 

ตารางท่ี  49  ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่1 
   เรือ่ง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.77 

 
 จากตารางที ่49 แสดงว่าแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่1เรือ่ง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น มคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.77 
 
ตารางท่ี   50 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่2 เรือ่ง การนบัถอื 
  พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจบุนั 
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.71 

 
 จากตารางที ่50  แสดงว่าแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่2 เรือ่ง การนบัถอื
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจบุนัมคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.71 
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ตารางท่ี   51 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที่ 3 เรือ่ง พระพุทธศาสนา 
     คอืรากฐานสงัคมไทย  
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.73 

 
 จากตารางที่ 51   แสดงว่าแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที่ 3 เรือ่ง 
พระพุทธศาสนาคอื รากฐานสงัคมไทย มคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.73 
 
ตารางท่ี  52  ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่4 พุทธจรยิาอนัเป็น
แบบอยา่งในการด าเนินชวีติ 
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.70 

 
 จากตารางที ่53  แสดงว่าแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่4 พุทธจรยิาอนัเป็น
แบบอยา่งในการด าเนินชวีติ มคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.70 
 

ตารางท่ี  54   ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่5 เรือ่ง ชาดก 
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.74 

 
 จากตารางที ่54   แสดงว่าแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่5 เรือ่ง ชาดก 
 มคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.74 
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ตารางท่ี  55 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ แบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6  
  เรือ่ง หลกัธรรมสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.87 

 
 จากตารางที ่55    แสดงว่าแบบทดสอบแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6 เรือ่ง 
หลกัธรรมสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้นมคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.87 
 
ตารางท่ี   56 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที่ 7 เรือ่ง พระอคัรสาวก 
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.77 

 
 จากตารางที ่56  แสดงว่าแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที่ 7 เรือ่ง พระอคัรสาวก 
มคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.77 
ตารางท่ี  57 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่8 เรือ่ง พุทธสาก สาวกิา 
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.83 

 
 จากตารางที ่57 แสดงว่าแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่8 เรือ่ง พุทธสาก 
สาวกิา มคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.83 
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ตารางท่ี 58 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่9 เรือ่ง ชาวพุทธตวัอยา่ง 
 

จ านวนคน ความเชื่อมัน่ 
(rtt) คน ขอ้ 

40 10 0.83 

 
 จากตารางที ่58  แสดงว่าแบบทดสอบ บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่9 เรือ่ง ชาวพุทธ
ตวัอยา่งมคีวามเชื่อมัน่เป็น 0.83 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการรายงานการพฒันากิจกรรม 
การเรียนรู้สาระพระพทุธศาสนาโดยใช้บทเรียนส าเรจ็รปูของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 
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การวิเคราะหห์ลกัสตูรสาระพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 

วิสยัทศัน์ 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นก าลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นรา่งกาย ความรู ้คุณธรรม มจีติส านึกในความเป็นพลเมอืง
ไทยและเป็นพลเมอืงโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคตทิีจ่ าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบ
อาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 

หลกัการ 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มหีลกัการทีส่ าคญั ดงันี้  

           1.เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาต ิมจีดุหมายและมาตรฐานการ
เรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิและคุณธรรมบน
พืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อปวงชน ทีป่ระชาชนทุกคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษาอยา่งเสมอ
ภาค และมคีุณภาพ 

3.เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่นองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมสี่วนรว่มในการจดั
การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

4.เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาและการจดั           
การเรยีนรู้ 

5.เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
6.เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรบัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์   
 

จดุหมาย 
             หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ี มปัีญญา มี
ความสุข มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จงึก าหนดเป็นจดุหมายเพื่อใหเ้กดิกบั
ผูเ้รยีน  เมือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี้ 
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1. มคีุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิยัและ
ปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง   

2.มคีวามรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมี
ทกัษะชวีติ  

3.มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมสีุขนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
4.มคีวามรกัชาต ิมจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและ           

การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  
5.มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย การอนุรกัษ์และพฒันา

สิง่แวดลอ้ม มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท าประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยูร่ว่มกนัในสงัคม
อยา่งมคีวามสุข 

     
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
ดงันี้ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร มวีฒันธรรม
ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคดิ ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพื่อ
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม 
รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลอืกรบัหรอืไมร่บัขอ้มลู
ขา่วสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลอืกใชว้ธิกีารสื่อสาร ทีม่ปีระสทิธภิาพ
โดยค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์ 
การคดิ อยา่งสรา้งสรรค ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้ง
องคค์วามรูห้รอืสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ทีเ่ผชญิไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มลู
สารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหา
ความรู ้ประยกุตค์วามรูม้าใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ
โดยค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ต่อตนเอง สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคล การจดัการปัญหา
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และความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ทีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลอืก และใช ้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการ
เรยีนรู ้การสื่อสารการท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมคีุณธรรม 

 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและ
พลโลก   ดงันี้ 
 1. รกัชาต ิ ศาสน์ กษตัรยิ ์
 2.ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 3 .มวีนิยั 
 4.ใฝ่เรยีนรู้  
 5.อยูอ่ยา่งพอเพยีง  
 6 .มุง่มัน่ในการท างาน 
 7. รกัความเป็นไทย 
 8 .มจีติสาธารณะ 
 นอกจากนี้ สถานศกึษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พิม่เตมิใหส้อดคลอ้ง
ตามบรบิทและจดุเน้นของตนเอง  

มาตรฐานการเรียนรู ้
 การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความสมดุล ตอ้งค านึงถงึหลกัพฒันาการทางสมองและ  
พหุปัญญา หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึก าหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้8 กลุ่ม 
สาระการเรยีนรู ้ดงันี้  

 1.ภาษาไทย 
 2.คณติศาสตร ์
 3.วทิยาศาสตร ์ 
 4.สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5.สุขศกึษาและพลศกึษา 
 6.ศลิปะ 
 7.การงานอาชพีและเทคโนโลย  ี
 8.ภาษาต่างประเทศ 
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ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูไ้ดก้ าหนดมาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานการเรยีนรูร้ะบุสิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้ ปฏบิตัไิด ้ มคีุณธรรมจรยิธรรม 
และค่านิยม ทีพ่งึประสงคเ์มือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการเรยีนรูย้งัเป็น
กลไกส าคญั ในการขบัเคลื่อนพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการเรยีนรูจ้ะสะทอ้นให้
ทราบว่าตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมนิอยา่งไร รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืในการ
ตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาโดยใชร้ะบบการประเมนิคุณภาพภายในและการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก ซึง่รวมถงึการทดสอบระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และการทดสอบ
ระดบัชาต ิระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยสะทอ้นภาพการ
จดัการศกึษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามทีม่าตรฐานการเรยีนรูก้ าหนดเพยีงใด  

 
ตวัช้ีวดั 

ตวัชีว้ดัระบุสิง่ทีน่กัเรีียนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้รวมทัง้คุณลกัษณะของผูเ้รยีนในแต่ละ
ระดบัชัน้ ซึง่สะทอ้นถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้มคีวามเฉพาะเจาะจงและมคีวามเป็นรปูธรรมน าไปใช ้
ในการก าหนดเนื้อหา จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้จดัการเรยีนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรบั
การวดัประเมนิผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รยีน   

จะเหน็ไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่าง วสิยัทศัน์ หลกัการ จดุหมาย สมรรถนะ คุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 นัน้มคีวามเกีย่วขอ้งตลอด ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่1 
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คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
1.                                1.รกัชาตศิาสน์ กษตัรยิ ์ 2.ซื่อสตัยส์ุจรติ 
                                   3.มวีนิยั                     4.ใฝ่เรยีนรู ้

     5.อยู่อย่างพอเพยีง       6.มุง่ม ัน่ในการท างาน 
    7.รกัความเป็นไทย        8.มจีติสาธารณะ 
๗.  รักความเป็นไทย 
 

 
๗.  รักความเป็นไทย 
 

 

 
วิสยัทศัน์ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นก าลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษย์ทีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย 
ความรู ้ คุณธรรม  มจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและ เป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุมคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่ าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชพีและการศกึษา
ตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชือ่ว่า ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 

จดุหมาย 
 1.  มคีุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิยัและปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
  2.  มคีวามรูอ้นัเป็นสากลและมคีวามสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยแีละมทีกัษะชวีติ  
  3.  มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมสีุขนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
  4.  มคีวามรกัชาต ิมจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
  5.  มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย   การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มมจีติสาธารณะทีมุ่ง่ท าประโยชน์
และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสุข   
 
  
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
1.ความสามารถในการสือ่สาร 
2.ความสามารถในการคดิ 
3.ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4.ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
5.ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้                                กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                  
๑.ภาษาไทย๒. คณติศาสตร ์๓.วทิยาศาสตร ์                              1.กจิกรรมแนะแนว 
๔.สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ๕. สุขศกึษาและพลศกึษา        2.กจิกรรมนกัเรยีน 
๖.ศลิปะ ๗.การงานอาชพีและเทคโนโลย ี๘. ภาษาต่างประเทศ        3.กจิกรรมเพือ่สงัคมและ สาธารณประโยชน์ 

 
คณุภาพผูเ้รียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธข์องการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา  
   ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  
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มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

ท าไมต้องเรียนสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  
 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจ การด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่ว่มกนัในสงัคม การปรบัตวัตาม
สภาพแวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั เขา้ใจถงึการพฒันา เปลีย่นแปลงตามยคุ
สมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  เกดิความเขา้ใจในตนเอง และผูอ้ื่น มคีวามอดทน อดกลัน้ 
ยอมรบัในความแตกต่าง และมคีุณธรรม สามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็น
พลเมอืงดขีองประเทศชาต ิและสงัคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมว่าดว้ยการอยูร่ว่มกนัในสงัคม ที่
มคีวามเชื่อมสมัพนัธก์นั และมคีวามแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยใหส้ามารถปรบั
ตนเองกบับรบิทสภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ  มคีวามรู ้ทกัษะ คุณธรรม 
และค่านิยมทีเ่หมาะสม  โดยไดก้ าหนดสาระต่างๆไว ้ดงันี้ 
 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏบิตัใินการ
พฒันาตนเอง และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข เป็นผูก้ระท าความด ีมคี่านิยมทีด่งีาม พฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ รวมทัง้บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 
 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมอืงการปกครองใน
สงัคมปัจจบุนัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ ลกัษณะ
และความส าคญั การเป็นพลเมอืงด ีความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม 
ความเชื่อ ปลกูฝังค่านิยมดา้นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ สทิธ ิหน้าที ่
เสรภีาพการด าเนินชวีติอยา่งสนัตสิุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 เศรษฐศาสตร์   การผลติ การแจกจา่ย และการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร การบรหิาร
จดัการทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  การด ารงชวีติอยา่งมดีุลยภาพ และการ
น าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 ประวติัศาสตร์   เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร ์วธิกีารทางประวตัศิาสตร ์
พฒันาการของมนุษยชาตจิากอดตีถงึปัจจบุนั ความสมัพนัธแ์ละเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ผลกระทบทีเ่กดิจากเหตุการณ์ส าคญัในอดตี  บุคคลส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง
ต่างๆในอดตี ความเป็นมาของชาตไิทย วฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย  แหล่งอารยธรรมทีส่ าคญั
ของโลก   
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 ภมิูศาสตร์   ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรพัยากร และ
ภมูอิากาศของประเทศไทย และภมูภิาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนทีแ่ละเครือ่งมอืทาง
ภมูศิาสตร ์ความสมัพนัธก์นัของสิง่ต่างๆ ในระบบธรรมชาต ิความสมัพนัธข์องมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ การน าเสนอขอ้มลูภมูสิารสนเทศ  
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัและสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    มาตรฐาน  ส 1.1   รู ้และเขา้ใจประวตั ิความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่และปฏบิตัติาม
หลกัธรรมเพื่ออยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
 มาตรฐาน ส  1.2    เขา้ใจ ตระหนกัและปฏบิตัตินเป็น ศาสนิกชนทีด่ ีและธ ารงรกัษา            
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยั วเิคราะหเ์ฉพาะมาตรฐานการเรยีนรูท้ี ่1 เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า การก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดั เป็นกรอบแนวทางการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ลอดจนการการวดัผลประเมนิผลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
เพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธด์งักล่าว ดงัแสดงในตารางที ่1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั  
               สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
มาตรฐาน ส 1.1  มาตรฐาน 1.2 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั 
1.อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น     

1.ปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ  
ตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถอื ตามทีก่ าหนด 

2.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธ- ศาสนา 
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้งความ
เขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 

2.มมีารยาทของความเป็นศาสนิกชนทีด่ ี
ตามทีก่ าหนด 
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ตารางท่ี 1 สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
มาตรฐาน ส 1.1  มาตรฐาน 1.2 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั 
3.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา 
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ป็นรากฐาน
ของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดก
ของชาต ิ

3.วเิคราะหค์ุณค่าของ ศาสนพธิ ีและปฏบิตัิ
ตนไดถู้กตอ้ง 
 
 

4.วเิคราะหพ์ุทธประวตัหิรอืประวตัศิาสดาของ
ศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่ าหนด 

4.อธบิายความแตกต่างของศาสนพธิพีธิกีรรม
ตามแนวปฏบิตัขิองศาสนาอื่นๆ  เพื่อน าไปสู่
การยอมรบั และความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

6.วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชวีติและขอ้คดิจากประวตัสิาวก ชาดก/
เรือ่งเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามทีก่ าหนด 

 

 
 เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงจากมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และการก าหนด
หน่วยการเรยีนรูส้าระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
ดงัแสดงในตารางที ่2  
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
                            ตวัช้ีวดั มาตรฐานท่ี 1.1 มาตรฐานท่ี 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
(สายธารแห่งพทุธศาสนา) 
ประวตัแิละความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

/ / / /             

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
(พระพทุธเจ้า) 

พุทธประวตั ิและชาดก 

     
 
/ 

 
 
/ 

          

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
(พระธรรม) 

                



 

 

135 

 ตารางท่ี 2 การวเิคราะหแ์สดงถงึความเชื่อมโยงจากมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัและ  
การก าหนดหน่วยการเรยีนรูส้าระที ่1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา)  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 (ต่อ) 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพทุธศาสนา) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
                            ตวัช้ีวดั มาตรฐานท่ี 1.1 มาตรฐานท่ี 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

หลกัธรรมสรา้งความเขา้ใจอนั 
ดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 

/ / / / / / / / / / /      

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
(พระสงฆ)์ 

พระอคัรสาวก 
พุทธสาวก สาวกิา 
ชาวพุทธตวัอยา่ง 

      /      
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้สาระที ่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม (พระพุทธศาสนา)  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหเ์ฉพาะสิง่ทีท่ าการวจิยัเนื่องจากมปัีญหาในเรือ่ง
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและสาระทีจ่ะเรยีน เป็นสิง่ทีค่รจูะตอ้งแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบก่อนว่าจะเรยีน
เรือ่งอะไรบา้งมากน้อยอยา่งไรเพื่อท าใหผู้เ้รยีนไดเ้ตรยีมตวัศกึษา ซึง่ระบุไวใ้นค าอธยิาย
รายวชิา คอื 
 

ค าอธิบายรายวิชาพระพทุธศาสนา   
รหสั ส  22101                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม              
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 20 ชัว่โมง         จ านวน 1.00 หน่วยกิต  
                                                                                                      เวลา  2  ชัว่โมง/ สปัดาห์ 

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

ศกึษา วเิคราะห ์พระพุทธ เกีย่วกบั ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา เรือ่ง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้นการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อน
บา้น ในปัจจบุนั ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัด ีกบั
ประเทศเพื่อนบา้น ความส าคญัของพระพุทธศาสนาต่อสงัคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของ
วฒันธรรม เอกลกัษณ์และมรดกของชาต ิพระพุทธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและการจดั
ระเบยีบสงัคม พุทธประวตั ิสรปุและวเิคราะห ์พุทธประวตั ิเรือ่ง การผจญมาร การตรสัรู้  
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การสัง่สอน ชาดก เรือ่ง มติตวนิทุกชาดก ราโชวาทชาดก วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เรือ่ง
หลกัธรรมเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วเนื่องในวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอฐัมบีชูา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื
กบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบยีบสงัคมสรปุและวเิคราะหพ์ุทธประวตัเิรือ่ง  
การผจญมาร การการตรสัรู ้หรอืประวตัศิาสดาของศาสนาทีต่นนบัถอืตามทีก่ าหนด  

ศกึษา วเิคราะห ์ปฏบิตัติน พระธรรม  เกีย่วกบั หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือ่ง
พระรตันตรยั (ธรรมคุณ 6) อรยิสจั 4 ทุกข ์(ธรรมทีค่วรรู)้ ขนัธ ์5 – อายตนะ สมทุยั (ธรรมที่
ควรละ) :หลกักรรม – สมบตั ิ4 วบิตั ิ4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมขุ 6 นิโรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ) 
: สุข 2 (สามสิ,นิรามสิ) มรรค(ธรรมทีค่วรเจรญิ) : บุพนิมติของมชัฌมิาปฏปิทา ดรณุธรรม 6 กุล
จริฏัฐติธิรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สตปัิฏฐาน 4 มงคล 38  ในเรือ่งประพฤตธิรรม เวน้จากความ
ชัว่ เวน้จากการดื่มน ้าเมา พุทธศาสนสุภาษติ  เรือ่ง กมฺมนุา วตฺตต ีโลโก (สตัวโ์ลก ยอ่มเป็นไป
ตามกรรม) กลฺยาณการ ีกลฺยาณ  ปาปการ ีจ ปาปก  (ท าดไีดด้ที าชัว่ไดช้ัว่) สุโข ปญฺุญสฺส อุจฺจโย 
(การสัง่สมบุญน าสุขมาให้) ปชูโก ลภเต ปชู  วนฺทโก ปฏวินฺทน  (ผูบ้ชูาเขายอ่มไดร้บัการบชูา
ตอบ ผูไ้หวเ้ขายอ่มไดร้บัการไหวต้อบ) พระไตรปิฎกโครงสรา้งชื่อคมัภรี ์และสาระสงัเขปของ
พระสุตตนัตปิฎก เรือ่งน่ารูจ้ากพระไตรปิฏก จฬูกมัมวภิงัคสตูร ค าศพัทท์างพระพุทธศาสนา คอื 
ฌาน – ญาณ  การบรหิารจติและการเจรญิปัญญา สวดมนตแ์ปล และแผ่เมตตา วธิปีฏบิตัแิละ
ประโยชน์ของการบรหิารจติและการเจรญิปัญญาฝึกการบรหิารจติและเจรญิปัญญา ตามหลกัสติ
ปัฏฐาน 4 เน้นอานาปานสต ิน าวธิกีารบรหิารจติและเจรญิปัญญาไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยวธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิาร  2 วธิคีอื วธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม และ
วธิคีดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์ศกึษาภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการน าหลกัธรรมไปใชใ้นชวีติประจ าวนั  

พระสงฆ ์เกีย่วกบั ประวตัพิุทธสาวก พุทธสาวกิา เรือ่งพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ 
นางขชุชุตตรา  พระเจา้พมิพสิาร ชาวพุทธตวัอยา่ง เรือ่ง สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยา  
วชริญาณวโรรส พระมหาธรรมราชาลไิท หน้าทีช่าวพุทธ เรือ่งการเขา้ใจบทบาทของพระภกิษุใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแสดงธรรม การปาฐกถาธรรม การประพฤตตินใหเ้ป็นแบบอยา่ง 
การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา การบรรยายธรรม  การจดั
นิทรรศการ การเขา้ค่ายพุทธบุตร การเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา การเป็นลกูทีด่ตีาม
หลกัทศิเบือ้งหน้าในทศิ 6 การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ มารยาทชาวพุทธและการปฏบิตัติน
ต่อพระภกิษุ เรือ่งการตอ้นรบั (การปฏสินัถาร) มรรยาทของผูเ้ป็นแขก ฝึกปฏบิตัริะเบยีบพธิี 
การยนื การใหท้ีน่ัง่ การเดนิสวนทาง การสนทนา การรบัสิง่ของ การแต่งกายไปวดั การแต่ง
กายไปงานมงคล งานอวมงคล ศาสนพธิ ีเรือ่งการท าบุญตกับาตร การถวายภตัตาหาร สิง่ของที่
ควรถวายและสิง่ของตอ้งหา้มส าหรบัพระภกิษุ การถวายสงัฆทาน เครือ่งสงัฆทาน การถวายผา้
อาบน ้าฝน การจดัเครือ่งไทยธรรม  เครือ่งไทยธรรม การกรวดน ้า การทอดกฐนิ การทอดผา้ป่า 
และการปฏบิตัตินเป็นชาวพุทธทีด่ใีนทอ้งถิน่ต่าง และการจดัระเบยีบสงัคม  โดยใชก้ระบวนการ
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คดิ กระบวนการสบืคน้ขอ้มลู กระบวนการทางสงัคม กระบวนการปฏบิตั ิกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชญิสถานการณ์และแกปั้ญหา   

เพื่อใหเ้กดิศรทัธาอยา่งยิง่ต่อพระรตันตรยั และรกัการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏบิตัตินเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรมในการอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัตสิุข 
และ มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในดา้น การรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ซื่อสตัย ์สุจรติ มวีนิยั ใฝ่
เรยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย มจีติสาธารณะ  
 จากค าอธบิายรายวชิาจะเหน็ว่า สาระการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จะตอ้ง
เรยีนรูด้งันัน้มมีากดงันัน้ การวเิคราะหเ์พื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงสมัพนัธข์อง ตวัชีว้ดัและ
ค าอธบิายรายวชิาและคุณลกัษณะการเรยีนรู ้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม  
ซึง่ม ี2 มาตรฐาน มคีวามสอดคลอ้งกนัอยา่งไร ดงัแสดงใน ตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่าง มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั ค าอธบิาย  
              รายวชิา และคุณลกัษณะการเรยีนรู ้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม  
              (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
    มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตัคิวามส าคญัศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัธรรมเพื่ออยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข  

 
                      ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู้ 
มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ 

(P) 
คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 

1.อธบิายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอืสู่
ประเทศเพื่อนบา้น   

1.การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เขา้สู่ประเทศ
เพื่อนบา้น 
2.การนบัถอื
พระพุทธศาสนา
ของประเทศ
เพื่อนบา้นใน
ปัจจบุนั 

1.อธบิาย 
2.ความรูค้วาม
เขา้ใจ 
3.การวเิคราะห์ 

เหน็ความส าคญั 
พระพุทธศาสนา 

1.มวีนิยั 
2.ใฝ่เรยีนรู ้
3.มุง่มัน่
การท างาน 
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    มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตัคิวามส าคญัศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัธรรมเพื่ออยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข (ต่อ) 

 
                      ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู้ 
มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ 

(P) 
คุณลกัษณะ (A) เพิม่เตมิ 

2.วเิคราะหค์วามส าคญั
ของพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วย
เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนั
ดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 

3.ความส าคญั
ของ 
พระพุทธศาสนา
ทีช่่วย
เสรมิสรา้งความ
เขา้ใจอนัดกีบั
ประเทศเพื่อน
บา้น 

การวเิคราะห์ 1.เกดิศรทัธา  
2.เหน็
ความส าคญั
พระพุทธศาสนา 

1.มวีนิยั 
2.ใฝ่เรยีนรู ้
3.มุง่มัน่
การท างาน 

3.วเิคราะหค์วามส าคญั
ของพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอืใน
ฐานะทีเ่ป็นรากฐานของ
วฒันธรรม เอกลกัษณ์ของ
ชาตแิละมรดกของชาติ 

4.ความส าคญั
ของ
พระพุทธศาสนา
หรอืศาสนาที่
ตนนบัถอืใน
ฐานะทีเ่ป็น
รากฐานของ
วฒันธรรม
เอกลกัษณ์ของ
ชาตแิละมรดก
ของชาต ิ
 

การวเิคราะห์ 1.เหน็คุณค่า 
2.ให้
ความส าคญั
พระพุทธศาสนา 

1.มวีนิยั 
2.ใฝ่เรยีนรู ้
3.มุง่มัน่
การท างาน 

 
 
 
 
 



 

 

139 

 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่าง มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั ค าอธบิาย           
              รายวชิา และคุณลกัษณะการเรยีนรู ้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม  
              (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 

 
                      ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู้ 
มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ 

(A) 
เพิม่เตมิ 

4.วเิคราะหพ์ุทธประวตัิ
หรอืประวตัศิาสดาของ
ศาสนาทีต่นนบัถอืตามที่
ก าหนด 

5.พุทธประวตั ิ
(การผจญมาร) 

1.การวเิคราะห์ 
2.การอภปิราย 

1.การเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุง่มัน่
การท างาน 

5.วเิคราะหแ์ละประพฤติ
ตนตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชวีติและขอ้คดิจาก
ประวตัสิาวก ชาดก/เรือ่ง
เล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่งตามทีก่ าหนด 

6.ประวตัชิาดก
เรือ่งเล่าตามที่
ก าหนด 

1.วเิคราะห์ 
2.การปฏบิตั ิ

1.การเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุง่มัน่
การท างาน 

6.วเิคราะหแ์ละประพฤติ
ตนตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชวีติและขอ้คดิจาก
ประวตัพิระอคัรสาวก 

7.ประวตัพิระ
อคัรสาวก เรือ่ง
เล่าตามที่
ก าหนด 

1.วเิคราะห์ 
2.การปฏบิตั ิ

1.การเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุง่มัน่
การท างาน 
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงสมัพนัธร์ะหว่าง มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั ค าอธบิาย           
              รายวชิา และคุณลกัษณะการเรยีนรู ้สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม  
              (พระพุทธศาสนา) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (ต่อ) 

 
                      ตวัชีว้ดั คุณลกัษณะการเรยีนรู้ 
มาตรฐานที ่ 1.1 ความรู ้(K) กระบวนการ (P) คุณลกัษณะ 

(A) 
เพิม่เตมิ 

7.วเิคราะหแ์ละประพฤติ
ตนตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชวีติและขอ้คดิจาก
ประวตัพิระพุทธสาวก  
สาวกิา 

8.ประวตัพิระ
พุทธสาวก 
สาวกิา จาก
เรือ่งเล่าตามที่
ก าหนด 

1.วเิคราะห์ 
2.การปฏบิตั ิ

1.การเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุง่มัน่
การท างาน 

8.วเิคราะหแ์ละประพฤติ
ตนตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชวีติและขอ้คดิจาก
ประวตัพิระอคัรสาวก 

9.ประวตัชิาว
พุทธตวัอยา่ง 
เรือ่งเล่าตามที่
ก าหนด 

1.วเิคราะห์ 
2.การปฏบิตั ิ

1.การเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

1.รกัชาต ิ
ศาสน์ 
กษตัรยิ ์
2.มวีนิยั 
3.ใฝ่เรยีนรู ้
4.มุง่มัน่
การท างาน 

 
 
 เพื่อใหเ้หน็ถงึ เนื้อหาสาระ ช่วงเวลา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ทีผู่ว้จิยัก าหนด
ขึน้เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ลอดระยะเวลาการวจิยั และนกัเรยีนจะไดเ้ตรยีมตวัในการเรยีน  
การจดักจิกรรมอื่นประกอบ ตลอดจนการวดัผลประเมนิผล ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งเกีย่วขอ้ง  
ดงัตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4  โครงการสอน สาระที ่1 ศาสนา ศลีธรรมจรยิธรรม สาระการเรยีนรู้ 
                พระพทุธศาสนาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
ที ่ มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั จ านวนชัว่โมง หมายเหตุ 
1 อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื

สู่ประเทศเพื่อนบา้น 
 

2  

2 วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาที่
ตนนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

2  

3 วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่
ตนนบัถอืในฐานะทีเ่ป็นรากฐานของวฒันธรรมเอกลกัษณ์
ของชาตแิละมรดกของชาติ 

2  

4 วเิคราะหพ์ุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติได้ 2  
5 อธบิายขอ้คดิจากชาดก ตามทีก่ าหนด 2  
6 วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อน

บา้น 
2  

7. วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติ
และขอ้คดิจากประวตัิพระอคัรสาวก ตามทีก่ าหนด 

2  

8 วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติ
และขอ้คดิจากประวตัิพุทธสาวก สาวกิา ตามทีก่ าหนด 

2  
 

9 วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติ
และขอ้คดิจากประวตัิชาวพุทธตวัอยา่ง ตามทีก่ าหนด 

2  

 รวม  18  
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                (สาระพระพทุธศาสนา) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                             หน่วยท่ี 1 สายธารแห่งพระพทุธศาสนา 
เร่ืองท่ี 1 การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน                  จ านวน 2 ชัว่โมง 
ช่ือผูส้อน นายจ าเนียร  โพสาวงั 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐานท่ี 1.1 ข้อท่ี 1 เขา้ใจประวตั ิความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่น นบัถอืและสามารถน าหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการอยูร่ว่มกนั  
 
2.สาระส าคญั 

 พุทธศาสนาเป็นศาสนาทีเ่ขา้มาเผยแผ่ ในประเทศเพื่อนบา้นมทีัง้พุทธศาสนาทีเ่ป็นพุทธ

ศาสนานิกายหนิยานแบบเถรวาทและแบบมหายาน ทัง้นี้เพราะความเสยีสละของพุทธสาวก 

และการส่งเสรมิของพระมหากษตัรยิ์ 

 

3.ตวัช้ีวดั  

 อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น  

4. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1.บอกเสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นได้ 

 2.อธบิายประวตัคิวามเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในประเทศเพื่อนบา้นได้  

 3.บอกอทิธพิลของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นได ้
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5.สาระการเรียนรู้ 
 การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

 

                                                   ประเทศ ส.ป.ป.ลาว         

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

6. รายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

(ชัว่โมงท่ี 1) 

 ขัน้น า 

 6.1 นกัเรยีนดภูาพสถานทีส่ าคญัทางพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น  

 6.2 สนทนาถงึความส าคญัของภาพทีด่ ูเช่น ชื่อของภาพ ในภาพเป็นเรือ่งของอะไร 

อยูใ่นประเทศอะไร มคีวามส าคญัอยา่งไร 

 6.3 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 6.4 ทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 10 ขอ้ (ใชแ้บบทดสอบในบทเรยีนส าเรจ็รปู (เล่มที ่1) 

 ขัน้สอน 

 6.5 สนทนาถงึความเจรญิของพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ มไีดเ้พราะอะไร  

โดยเชื่อมโยงกบัภาพทีน่กัเรยีนไดศ้กึษา 

 6.6 รว่มกนัอภปิรายผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยกนัสรปุรปูแบบ  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 6.7 นกัเรยีนรว่มกนัศกึษาใบความรูท้ี่ 1 แลว้ตอบค าถามในใบงานที่ 1 

      การเผยแผ่ 
พระพทุธศาสนาเข้า

สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเทศสหภาพ 
เมยีนมาร ์                                       

ประเทศกมัพชูา 

ประเทศอนิโดนีเซยี   ประเทศเวยีดนาม 

 ประเทศมาเลเซยี ประเทศสงิคโปร์

สิงคโปร ์
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 ชัว่โมงท่ี 2 

  6.8 แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 7 กลุ่ม ๆละ 5 – 7 ศกึษาใบความรูท้ี่ 2 และตอบค าถาม 

ตามใบงานที่ 2 

 6.9 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรปุสาระส าคญัในเรือ่งทีก่ลุ่มตนเองไดศ้กึษา  

 6.10 นกัเรยีนรว่มกนัตรวจสอบค าตอบตามใบเฉลย 1, 2 

 ขัน้สรปุ 

 6.11 นกัเรยีนรบับทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่1 ศกึษาและท ากจิกรรมภายในเล่ม 

 6.12 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุเนื้อหาโดยการท าเป็นแผนทีค่วามคดิ สรปุเนื้อหาทีศ่กึษา  

เรือ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สปูระเทศเพื่อนบา้น 
6.13 ทดสอบหลงัเรยีนจ านวน 10 ขอ้ 

7.ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 7.1 แผ่นภาพพุทธสถานทีส่ าคญัของประเทศเพื่อนบา้น 

 7.2 ใบความรูท้ี ่1 เรือ่งประวตัคิวามเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 

 7.3 ใบความรูท้ี ่2 เรือ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การนบัถอืพระพุทธศาสนา 

 7.4 ใบงานที ่1 และ ใบงานที ่2 

 7.5 บทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่1 (การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น) 

 7.6 หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  

ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 

 7.7 หนงัสอืเรยีน สาระพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 

 7.8 หอ้งสมดุของโรงเรยีน /หอ้งจรยิธรรมของโรงเรยีน 

 7.9 แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่  

      www.aksorn.com/lib/s/soc 01 

      www.thaibuddism.com 

 

 

http://www.aksorn.com/lib/s/soc__01
http://www.thaibuddism.com/
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8.การวดัผลและประเมินผล 

 8.1 วิธีการวดัผล 

      9.1.1  ตรวจแบทดสอบก่อนเรยีน  เรือ่ง  พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  

จ านวน  10 ขอ้ 

     8.1.2  ตรวจใบงานที ่1 , 2  

     8.1.3 ตรวจแบบทดสอบก่อน - หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่1 

 8.2  เครื่องมือวดั 

               8.2.1  ใบงานที ่1 ,2  

      8.2.2   แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่1 

8.3  เกณฑก์ารประเมิน 

       เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีนหลงัการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งได ้6 ใน 10 ขอ้ จงึจะถอืว่าผ่าน 

 

9.ข้อเสนอแนะของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย  
 (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
      ลงช่ือ…………………………………. 
                (………………………………..) 
      ต าแหน่ง…………………………….. 
      …………/……………./…………….. 
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บนัทึกหลงัการสอน 
1.ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………...........................................................................................  
2.ปัญหาอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
3.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ……………………………. 
       (นายจ าเนียร   โพสาวงั) 
       ………../…………../………… 
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ภาพพทุธสถานส าคญัของประเทศเพ่ือนบา้น1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 นภดล  ขวญัชนะดี.พระพุทธศาสนา ช่วงชั้นท่ี3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2, 2546, หนา้ท่ี 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

พทุธสถานในเวียดนามถึงแม้จะถกูบุกรกุ
ท าลายไปบ้าง แต่กย็งัมีเค้าโครงหลงเหลือ
อยู่หลายแห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพทุธสถาน
ในนิกายมหายาน (จากาภาพ) พทุธสถาน 
เมืองตรูาน 
 

Buddhist art and architecture are reflected in  
The shimmering Shwe Dagon pagoda, built in  
Rangoon, Burma, in the 15th century 

 

This Buddhist temple, on the island  
Of Java, have 72 bell-shaped structures  
That contain stone sculptures of Buddha, 
Buddhism was once an important religion on 
the islands, but few Indonesians follow it 
today. 
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พระสงฆแ์ละแมช่นีิกายมหายานในวดัสุขาวด ี
เมอืงยอรจ์ทาวน์บนเกาะปีนงัขณะก าลงั
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

พระบางเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืง
ของลาวมาตัง้แต่สมยัแรกทีป่ระดษิฐาน
พระพุทธศาสนาในประเทศนี้ 

พระธาตุหลวง กรงุเวยีงจนัทน์ ซึง่พระเจา้ไชยเชษฐาธริาชโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้  
ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นพระเจดยีท์ีง่ดงามทีสุ่ดของลาว  
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ใบความรู้ท่ี 1  
เร่ือง  ประวติัความเป็นมาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 2 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี  1 อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืสู่
ประเทศเพื่อนบา้น 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเป็นมาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
 จากการศกึษาภมูหิลงัทางประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศต่างๆ ในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ท าใหน่้าตดิตามถงึความเป็นมา ความเปลีย่นแปลงของความเจรญิดา้นต่างๆ 
ไมว่่าจะเป็นดา้นศลิปวฒันธรรม ศาสนา การปกครอง เป็นตน้ ในบรรดาความเจรญิทัง้หลายทีไ่ด้
กล่าวมานัน้ ศาสนาเป็นความเจรญิดา้นหน่ึงทีเ่ป็นผลงานสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ีค่วรแก่
การศกึษาถงึววิฒันาการตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั และเพื่อใหข้อบเขตแคบเขา้มาและใกลต้วัเรา
มากทีสุ่ด จงึควรจะเหน็ความเป็นมาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 
เพราะในปัจจบุนัเราจะพบว่าไมม่แีต่เพยีงประเทศไทยเท่านัน้ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่นบัถอื
พระพุทธศาสนา หากแต่ประเทศเพื่อนบา้นของเราหลายประเทศทีปั่จจบุนัน้ีประชาชนส่วนใหญ่
กน็บัถอืพระพุทธศาสนาเช่นเดยีวกนั โดยทีอ่าจจะต่างกนัอยูบ่า้งตรงทีเ่ป็นนิกายหนิยานและ
นิกายมหายาน ประเทศดงักล่าวไดแ้ก่ สหภาพพมา่ หรอืประเทศเมยีนมารใ์นปัจจบุนั ประเทศ
กมัพชูาประชาธปิไตย ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม ส่วนในประเทศเพื่อนบา้นบางประเทศไดแ้ก่ สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 
มาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์และสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ประเทศเหล่านี้แมใ้นปัจจบุนัจะมผีูน้บั
ถอืพระพุทธศาสนาไมม่ากเท่าในอดตีทีผ่่านมา จากการศกึษาจะท าใหท้ราบถงึเหตุผลทีท่ าให้
เป็นเช่นนัน้ได้ 
 ดงันัน้ การศกึษาถงึความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศเหล่านี้ ท าใหน่้าศกึษา
ถงึเหตุผลทีว่่าเหตุใดพระพุทธศาสนาซึง่มไิดม้แีหล่งก าเนิดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
แต่กลบัพบว่ามปีระชาชนส่วนใหญ่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตน้บัถอื นัน่ยอ่มแสดงใหเ้หน็ว่า
พระพุทธศาสนาไดแ้ผ่ขยายอยา่งต่อเนื่องเขา้มาในไทยและประเทศเพื่อนบา้นอกีหลายประเทศ
นัน่เอง จากขอ้เทจ็จรงิเป็นทีท่ราบกนัดวี่าพระพุทธศาสนาซึง่มพีระพุทธเจา้เป็นศาสดานัน้ ได้
ก่อก าเนิดในอนิเดยีก่อนพุทธศกัราช 45 ปี และแมเ้มือ่พระพุทธองคไ์ดป้รนิิพพานแลว้กต็าม แต่
พระพุทธศาสนากย็งัคงเจรญิรุง่เรอืงอยูใ่นอนิเดยีมาโดยตลอด และเริม่เจรญิถงึขดีสุดและเริม่มี

                                                           
2
 วทิย ์วศิทเวทยแ์ละเสถยีรพงษ์ วรรณปก.หนังสือเรียนฯพระพทุธศาสนา ม.2,2547,หน้าที ่2 
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การเผยแผ่ไปสู่ประเทศอื่นในรชัสมยัของพระเจา้อโศกมหาราชแห่งเมอืงปาฏลบีุตร เมือ่พ .ศ.274 
พระราชกรณยีกจิส าคญัทีท่ าใหช้าวโลกรูจ้กัพระองคย์ิง่ขึน้ จงึมกีารสงัคายนาพระธรรมวนิยัให้
เป็นระเบยีบ ทรงด ารงพระองคเ์ป็นพุทธศาสนูปถมัภกทรงโปรดฯ ใหจ้ารกึค าสัง่สอนของ
พระพุทธเจา้ลงบนศลิาจารกึใหป้ระชาชนไดศ้กึษา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ ตลอดจน
การทีท่รงส่งทัง้เชือ้พระวงศแ์ละพระภกิษุไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดนิแดนอื่นถงึ 9 สาย
ดว้ยกนั กด็ว้ยความหวงัใหบุ้คคลโดยทัว่ไปไดม้โีอกาสเหน็คุณค่าของพระธรรมค าสอนเพื่อ
ยดึถอืปฏบิตั ิ
 ภายหลงัพุทธปรนิิพพานแลว้ประมาณ 300 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช

แห่งชมพทูวปี พระองคม์พีระราชศรทัธาอยา่งแรงกลา้ในการอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนา เป็นเหตุ

ใหพ้วกเดยีรถยีเ์ขา้มาปลอมบวช สรา้งความสบัสนและความไมส่งบในพระพุทธศาสนา  

 พระโมคคลัลบีุตรตสิสมหาเถระซึง่เป็นประมขุสงฆใ์นเวลานัน้ไดม้องเหน็ว่าพวก

เดยีรถยีเ์ป็นภยัรา้ยแรงต่อความมัน่คงของพระพุทธศาสนาจงึไดป้รกึษากบัพระอรหนัตร์ปูอื่นๆ 

แลว้มมีตใิหม้กีารท าสงัคายนาขึน้เป็นครัง้ที่ 3 

 การสงัคายนาครัง้ที่ 3 นี้ท าขึน้โดยปรารภเหตุทีพ่วกเดยีรถยีเ์ขา้มาปลอมบวชใน

พระพุทธศาสนา กระท าทีว่ดัอโศการาม เมอืงปาฏลบีุตร แควน้มคธ  (ปัจจบุนัคอืเมอืงปัตนะ 

เมอืงหลวงรฐัพหิาร) ประมาณ 9 เดอืนจงึแลว้เสรจ็ต่อจากนัน้พระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงส่ง

พระอรหนัตเ์ป็นสมณฑตูไปประกาศพระพุทธศาสนาทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวม  9 สาย 

ดงัต่อไปนี้3 

 คณะที ่1 พระมชัฌนัตกิเถระ ไปยงัแควน้กสัมรีะและแควน้คนัธาระ (แควน้แคชเมยีร์

และประเทศอฟักานิสถานในปัจจบุนั) 

 คณะที ่2 พระมหาเทวะเถระ ไปยงัมหสิสกมณฑลซึง่อยูท่างทศิใตข้องแมน่ ้าโคธาวาร ี  

(แควน้ไมเซอรใ์นปัจจบุนั) 

 คณะที ่3 พระรกัขติเถระ ไปยงัวนวาสปีระเทศซึง่อยูใ่นเขตกะระนะ  

(แควน้บอมเบยใ์นปัจจบุนั) 

 คณะที ่4 พระโยนกธรรมรกัขติเถระ ไปยงัอปรนัตกชนบทซึง่อยูร่มิฝัง่อารเบยีน  

(ทางทศิเหนือของบอมเบย์) 

 คณะที ่5 พระมหาธรรมรกัขติเถระ ไปยงัมหารฐัประเทศ  (อนัธรประเทศในปัจจบุนั) 

                                                           
3
 พระอมรเมธาจารยแ์ละพระเมธธีรรมาภรณ์.พระไตรปิฎกปริทศัน์, 2538, หน้าที ่18-29. 
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 คณะที ่6 พระมหารกัขติเถระ ไปยงัโยนกประเทศ (แควน้แดนอากเตรยีนในเปอรเ์ซยี

ในปัจจบุนั) 

 คณะที ่7 พระมชัฌมิเถระ ไปยงัหมิวนัตประเทศ ประเทศเนปาลในปัจจบุนั  (อยูต่อน

เหนือของอนิเดยี) 

 คณะที ่8 พระโสณเถระกบัพระอุตตระเถระ ไปยงัดนิแดนสุวรรณภมูิ (ประเทศพมา่

และไทยในปัจจบุนั) 

 คณะที ่9 พระมหนิทเถระกบันางสงัฆมติตาเถรี (พระโอรสและพระธดิาของพระเจา้

อโศกมหาราช) ไปยงัประเทศลงักา 

 การสงัคายนาครัง้ที่ 3 นี้ ไดส้่งผลใหพ้ระพุทธศาสนาแพรห่ลายไปยงันานาประเทศอนั

รวมถงึประเทศไทยดว้ย แมใ้นชมพทูวปีเอง พระพุทธศาสนากเ็จรญิรุง่เรอืงต่อมาเป็นเวลานา  
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แผนท่ีแหล่งก าเนิดพระพทุธศาสนา4 

 
ใบงานท่ี 1 

เร่ือง  ประวติัความเป็นมาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
รายวิชา ส 22101   พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ บอกเสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นได้ 
ล าดบัขัน้การปฏิบติังาน ใบงานนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
ตอนท่ี 1  ใหน้กัเรยีนน าหมายเลขหน้าชื่อพระธรรมทตูทีเ่ดนิทางจากนครปาฏลบีุตร  
  เพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายงัดนิแดนต่างๆ ใส่ในวงกลมทีก่ าหนดใหใ้นแผนที่ 
                                                           
4
  ดร.บุญธรรม  ศรสวสัดิ.์ ส 0110 พระพทุธศาสนาสมบรูณ์แบบฯ,2544 . หน้าที ่2. 
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1. พระมชัฌนัตกิเถระ 

4. พระโยนกธรรมรกัขติ 

7. พระมชัฌมิเถระ 

2. พระมหาเทวะ 

5. พระมหาธรรมรกัขติเถระ 

8. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 

3. พระรกัขติเถระ 

6. พระมหารกัขติเถระ 

9. พระมหนิทเถระ 

 
 

ตอนท่ี 2  ใหน้กัเรยีนลงชื่อประเทศเพื่อนบา้น พรอ้มทัง้เสน้ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

  จากแหล่งก าเนิดสู่ประเทศเพื่อนบา้น (เน้นเฉพาะส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง) 
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แผนท่ีโครงร่างทวีปเอเชีย 

 
 

 

 

 

เฉลยใบงานท่ี 1 

เร่ือง  ประวติัความเป็นมาและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ตอนท่ี 1  
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1. พระมชัฌนัตกิเถระ 

4. พระโยนกธรรมรกัขติ 

7. พระมชัฌมิเถระ 

2. พระมหาเทวะ 

5. พระมหาธรรมรกัขติเถระ 

8. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 

3. พระรกัขติเถระ 

6. พระมหารกัขติเถระ 

9. พระมหนิทเถระ 
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ตอนท่ี 2   

แผนท่ีโครงร่างทวีปเอเชีย 
แผนทีก่ารเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  
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ใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและการนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้าน 5 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้  อธบิายประวตัคิวามเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่  

            ประเทศเพื่อนบา้นได้ 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบา้น 
1. พระพทุธศาสนาในประเทศสหภาพพม่า 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่พมา่ พระพุทธศาสนาก าเนิดทีป่ระเทศอนิเดยี เผยแผ่
เขา้สู่ประเทศพรอ้มกบัประเทศไทย ในระยะแรกมกีารนบัถอืทัง้ 2 นิกาย คอื นิกายเถรวาทและ
มหายาน ต่อมาในพุทธศตวรรษที ่12 พระเจา้อนุรทุธม์หาราชหรอืพระเจา้อโนรธามงัช่อ 
พระมหากษตัรยิแ์ห่งเมอืงพุกามทรงรวบรวมดนิแดนพมา่ใหเ้ป็นปึกแผ่น และทรงส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใหเ้จรญิยิง่ขึน้ ฝ่ายนิกายมหายานกเ็สื่อมลงโดยล าดบั เมือ่
ประมาณ พ.ศ.1830 อาณาจกัรพุกามสลายลง เพราะการรกุรานของกองทพัมองโกล 
พระพุทธศาสนาจงึเสื่อมถอยลง แต่กไ็ดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้มาในสมยัพระเจา้ธรรมเจดยี ์เมือ่ราว 
พ.ศ.2003-2034 ในคราวทีอ่งักฤษเขา้ครอบครองพมา่ สภาพการนบัถอืพระพุทธศาสนาเจรญิ
ขึน้และเสื่อมลงเป็นระยะๆ มเีหตุการณ์ส าคญัเกดิขึน้ในช่วงนี้คอื ในพุทธศตวรรษที ่24 มี
พระสงฆจ์ากลงักามารบัการอุปสมบทใหมแ่ลว้ไปตัง้คณะสงฆแ์บบพมา่ขึน้ในลงักา มกีารช าระ
พระไตรปิฎกและท าสงัคายนาครัง้ที ่5 เมือ่ พ.ศ.2411-2414 ในพระบรมราชปูถมัภข์อง 
พระเจา้มนิดงและทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกลงในแผ่นหนิอ่อน 729 แผ่น แลว้ท าสถูปครอบไวท้ี่
เชงิเขาเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัจากนัน้พระพุทธศาสนากเ็สื่อมลงอกี และไดร้บัการฟ้ืนฟูอกีครัง้เมือ่
พมา่ไดร้บัเอกราชองักฤษเมือ่ พ.ศ.2491 
 
2. พระพทุธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ลาว พระพุทธศาสนาแผ่ขยายเขา้สู่ลาวในปีใดนัน้ไม่
สามารถยนืยนัไดแ้น่ชดั แต่พอจะสนันิษฐานไดว้่า พระพุทธศาสนาทีเ่ขา้มาสู่ลาวนัน้เป็นแบบ
มหายาน โดยแผ่ขยายผ่านมาทางจนีตัง้แต่ครัง้อยูใ่นอาณาจกัรอา้ยลาว ประมาณพุทธศตวรรษ
ที ่7 และไดเ้ลอืนหายไปในสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง พระพุทธศาสนาแบบหนียานเขา้มาแทนที่
ควบคู่กบัการนบัถอืผสีางเทวดา โดยหลกัฐานทีว่่าพระเจา้ฟ้างุม้สมยัทรงพระเยาวไ์ดไ้ปอาศยัอยู่
ในอาณาจกัรเขมร และทรงเป็นทีโ่ปรดปรานของพระเจา้อนิทปัตถ ์พระมหากษตัรยิแ์ห่งเขมร 

                                                           
5
 วทิย ์วศิทเวทยแ์ละเสถยีรพงษ์ วรรณปก.หนังสือเรียนฯพระพทุธศาสนา ม.2, 2547 ,หน้าที ่

3-8. 
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ทรงยกพระธดิาใหแ้ละใหค้รองเมอืงลา้นชา้งราว พ.ศ.1896 พระเจา้ฟ้างุม้ทรงรบัเอา
พระพุทธศาสนาจากเขมร โดยพระมหาปาสมนัตเถระและพระมหาเทพลงักาน าพระพุทธรปูชื่อ  
“พระบาง” พรอ้มพระไตรปิฎก จากเขมรมาประดษิฐานและเผยแผ่ในลาวจนเจรญิรุง่เรอืง เป็น
เหตุใหม้กีารเปลีย่นชื่ออาณาจกัรลา้นชา้งเป็นอาณาจกัรหลวงพระบาง ซึง่แสดงถงึความศรทัธา
ในพระพุทธศาสนาของชาวลาวในสมยันัน้ 
 พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงสบืต่อมาถงึรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชขึน้ครองราชย ์
เมือ่ พ.ศ.2091 ยคุนี้ถอืว่าเป็นยคุทองของพระพุทธศาสนา มกีารส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรมอยา่งกวา้งขวาง นอกจากนี้ยงัไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตจากวดับุปผาราม เมอืง
เชยีงใหม ่มาประดษิฐานไวท้ีเ่มอืงหลวงพระบางและเวยีงจนัทน์ในกาลต่อมา พน้จากสมยั  
พระเจา้ไชยเชษฐาธริาชพระพุทธศาสนาในลาวกเ็สื่อมถอยลง เนื่องจากมกีารแยง่ราชสมบตักินั
ในทีสุ่ดสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชไดย้กทพัเขา้ตเีวยีงจนัทน์  และเขา้ยดึครอง ทรงน า 
พระแกว้มรกตกลบัมายงัประเทศไทย ครัง้ถงึ พ.ศ.2436 ลาวกต็กเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส 
พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปบา้ง ลาวไดร้บัเอกราชเมือ่วนัที่ 19 กรกฎาคม 2492 รฐับาลและ
ประชาชนไดร้ว่มกนัฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาใหด้ าเนินต่อไป  
 

3. พระพทุธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 6 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่เวยีดนาม พระพุทธศาสนาเขา้สู่ดนิแดนเวยีดนามราว
พุทธศตวรรษที ่8 แต่หลกัฐานทีป่รากฏแน่ชดัอยูใ่นสมยัพระเจา้อนิทรวรมนัที่  2 (พ.ศ.1403-
1433) คอื มกีารสรา้งวดัใหญ่แห่งหนึ่งทีด่องเดอืง เพื่อใชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาธรรมใน พ .ศ.1087-
1145 ท่านวนิตรีจุพระภกิขชุาวอนิเดยีไดน้ าพระพุทธศาสนานิกายเธยีน (เซน) เขา้มาเผยแผ่
เป็นทีย่อมรบันบัถอือยา่งกวา้งขวางก่อนถงึราชวงศด์นิหพ์ระพุทธศาสนาไดเ้สื่อมลง เมือ่ราชวงศ์
ดนิหข์ึน้ครองราชยโ์ดยเฉพาะในรชัสมยัของพระเจา้ดนิหโ์งดนิห ์พระองคฟ้ื์นฟูและส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนาใหเ้จรญิขึน้พระมหากษตัรยิใ์นราชวงศต่์อมาลว้นทรงศรทัธาในพระพุทธศาสนา
อยา่งแรงกลา้ ยคุนี้จงึเป็นยคุทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงทีสุ่ด  
 พ.ศ.1957 เวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของจนี พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลง แมจ้ะไดรบั
เอกราชจากจนี แต่สถานการณ์ของพระพุทธศาสนากย็งัไมด่ขีึน้ ใน พ .ศ.2466 เวยีดนามตกเป็น
อาณานิคมของฝรัง่เศส พระพุทธศาสนายิง่เสื่อมถอยลงไปอกีเพราะถูกกดีกนัจากฝรัง่เศส ชาว
พุทธไดร้วมตวักนัเป็นสมาคมต่อสูฟ้ื้นฟูพระพุทธศาสนาขึน้มาอกีครัง้เมือ่เวยีดนามไดร้บัเอกราช 
ดนิแดนไดแ้ยกออกเป็น  2 ส่วน คอื เวยีดนามเหนือกบัเวยีดนามใต ้ในส่วนของเวยีดนามใตถู้ก
ปกครองโดยประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม ซึง่นบัถอืศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ชาวพุทธถูก

                                                           
6
 ดร.บุญธรรม  ศรสวสัดิ.์ ส 0110 พระพทุธศาสนาสมบรูณ์แบบฯ , 2544 . หน้าที ่10. 
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บบีครัน้อยา่งรนุแรงจนมกีารฆา่ตวัตายประทว้งเมือ่ พ .ศ.2506 ยคุนี้ถอืเป็นยคุวกิฤตขิอง
พระพุทธศาสนา 
 

4. พระพทุธศาสนาในประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา 7 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่กมัพชูา พระพุทธศาสนาเขา้สู่ดนิแดนกมัพชูาใน  
รชัสมยัของพระเจา้โกณฑนิยะชยัวรมนั ปฐมกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรฟูนนั เดมิพระองคน์บัถอื
ศาสนาพราหมณ์หรอืฮนิด ูต่อมาทรงหนัมานบัถอืพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ในสมยัน้ีเอง
พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงมาก มวีดัหรอืพระภกิขเุป็นจ านวนมาก แต่พอถงึยคุเจนละ
พระมหากษตัรยิใ์นระยะตน้นบัถอืศาสนาฮนิด ูจนถงึรชัสมยัพระเจา้วรมนัที่  1 พระพุทธศาสนา
ไดร้บัความสนใจอกีครัง้หนึ่ง และในตอนกลางศตวรรษที่ 14 กษตัรยิร์าชวงศไ์ศเลนทรแห่งชวา
ไดย้กทพัมาตอีาณาจกัรเจนละจนไดร้บัชยัชนะ ในช่วงนี้เองอทิธพิลของพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานจากอาณาจกัรศรวีชิยัไดเ้ผยแผ่เขา้สู่ดนิแดนกมัพชูา  
 ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 ทรงใหก้ารสนบัสนุนศาสนาฮนิด ูต่อมาในสมยัพระเจา้
ชยัวรมนัที่ 5 (พ.ศ.1511-1544) พระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงขึน้อกีครัง้หนึ่ง ครัน้ถงึรชัสมยัพระ
เจา้สุรยิวรมนัที่ 1 (พ.ศ.1545-1593) พระองคท์รงนบัถอืพระพุทธศาสนาแบบมหายานทีไ่ดร้บั
อทิธพิลจากอาณาจกัรตามพรลงิคะ (นครศรธีรรมราช) จนถงึรชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 
(พ.ศ.1724-1761) ทรงส่งเสรมิพระพุทธศาสนาแบบมหายานใหเ้จรญิแพรห่ลายยิง่ขึน้ ทรงตัง้
ลทัธพิุทธราชแทนลทัธเิทวราชา ทรงใหส้รา้งนครธมเป็นราชธานี โดยมพีุทธวหิารบายน ซึง่
ประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่เป็นศูนยก์ลาง และทีส่ าคญัทรงใหส้รา้งพระพุทธรปูชื่อว่าพระ
ชยัพุทธมหานาถ ประดษิฐานไวต้ามเมอืงต่างๆ ทัว่ราชอาณาจกัร เมือ่พระองคส์วรรคตแลว้ 
พระพุทธศาสนาแบบมหายานกเ็สื่อมลง พระพุทธศาสนาแบบหนียานเจรญิแผ่ขยายเขา้มา
แทนที ่ครัน้ถงึ พ.ศ.2410 กมัพชูาตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศส พระพุทธศาสนาเสื่อมลงมาก เมือ่ 
พ.ศ.2497 กมัพชูาไดร้บัเอกราชในสมยัพระเจา้นโรดมสหีนุ พระพุทธศาสนาจงึเริม่ตน้อกีครัง้ 
โดยมกีารประกาศอยา่งเป็นทางการใหเ้ป็นศาสนาประจ าชาต ิต่อมากมัพชูาตกอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของกองทพัคอมมวินิสตไ์ดม้กีารฆา่ประชาชน และพระภกิขสุงฆเ์ป็นจ านวนมาก 
พระพุทธศาสนาในยคุนี้ถงึภาวะวกิฤตอิกีครัง้หนึ่ง 
 
 
 

                                                           
7 ปรชีา   ชา้งขวญัยนื.หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานพระพทุธศาสนาชัน้ม.2,2547, หน้าที ่
13-21. 
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5. พระพทุธศาสนาในประเทศมาเลเซีย 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่มาเลเซยี มาเลเซยีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรศรี

วชิยั ไดร้บัเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานมาจากอนิเดยีในราวพุทธศตวรรษที่  12 ต่อมาได้

เปลีย่นนบัถอืพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทตามอทิธพิลของอาณาจกัรสุโขทยั พระพุทธศาสนา

ในมาเลเซยีไดเ้สื่อมลง เมือ่อทิธพิลของศาสนาอสิลามแผ่ขยายเขา้มาโดยอทิธพิลของการ

เดนิเรอืทางการคา้ และการแผ่ขยายอทิธพิลของชาตมิหาอ านาจตะวนัตก  

 

6. พระพทุธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ 8 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่สงิคโปร ์สงิคโปรเ์ป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซยีแยก

ออกเป็นประเทศเมือ่ พ.ศ.2508 มสีภาพเป็นเกาะ อทิธพิลของพระพุทธศาสนาแบบมหายานได้

แผ่ขยายเขา้มาตามเสน้ทางการคา้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจนีมอีาชพีคา้ขาย มวีดัทัง้แบบ

มหายานและหนียานอยูบ่นเกาะสงิคโปร ์โดยเฉพาะวดัทางฝ่ายเถรวาทเป็นวดัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดย

ความเสยีสละของชาวไทย พมา่ และลงักา เป็นศูนยก์ลางการจดักจิกรรมทางพระพุทธศาสนา  

 

7. พระพทุธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัอินโดนีเซีย  

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่อนิโดนีเซยี อนิโดนีเซยีเดมิเป็นดนิแดนทีเ่ป็น

อาณาจกัรศรวีชิยั ซึง่พระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจรญิรุง่เรอืงมากตัง้แต่พุทธศตวรรษที่  

12 ดงัจะเหน็ไดจ้ากพุทธสถานโบโรพุทโธในเกาะชวา แต่เมือ่อทิธพิลของชาตติะวนัตกและ

ศาสนาอสิลามไดแ้ผ่ขยายเขา้มา ชาวอนิโดนีเซยีจงึหนัไปนบัถอืศาสนาอสิลามแทน ศาสนา

อสิลามจงึเป็นศาสนาประจ าชาตขิองอนิโดนีเซยีตัง้แต่นัน้มา  

                                                           
8 โกวทิ   ประวาลพฤกษ.์ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     ม.2, 257, หนา้ท่ี  11-14.   
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ใบงานท่ี 2 
เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและการนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้าน  

รายวิชา ส 30202 พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
 

ตวัช้ีวดั อธบิายประวตัคิวามเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้นได้  

ล าดบัขัน้การปฏิบติังาน 
 1. นกัเรยีนศกึษาใบความรูท้ี่ 2 เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนบัถอื 

พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น พรอ้มหนงัสอืเรยีน สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน สงัคมศกึษา

ศาสนาและวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ม. 2 หน้า 2-22 ส านกัพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน์ 

 2. ตอบค าถามจากใบงานที่ 2 ม ี2 ตอน เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนบั

ถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น 

 

ตอนท่ี 1 

ค าช้ีแจง จงตอบค าถามต่อไปนี้พรอ้มแสดงความคดิเหน็ 

1. การทีศ่าสนาพุทธแพรห่ลายไปยงัดนิแดนต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ขึน้อยูก่บัปัจจยั  

 อะไรบา้ง 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
2. เหตุใดพระพุทธศาสนาจงึแตกแยกเป็นหลายนิกาย 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
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3. เพราะเหตุใดพระเจา้อนุรทุธ์ กษตัรยิพ์มา่จงึตอ้งการปฏริปูพระพุทธศาสนา และ 

 พระองคด์ าเนินการอยา่งไร 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
4. นกัเรยีนเหน็ดว้ยหรอืไม ่ศาสนาพราหมณ์มคีวามส าคญัต่อสงัคมไทยพอๆ กบัศาสนาพุทธ  
 ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั (ใหเ้หตุผลสนบัสนุน) 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….……………………………………………………………………………………
 …………….…………………………………………………………………………………  
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
5. เหตุใดศาสนาอสิลามจงึประดษิฐานอยา่งมัน่คงในมาเลเซยี ทัง้ๆ ทีม่าเลเซยีเคยนบัถอื  

 พระพุทธศาสนานิกายมหายานและนิกายเถรวาทมาก่อน  (บอกเหตุผล) 

 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
 …………….…………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนสรปุสาระท่ีเรียน 

 

แบบสรปุเน้ือหา (Mind mapping) 

เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
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เฉลยใบงานท่ี 2 
ตอนท่ี 1 

1. การท่ีศาสนาพทุธแพร่หลายไปยงัดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ขึ้นอยู่กบั

ปัจจยัอะไรบ้าง 

 1. การสนบัสนุนของกษตัรยิอ์นิเดยีทีน่บัถอืพระพุทธศาสนา  

 2. การเขา้ไปคา้ขายของชาวอนิเดยี 

 3. การส่งสมฑตูเขา้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 4. ผูน้ าของประเทศนัน้ๆ มคีวามศรทัธา 

2. เหตใุดพระพทุธศาสนาจึงแตกแยกเป็นหลายนิกาย  

 การทีพุ่ทธศาสนาแยกเป็นนิกายต่างๆ นัน้ เนื่องมาจากความแตกต่างทางความคดิของ   

 2 ฝ่าย คอื ฝ่ายหน่ึงยดึถอืตามหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่งเครง่ครดั แต่อกีฝ่ายหน่ึง  

 ยดึถอืการทีพ่ระพุทธเจา้ทรงอนุญาตใหย้ดืหยุน่การปฏบิตัไิด ้และเมือ่นิกายทัง้  2 ขยายไป 

 ในดนิแดนต่างๆ ท าใหเ้กดินิกายต่างๆ เพิม่ขึน้ตามความเชื่อถอืดัง้เดมิมาผสมผสานกนั  

3. เพราะเหตใุดพระเจ้าอนุรทุธก์ษตัริยพ์ม่าจึงต้องการปฏิรปูพระพทุธศาสนา และ  

 พระองคด์ าเนินการอย่างไร 

  ศาสนาพุทธทีแ่พรห่ลายเขา้มาทางพุกาม องัวะเป็นนิกายตนัตระ ซึง่อนุญาตให้
พระภกิษุมภีรรยาและดื่มสุราได ้ท าใหพ้ระเจา้อนุรทุธเ์สื่อมศรทัธา และตอ้งการปฏริปูศาสนา
โดยตดิต่อขอพระไตรปิฎกจากมอญ ซึง่นบัถอืนิกายเถรวาท แต่กษตัรยิม์อญไมย่นิยอม จนท า
ใหเ้กดิสงครามและมอญเป็นฝ่ายพ่ายแพไ้ปในทีสุ่ด พมา่จงึเปลีย่นมานบัถอืนิกายเถรวาทแทน  
4. นักเรียนเหน็ด้วยหรือไม่ ศาสนาพราหมณ์มีความส าคญัต่อสงัคมไทยพอๆ กบั  
 ศาสนาพทุธตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั (ให้เหตผุลสนับสนุน) 
  เหน็ดว้ย เพราะว่าการปกครองของไทยตัง้แต่สมยัอยธุยาเป็นตน้มา ไดร้บัอทิธพิล  
 จากศาสนาพราหมณ์มาก โดยผ่านเขา้มากบัขอมทีป่กครองดนิแดนแถบน้ีมาก่อน และน ามา  
 ผสมผสานกบัพุทธศาสนา ตัง้แต่พระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระราชพธิถีอืน ้าพพิฒัน์สตัยา   
 พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั พธิสีมรส ฯลฯ 
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5. เหตใุดศาสนาอิสลามจึงประดิษฐานอย่างมัน่คงในมาเลเซีย ทัง้ๆ ท่ีมาเลเซียเคยนับ
ถือพระพทุธศาสนานิกายมหายานและนิกายเถรวาทมาก่อน  (บอกเหตผุล) 
  การทีม่าเลเซยีหนัมานบัถอืศาสนาอสิลามเป็นศาสนาประจ าชาต ิเพราะเป็นศาสนา  
 ทีเ่ขา้มาในศตวรรษที่ 20 โดยชาวอาหรบัทีเ่ดนิทางมาคา้ขายยงัดนิแดนมะละกา อนัเป็น  
 ศูนยก์ลางการคา้ขายทีส่ าคญัสมยันัน้ กษตัรยิท์ีป่กครองมะละกาใชว้ธิบีงัคบัใหป้ระชาชนนบั
ถอืศาสนาอสิลาม เลกินบัถอืศาสนาอื่น ส่วนพุทธศาสนานัน้ไมม่กีารบงัคบัใหน้บัถอื ยดึถอื
ศรทัธาเป็นส าคญั 
 

ตอนท่ี 2 

เฉลยแบบสรปุเน้ือหา (Mind mapping) 

เร่ือง  การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

พมา่ ลาว 

เวยีดนาม 

กมัพชูา 

มาเลเซยี 

สงิคโปร ์

อนิโดนีเซยี 

การเผยแผ่ 

พระพทุธศาสนา 

เข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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แบบประเมินใบงาน 

 

 รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 
ที ่
 
 
 เน

ื้อห
า 

คว
าม

สมั
พนั

ธ์
เน
ื้อห

า 

กา
รเข

ยีน
 

รปู
แบ

บ 

รวม ผ ม.ผ. 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1    
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
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แบบประเมินใบงาน (ต่อ) 

 

 รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 
ที ่
 
 
 เน

ื้อห
า 

คว
าม

สมั
พนั

ธ์
เน
ื้อห

า 

กา
รเข

ยีน
 

รปู
แบ

บ 

รวม ผ ม.ผ. 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1    
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
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แบบประเมินใบงาน (ต่อ) 

 

 รายการประเมนิ ผลการประเมนิ 
ที ่
 
 
 เน

ื้อห
า 

คว
าม

สมั
พนั

ธ์
เน
ื้อห

า 

กา
รเข

ยีน
 

รปู
แบ

บ 

รวม ผ ม.ผ. 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1    
41                
42                
43                
44                
45                
46                
47                
48                
49                
50                
51                
52                
53                
54                
55                
56                
57                
58                
59                
60                
รวม                
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เกณฑค์ณุภาพการประเมินใบงาน 
 

 
รายการตรวจ 

ระดบัคุณภาพและค าอธบิายระดบัคุณภาพ 
3  หมายถงึ  ด ี 2  หมายถงึ  พอใช ้ 1  หมายถงึ  

ปรบัปรงุ 
1. เนื้อหาถูกตอ้ง เนื้อหามคีวามถูกตอ้ง

สมบรูณ์มาก 
เนื้อหามคีวาม
ถูกตอ้งสมบรูณ์
บางส่วน 

เนื้อหาไมถู่กตอ้ง
และไมส่มบรูณ์ 

2.  ความสมัพนัธข์อง
เนื้อหา 

เนื้อหามคีวามสมัพนัธ์
กนัมาก 

เนื้อหามี
ความสมัพนัธก์นั
บางส่วน 

เนื้อหาไมม่ี
ความสมัพนัธก์นั
เลย 

3. การเขยีนถูกตอ้ง การเขยีนสะกดค า
ถูกตอ้งทุกค า 

การเขยีนสะกดค า
บางค าไมถู่กตอ้ง 

การเขยีนสะกดค า
ไมถู่กตอ้งหลายค า 

4.  รปูแบบ ผลงานมรีปูแบบ
น่าสนใจ 

ผลงานมรีปูแบบ
น่าสนใจบางส่วน 

ผลงานมรีปูแบบไม่
น่าสนใจ 

 

เกณฑก์ารผ่าน  ไดร้ะดบั  2  ขึน้ไปทุกรายการ  ถอืว่าผ่าน 

 
 
 
 



171 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม              (สาระพระพทุธศาสนา)
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                              หน่วยท่ี 1 สายธารแห่งพระพทุธศาสนา 
เร่ืองท่ี 2 การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้าน                   จ านวน 2 ชัว่โมง 
ช่ือผูส้อน  นายจ าเนียร   โพสาวงั 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐานท่ี 1.1 ข้อท่ี 1 เขา้ใจประวตั ิความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่น นบัถอืและสามารถน าหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการอยูร่ว่มกนั  
 
2.สาระส าคญั 
 พระพุทธศาสนาเผยแผ่ เขา้ประเทศเพื่อนบา้นแลว้บางประเทศกย็งัรกัษา
พระพุทธศาสนาไวไ้ดบ้างประเทศกเ็ปลีย่นแปลงไปตามอ านาจทางการเมอืง  
 
3.ตวัช้ีวดั 
 วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วยเสรมิสรา้งความ
เขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
 
4. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 4.1 บอกสภาพการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นได้ 
 4.2 เปรยีบเทยีบแนวทางการนบัถอืพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นได้ 
 
5. สาระการเรียนรู้ 
                                                    ประเทศเมยีนมาร์ 
                   ประเทศอนิโดนีเซยี                                      ประเทศ ส.ป.ป. ลาว 
 
                                                       การนบัถอื                     ประเทศเวยีดนาม 
                                                   พระพุทธศาสนา                     
             ประเทศสงิคโปร ์                ของประเทศเพื่อนบา้น            ประเทศกมัพชูา 
                                                                                                                                                                                     
                                                   ประเทศมาเลเซยี 
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6. รายละเอียดกิจกรรม 
   (ชัว่โมงท่ี1) 
 ขัน้น า 
 6.1 นกัเรยีนรว่มกนัรอ้งเพลง “ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ”์ 
 6.2 สนทนาถงึความหมายในเพลง และสรปุ เรารกัษาศาสนาพุทธไดเ้พราะคนไทย  
ทุกคนโดยมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นผูน้ า 
 6.3 นกัเรยีนรว่มกนัสนทนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น โดยใช้
ความรูเ้ดมิทีเ่รยีนมาในแผนการเรยีนรูท้ี่ 1 
 6.4 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 6.5 ทดสอบก่อนเรยีน จ านวน  10 ขอ้ (โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนในบทเรยีน
ส าเรจ็รปู (เล่มที ่2) 
    ขัน้สอน 
 6.6 ใหน้กัเรยีนอาสา จ านวน  7 คน ออกมาเลอืกค าตอบไปตดิแผนทีท่ีค่รปิูดไวท้ี่
กระดาน 
   6.7 รว่มกนัอภปิรายสรปุค าตอบทีน่กัเรยีนน าไปปิดทีแ่ผนทีต่รวจสอบค าตอบรว่มกนั 
   6.8 ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 5-6 คน ศกึษาใบความรูท้ี่ 1 และท าใบงานที่ 1  
เรือ่ง สภาพการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น  
   6.9 นกัเรยีนส่งตวัแทนเฉลยใบงานที่ 1 นกัเรยีนและครชู่วยกนัสรปุค าตอบทีถู่กตอ้ง  
แลว้น าส่งเพื่อเกบ็คะแนน 
(ชัว่โมงท่ี 2) 
 6.10 ครนู าภาพศลิปวฒันธรรมและสถานทีส่ าคญัทางพระพุทธศาสนา และสนทนากนั
เรือ่งความเหมอืนและความแตกต่างกนัของการนบัถอืพระพุทธศาสนา 
 6.11 ใหน้กัเรยีนกลุ่มเดมิศกึษาใบความรูท้ี่  2 และเปรยีบเทยีบลกัษณะแนวทาง  
การนบัถอืพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นตามใบงานที ่2 
 6.12 ส่งตวัแทนเฉลยใบงานที ่2 ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัท าใหค้ าตอบสมบรูณ์ 
    ขัน้สรปุ  
   6.13.นกัเรยีนรบับทเรยีนเล่มที ่2 ศกึษาท ากจิกรรมและแบบฝึกหดัภายในเล่ม 
 6.14 นกัเรยีนสรปุเนื้อหา โดยท าเป็นแผนทีค่วามคดิ (Mind mapping) การนบัถอื
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น 
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7. ส่ือ/อปุกรณ์/และแหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 เพลง ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
 7.2 ภาพประกอบศลิปวฒันธรรมทางศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น 
 7.3 แผนทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และบตัรค าตอบ จ านวน 7 แผ่น 
 7.4 ใบความรูท้ี ่1 สภาพการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น 
 7.5 ใบความรูท้ี ่2 เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนบัถอืพุทธศาสนา 
 7.6 ใบงานที ่1 สภาพการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น 
 7.7 ใบงานที ่2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนบัถอืพุทธศาสนา 
 7.8 ใบสรปุเนื้อหาโดยท าเป็นแบบแผนทีค่วามคดิ (Mind mapping) 
 7.9 แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน จ านวน 10 ขอ้ 
 7.10 หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 พระพุทธศาสนาทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 
 7.11 หนงัสอืเรยีน สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ม.2 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 
   7.12 แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่  
      www.aksorn.com/lib/s/soc 01 
 
8.การวดัผลและประเมินผล 
 8.1 วิธีการวดัผล 
       8.1.1  ตรวจแบทดสอบก่อนเรยีน  เรือ่ง  พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  
จ านวน  10 ขอ้  
      8.1.2  ตรวจใบงานที ่1 , 2  
      8.1.3 ตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่2 
 8.2  เครื่องมือวดั 
      8.2.1  แบบทดสอบก่อนเรยีน 
               8.2.2  ใบงานที ่1 ,2  
      8.2.3 แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่2 

8.3  เกณฑก์ารประเมิน 
       เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีนหลงัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งได ้6 ใน 10 ขอ้จงึจะถอืว่าผ่าน 2 ขึน้ไป 
  
(หมายเหตุ แบบประเมนิ ใชต้ามแบบในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 หน้า 130-133) 

http://www.aksorn.com/lib/s/soc__01
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11. ข้อเสนอแนะของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย 
   (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง) 
…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……......……. 
…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……......……. 
…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…....…. 
…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……......……. 
…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…....…. 
………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………......
...............................................................................................................................................
.........…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……......
……. 
…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……......……. 
          
                     ลงชือ่…………………………………… 
              (…………………………………….) 
                     ต าแหน่ง………………………………… 
         วนัที…่……../………………./…………. 
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บนัทึกหลงัสอน 
 
1.  ผลการสอน 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
2.  ปัญหาอปุสรรค 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
        ลงชื่อ………………………………...ผูส้อน 
                 (นายจ าเนียร    โพสาวงั) 
        ต าแหน่ง            คร ู
        วนัที…่……../………………./…………. 
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บรรณานุกรม 
 

ประเสรฐิ  วทิยารฐัและคณะ. (2540).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา ส 203-204  
 เพ่ือนบ้านของเรา.  กรงุเทพฯ: วฒันาพานิช. 
วทิย ์  วศิทเวทยแ์ละเสฐยีรพงษ์ วรรณปก.  (2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พระพทุธศาสนา ม. 2, 
 กรงุเทพฯ:  อกัษรเจรญิทศัน์. 
วทิยา   ปานะบุตร.   (2543).  คู่มือสงัคมศึกษา ม.2, กรงุเทพฯ: พฒันาการศกึษา. 
วเิชยีร  ชยัสทิธิ ์.   (2544).  คู่มือฝึกอบรมลกูเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดชมหาราช ,เอกสารเยบ็เล่ม. 

 ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนวชิาสงัคมศกึษากรมสามญัศกึษา โรงเรยีนเตรยีม  
  อุดมศกึษาพฒันาการ.  (.ม.ป.พ.)  แผนการสอนพทุธศาสนา ส 0110.  กรงุเทพฯ:  
  เอกสารเยบ็เล่ม. 

 สุคนธ ์ สนิธพานนท ์และวธันียว์รรณ อุราสุข.   (2547).   คู่มือครแูละแผนการจดัการเรียนรู้  
 พระพทุธศาสนา ชัน้ ม.2, กรงุเทพฯ: อกัษรเจรญิทศัน์. 

 เอกรนิทร ์ สีม่หาศาลและคณะ.  (2542).  แบบทดสอบครบวงจรประเมินผลตาม รบ.3 ต  
  เน้นทกัษะกระบวนการรายวิชา ส  0110 พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2, 

 กรงุเทพฯ:  อกัษรเจรญิทศัน์. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



178 
 

 

เพลง  ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  1 

 
               เราชาวพทุธ  บริสทุธ์ิ  อนัผอ่งใส          เราชาวไทย  ซ้ึงตรึงใจ  ในศาสนา 
เรามีองคก์ษตัริยต์รา  ราชินีเป็นศรีเมืองไทย     ประเทศเรามีสิทธ์ิเสรีท ามาหากิน 
มีทรพัยม์ากมายในดินได้ท ากินจนชีพสลาย      จงร่วมรกักนัช่วยเหลือกนัชาติพลนัสดใส  
ชีวิตเกิด  แก่  เจบ็  ตาย      ลกูหลานไทย ได้สืบสกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 วเิชยีร  ชยัสทิธิ.์ (2540).  คู่มือฝึกอบรมลกูเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็  

 พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดชมหาราช, หน้าที ่24. 
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ภาพประกอบศิลปวฒันธรรมทางศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้าน 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
2
 ประเสรฐิ  วทิยารฐัและคณะ.หนังสือเรียนสงัคมศึกษารายวิชา ส 203-204 เพ่ือนบ้านของ

เราชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2, หน้าที ่52. 
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แผนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3 

 

 
 
 
______________________________ 
3 ประเสรฐิ วทิยารฐัและคณะ. (อา้งแลว้ หน้า 54) 
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ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง  การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจบุนั  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้   บอกสภาพการณ์นบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นได้ 
 

การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจบุนั  
 

 1.การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศสหภาพพม่าหรือเมียนมาร ์ในปัจจบุนั 
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในพมา่ไดร้บัการส่งเสรมิใหเ้จรญิรุง่เรอืงจนเป็นศาสนาประจ าชาต ิ
และพมา่ไดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งพระเจดยีห์มืน่องค ์รฐับาลพมา่ไดส้่งเสรมิใหม้กีารท าสงัคายนา
พระธรรมวนิยั ครัง้ที ่6 ใน พ.ศ.2497 ส่งเสรมิใหม้กีารฝึกวปัิสสนากรรมฐาน มกีารแลกเปลีย่น
พระสงฆแ์ละคมัภรีท์างพระพุทธศาสนากบัประเทศต่างๆ แมพ้มา่จะปกครองโดยรฐับาลทหาร
เป็นเวลานานแต่ปัจจบุนั มรีฐับาลทีเ่ป็นประชาธปิไตย พระพุทธศาสนากย็งัเจรญิมัน่คง โดย
ประชาชนใหค้วามเคารพนบัถอืพระสงฆเ์ป็นอยา่งมาก  
 2.การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในปัจจบุนั พระพุทธศาสนาในลาวเป็นแบบเถรวาท มรีะบอบการปกครองของคณะสงฆแ์บบ
เดยีวกบัไทย มปีระมขุสงฆเ์รยีกว่าสมเดจ็พระสงัฆราช และมกีารจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม
เช่นเดยีวกบัพระสงฆไ์ทยเกอืบทุกอยา่ง เมือ่เกดิสงครามอนิโดจนี ลาวปกครองดว้ยระบอบ
คอมมวินิสต ์กจิกรรมของพระพุทธศาสนาไมไ่ดร้บัการส่งเสรมิเท่าทีค่วร แต่พระพุทธศาสนาใน
ลาวยงัคงอยูไ่ดเ้พราะอทิธพิลของพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยและประชาชนเองกม็คีวาม
ศรทัธาในพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง ปัจจบุนัพระพุทธศาสนาในลาวก าลงัไดร้บัการส่งเสรมิ
เพื่อใหเ้จรญิรุง่เรอืงขึน้มาใหมอ่กีครัง้หนึ่ง 
 3.การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศสาธารรฐัสงัคมเวียดนามในปัจจบุนั
ภายหลงัรฐับาลโงดนิหเ์ดยีม ถูกยดึอ านาจพระสงฆไ์ดเ้รง่ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาขึน้มาอกีครัง้  
แต่ไมน่านนกักต็อ้งประสบกบัปัญหาเมือ่คอมมวินิสตเ์ขา้ยดึครองเวยีดนาม ประกาศรวมเป็น
ประเทศเดยีวกนัเมือ่วนัที่9 กรกฎาคม 2519 พระพุทธศาสนาในเวยีดนามปัจจบุนัน้ีรฐับาล 
ผ่อนคลายกฎระเบยีบท าใหพ้ระพุทธศาสนาในปัจจบุนัก าลงัไดร้บัการฟ้ืนฟูอยา่งมาก  
 4.การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูาในปัจจบุนักมัพชูา
มสีภาพบา้นแตก ท าสงครามกนัตลอดมาจนไมม่เีวลาสนใจเรือ่งศาสนา ปัจจบุนั  รฐับาลภายใต้
การน าของสมเดจ็ ฮุนเซน็มคีวามพยายามทีจ่ะฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในกมัพชูาจากบุคคลหลาย
ฝ่ายดว้ยกนัพระพุทธศาสนาในปัจจบุนัก าลงัไดร้บัการฟ้ืนฟูอยา่งมาก  
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 5.การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศมาเลเซียในปัจจบุนั  ในปัจจบุนัมาเลเซยี
ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม แต่กย็งัมบีางส่วนซึง่เป็นชาวจนี ไทย และพมา่ทีน่บัถอื
พระพุทธศาสนาอยูบ่า้ง โดยรวมตวักนัจดัตัง้เป็นสมาคมเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั เช่น สมาคม
ผูส้อนพระพุทธศาสนา สมาคมชาวพุทธแห่งมาเลเซยี เป็นตน้ 
 6.การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศสิงคโปรใ์นปัจจบุนั  ประชากรของสงิคโปร์
ประมาณ 3 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจนี มาเลย ์อนิเดยี ลงักา พมา่ นบัถอืพระพุทธศาสนา
แบบมหายานเป็นการนบัถอืสบืต่อจากความเชื่อของชาวจนี แต่การนบัถอืพระพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทกย็งัมอียูโ่ดยสงัเกตจากวดัแบบเถรวาทของไทย พมา่ และลงักา การท ากจิกรรมก็
เป็นไปในรปูการรว่มมอืกนั โดยเฉพาะการสงัคมสงเคราะห ์โดยคนจนีจะช่วยเหลอืแก่ประชาชน
ทุกหมูเ่หล่า 
 7.การนับถือพระพทุธศาสนาในสาธารณรฐัอินโดนีเซียในปัจจบุนั  
พระพุทธศาสนาในอนิโดนีเซยีอยูใ่นภาวะเสื่อมถอยมานาน ปัจจบุนัยงัมชีาวอนิโดนีเซยีกลุ่ม
น้อยนบัถอืพระพุทธศาสนาอยูบ่า้ง การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในอนิโดนีเซยีไดร้บัความรว่มมอื
จากหลายฝ่าย เช่น พระสงฆช์าวลงักา พมา่ ไทย และประชาชนทัว่ไปจากหลายประเทศ 
นอกจากนัน้สหประชาชาตยิงัไดป้ระกาศใหพุ้ทธสถานโบโรพุทโธเป็นมรดกโลก จงึท าให้
สถานภาพของพระพุทธศาสนาในอนิโดนีเซยีเริม่ดขีึน้เป็นล าดบั  4 

 
 
 

___________________________ 
4 วทิย ์  วศิทเวทยแ์ละเสฐยีรพงษ์ วรรณปก.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระ    
  การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พระพทุธศาสนา ม.2,  หน้าที ่14-22. 
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ใบงานท่ี 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้  บอกสถานการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นได ้
ล าดบัขัน้ปฏิบติังาน  ใหน้กัเรยีนวเิคราะหส์ภาพการนบัถอืพระพุทธศาสนาของประเทศ 
    เพื่อนบา้นในปัจจบุนั 
 

ประเทศ นิกาย สมาคมพุทธ 
วดัและ 

โบราณสถานทีส่ าคญั 
ปัญหาเกีย่วกบั 
การนบัถอื 

พมา่     
ลาว     
มาเลเซยี     
สงิคโปร ์     
อนิโดนีเซยี     
เวยีดนาม     
กมัพชูา     
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เฉลยใบงานท่ี 1 
 

ประเทศ นิกาย สมาคมพุทธ 
วดัและ 

โบราณสถานทีส่ าคญั 
ปัญหาเกีย่วกบั 
การนบัถอื 

พมา่ เถรวาท - เจดยีช์เวดากอง เหตุการณ์ไมส่งบ 
ทางการเมอืง 

ลาว เถรวาท องคก์ารพุทธ
ศาสนสมัพนัธ์
แห่งประเทศลาว 

พระธาตุพนม คนรุน่ใหมห่นัไปนิยม
ลทัธคิอมมวินิสต์ 
ซึง่เขา้มาท าหน้าที่ 
เป็นศาสนาใหม่ 

มาเลเซยี เถรวาทและ
มหายาน 

สมาคมชาวพุทธ
แห่งมาเลเซยี 

วดัชยัมงัคลาราม ศาสนาอสิลามเป็น
ศาสนาทีป่ระชาชน
ส่วนใหญ่นบัถอื 

สงิคโปร ์ มหายาน ยวุพุทธแห่ง
สงิคโปร ์

วดัอานนัทเมตยาราม ชาวจนีนบัถอื
พระพุทธศาสนา ชาว
มลายนูบัถอือสิลาม 

อนิโดนีเซยี มหายาน ศูนยก์ลางแห่ง
พระพุทธศาสนา 
ทีบ่นัดุง 

พระวหิารบุโรพุทโธ รฐับาลไมส่นบัสนุน 
คนส่วนใหญ่นบัถอื
ศาสนาอสิลาม 

เวยีดนาม มหายาน
และเถรวาท 

- ถูกท าลายในสงคราม
เวยีดนาม 

ถูกกดีกนัและถูก
ท าลายโดยพวก
คอมมวินิสต์ 

กมัพชูา เถรวาท - ถูกท าลายในสงคราม
ระหว่างเขมรฝ่าย

ต่างๆ 

ถูกกดีกนัและ 
ถูกท าลายโดย 
พวกคอมมวินิสต์ 
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แบบสรปุเน้ือหา (Mind mapping) 
เร่ือง  การนับถือพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้าน  
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ครสิต ์

 

อสิลาม 

ศาสนาครสิต ์

แบบสรปุเน้ือหา (Mind mapping) 
เร่ือง  การนับถือพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                               อสิลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พม่า ลาว 

เวยีดนาม 

   กมัพชูา             

 

 

พระพุทธศาสนา 

 

พุทธศาสนา 

   มาเลเซยี 

สงิคโปร ์

อนิโดนีเซยี การนับถือ 

ศาสนาของ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 

   พระพุทธศาสนา 

  

   อสิลาม 

พระพุทธศาสนา 

   พระพุทธศาสนา 

 ครสิต ์

พระพุทธศาสนา 
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ศิลปกรรม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม               (สาระพระพทุธศาสนา) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                      หน่วยท่ี 2 พระพทุธเจ้า 
เร่ืองท่ี 3 ความส าคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทย  
ช่ือผูส้อน  นายจ าเนียร   โพสาวงั                                                              จ านวน 2 ชัว่โมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
    มาตรฐานท่ี    ส 1.1 ข้อ 1, 2  
 1.รูแ้ละเขา้ใจประวตัคิวามเป็นมา ความหมายองคป์ระกอบ ความส าคญัของศาสนา 
คมัภรีท์างศาสนาทีต่นนบัถอืและวเิคราะหพ์ระจรยิาวตัรของพระศาสดา 
 2.สามารถน าหลกัธรรมศาสนาไปใชใ้นการด าเนินชวีติอยา่งสนัตสิุข 
2.  สาระส าคญั 
 วฒันธรรมทีส่ าคญัของคนไทยในเรือ่งต่าง ๆ แสดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์และมรดก 
ของชาตลิว้นมรีากฐานมาจากพระพุทธศาสนา 
 
3. ตวัช้ีวดั 
 ตระหนกัถงึความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทย  
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 4.1 อธบิายความส าคญัของพระพุทธศาสนาทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทยได้  
 4.2 ยกตวัอยา่งวฒันธรรมไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธศาสนาจนเป็นเอกลกัษณ์  
ของคนไทยมาจนถงึทุกวนัน้ี ยอมรบัการตชิมจากเพื่อนและน ามาพฒันาตนเอง 
 
5.สาระการเรียนรู้ 
 
          ภาษา วรรณกรรม  
                                                 ความส าคญัของพระพทุธศาสนา                       
                                               ในฐานะเป็นรากฐานวฒันธรรมไทย  
 
                      จิตใจ         
 

ประเพณ ี
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6. รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้  
    ( ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้น า 
 6.1 นกัเรยีนรว่มกนัดภูาพจติรกรรมฝาผนงัของวดัตรทีศเทพวรวหิาร ซึง่เป็น
เรือ่งราวในพระพุทธศาสนา 
 6.2 สนทนาความส าคญัในภาพ คอื 
  - ภาพนี้เป็นเรือ่งของอะไร 
  - นกัเรยีนเคยเหน็ภาพเช่นน้ีหรอืไม่ 
  - ช่างเขยีนสรา้งภาพขึน้มาเพราะสาเหตุอะไร  
  - สรปุแลว้ภาพมคีวามส าคญัหรอืไม่ 
 6.3 นกัเรยีนรว่มกนัรอ้งเพลง “พุทธมามกะ” 
 6.4 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัศกึษาความหมายในเพลงทีร่อ้ง พุทธศาสนามคีวามส าคญั  
ต่อคนไทยอยา่งไรบา้ง โดยครเูขยีนไวใ้นกระดานด า 
 6.5 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 6.6 ทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 10 ขอ้ (ใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนในบทเรยีนส าเรจ็รปู
เล่มที ่3 

ขัน้สอน 
    6.7. นกัเรยีนดภูาพประเพณอีารยธรรมไทยแลว้รว่มกนัสรปุว่าไดร้บัอทิธพิลมาจาก
อะไร 
    6.8 สุ่มนกัเรยีนออกมาเล่าประเพณใีนทอ้งถิน่ของตนทีป่ระทบัใจมอีะไรบา้ง  2-3 คน
รว่มกบัวจิารณ์ ท าไมถงึเกดิขึน้ 
 6.9 แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6-8 คน รว่มกนัศกึษาใบความรูแ้ละใบงาน
ตามทีม่อบหมายในแต่ละกลุ่ม 
 6.10. ส่งตวัแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมาสรปุผลงานทีไ่ดศ้กึษา เปิดโอกาสใหแ้ต่ละกลุ่ม
ไดส้อบถามในเรือ่งทีศ่กึษา 
     (ชัว่โมงท่ี 2)  
 ขัน้สรปุ  
  6.11 นกัเรยีนรบับทเรยีน ส าเรจ็รปูเล่มที่4 ท ากจิกรรมและแบบฝึกหดัและสรปุความรู้
ไวใ้นสมดุคร ูนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความรูใ้หน้กัเรยีนทุกคนบนัทกึไวใ้นสมดุทุกคน โดยท าเป็น
แบบแผนทีค่วามคดิ และรว่มกนัเฉลยใบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
          6.12 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัตรวจดคูวามถูกตอ้งของแผนทีค่วามคดิ 
          6.14 ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน จ านวน 10 ขอ้ 
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          6.15 น าผลงานของแต่ละกลุ่มมาจดัแสดงทีป้่ายนิเทศทัง้ 4 กลุ่ม และชื่นชมผลงาน
รว่มกนั 
          6.16 นกัเรยีนรว่มกนัประเมนิการจดัตามแบบประเมนิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
7. ส่ืออปุกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัตรทีศเทพวรวหิาร 
 7.2 เพลงพุทธมามกะ 
 7.3 แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน 
 7.4  ภาพการไหวข้องคนไทยแบบต่างๆ 
 7.5  ใบความรู ้1 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นภาษา 
 7.6  ใบความรู ้2 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นศลิปะ 
 7.7  ใบความรู ้3 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นประเพณี 
 7.8  ใบความรู ้4 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นจติใจ 
 7.9  ใบงานที่ 1 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นภาษา 
 7.10  ใบงานที่ 2 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นศลิปะ 
 7.11  ใบงานที่ 3 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นประเพณี 
 7.12  ใบงานที่ 4 เรือ่ง อทิธพิลพระพุทธศาสนในดา้นจติใจ 
 7.13 บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่3 เรือ่ง พุทธศาสนาคอืรากฐานวฒันธรรมไทย 
 7.14  หอ้งสมดุโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
 7.15  หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
 7.16 แหล่งการเรยีนรู ้
    - www.PEP-School.com 
8. การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  

8.1  วิธีการวดัผล 
    8.1.1  ตรวจแบทดสอบก่อนเรยีน  เรือ่ง  พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  
จ านวน  10 ขอ้ 
   8.1.2  ตรวจใบงานที ่1 , 2  
   8.1.3  ตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่3 
 8.2  เครื่องมือวดั 
    8.2.1  แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
              8.2.2  ใบงานที ่1 ,2  
     8.2.3  แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่ 3 
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 8.3  เกณฑก์ารประเมิน 
       เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีนหลงั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งได ้6 ใน 10 ขอ้จงึจะถอืว่าผ่าน 
 
 (หมายเหต ุแบบประเมนิ ใชต้ามแบบในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 หน้า 130-133) 
 
9. ข้อเสนอแนะของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย  
   (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง) 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 
         ลงชื่อ…………………………………… 
              (…………………………………….) 
         ต าแหน่ง………………………………… 
         วนัที…่……../………………./…………. 



 191 

บนัทึกหลงัสอน 
1.  ผลการสอน 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
2.  ปัญหาอปุสรรค 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 
        ลงชื่อ………………………………...ผูส้อน 
                 (นายจ าเนียร    โพสาวงั) 
        ต าแหน่ง     คร ู
        วนัที…่……../………………./…………. 
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บรรณานุกรม 
 

กองศาสนา,กรมศาสนา.  (ม.ป.พ).เพลงคติธรรมชุดท่ี 1, กรงุเทพฯ: ฝ่ายเผยแผ่ 
   พระพุทธศาสนา. 
จกัรพนัธุ ์  โปษยกฤต.  (2546).  จิตรกรรมฝาผนังพระอโุบสถวดัตรีทศเทพวรวิหาร . 
   ปฏทินิปีพุทธศกัราช 2546. 

 วทิย ์ วศิเวทยแ์ละเสฐยีรพงษ์ วรรณปก.   (2538).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา ส 0111 
 พระพทุธศาสนา. กรงุเทพฯ:  อกัษรเจรญิทศัน์. 
วชิาการ,กรม กระทรวงศกึษาธกิาร.   (2530).  หนังสือชุดพระพทุธศาสนาและจริยธรรม 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เร่ือง วดัของเรา . กรงุเทพฯ: โรงพมิพก์รมศาสนา. 
ศูนยพ์ฒันาหนงัสอื, กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2544).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา  
 ส 0111 พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2, กรงุเทพฯ:  
 โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 
องคก์ารการศกึษา, กรมศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2530).  ศาสนพิธี เล่ม 1 (หลกัสตูร
 นักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ตรี). กรงุเทพฯ: โรงพมิพก์รมศาสนา. 
อมร  โสภณวเิชษฐว์งศ ์และคณะ.  (2537). หนังสือเรียนสมบรูณ์แบบ ส 0111 
 พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2. กรงุเทพฯ:  
 ไทยวฒันาพานิช. 
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ภาคผนวก 
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ภาพการจดักิจกรรมสีน ้ามนัเขียนเม่ือ พ.ศ.2536-25371 
เป็นภาพวาดไก่แก้ว จากเร่ืองพระลอ 

 

 
 

                                                           
1
 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต.จิตรกรรมนาฏศิลป์ไทยในวรรณคดี ,หน้าที ่ 1- 14. 
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ภาพการจดักิจกรรมสีน ้ามนัเขียนเม่ือ 2537-2538 2 

เป็นภาพวาดไก่แก้ว จากเร่ืองมโนราห์  
 

 
 
 

_________________________________ 
2
 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต.จิตรกรรมนาฏศิลป์ไทยในวรรณคดี ,หน้าที ่ 1- 14. 
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ภาพประเพณีไทย อารยธรรมไทย  3 

 

 
 

____________________________________ 
 3 ขจรศกัดิ ์สุนนัทา พรรณเชษฐ.์ (2543). ประเพณี อารยธรรมไทย,ภาคโปรเกส เอฟ. 
   หน้าที ่8. 
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เพลงพทุธมามกะ 3 

                                                                                                           ขบัรองโดย  พลูศรี 
 

 พวกเราชาวพทุธมามกะ   นับถือคณุพระปกเกล้าเกศา 
เราพ่ึงบญุพทุธคณุเมตตา    เราเทิดธรรมศาสดาเป็นศาสนาเชิดชูใจ 
เช่ือฟังค าสอนพระสงฆอ์งคเ์จ้า   ช้ีทางให้เราร่มเยน็แจ่มใส 

 เราต่างพลีภกัดีกายใจ                เชิดศาสนากษตัริยไ์ทย 
 เราเทิดทูนไว้ตลอดกาล   ร่วมกนัส่งเสริมส่งพทุธศาสนา       
 กนัไป ด้วยใจสมคัรสมาน   สญัลกัษณ์นพกะ จะเป็นศรีวิญญาณ           

เบิกบานเพราะแสงธรรมส่องทัว่โลก  พวกเราชาวพทุธมามกะ            
ขอเชิญคณุพระปกปักษ์รกัษา   เป็นร่มโพธ์ิคุ้มครองชีวา            
ด้วยจิตกศุลเมตตา    เป็นสขุหรรษาทัว่เทอญ  
   
 
__________________________________ 

3 กองศาสนา,กรมศาสนา. (ม.ป.พ.).  เพลงคติธรรมชุดท่ี 1. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา.
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ใบความรู้ท่ี 1 

เร่ือง อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านภาษา 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.อธบิายความส าคญัของพระพุทธศาสนาทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทยได้  
 2.ยกตวัอยา่งวฒันธรรมไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธศาสนาจนเป็นเอกลกัษณ์  
ของคนไทยมาจนถงึทุกวนัน้ี 
 

อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านภาษา4 
 คนไทยนบัถอืพระพุทธศาสนาเกอืบทัง้ประเทศ และนบัถอืมาชา้นาน สงัคมไทย  
ทุกระดบัจงึรบัเอาความเชื่อและค าสอนเขา้ไวโ้ดยไมต่ัง้ใจ จงึก่อใหเ้กดิการพฒันาทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อคนไทย และชนชาตไิทย โดยเฉพาะภาษาและวรรณคด ีหลกัธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาบนัทกึดว้ยภาษาบาล ีท าใหภ้าษาของไทยไดร้บัอทิธพิลของภาษาบาลโีดยตรง 
ภาษาไทยแต่เดมิเป็นค าพดูงา่ยๆ และสัน้ เช่น กูท านา มงึกนิขา้ว การตัง้ชื่อคนกเ็ป็นค างา่ยๆ 
สัน้ๆ เช่น นางแดง นายขาว นายสี  
 แต่ต่อมาไทยรบัเอาพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ภาษาจงึเปลีย่นแปลงไป 
โดยเฉพาะภาษาบาลจีะมขีอ้ความยาวขึน้ เช่นค าว่า  วนิดา   สุนทรยีะ ประภสัสร อุทยัธานี 
 นอกจากนี้ยงัมวีรรณกรรมของไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากพระพุทธศาสนา เช่น   
ไตรภมูพิระรว่ง ปฐมสมโพธกิถา มหาชาตคิ าหลวง สามคัคเีภทค าฉนัท ์และวรรณคดบีางเรือ่ง
กจ็ะมคี าสอนของพุทธศาสนาอยูด่ว้ยเสมอ 
 จะเหน็ไดว้่าพระพุทธศาสนามอีทิธพิลต่อคนไทยเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเรือ่งภาษา
และวรรณคด ี

 
 
4 วทิย ์วศิเวทย ์และเสฐยีรพงษ์ วรรณปก.  (2538).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา ส 0111 
พระพทุธศาสนา.  หน้าที ่1. 
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ใบงานท่ี 1 
รายวิชา ส 22101 พระพทุธศาสนา        ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ……………………………………….……………………..           เลขที…่………. 
 
1. วรรณกรรมของไทยมแีหล่งก าเนิดมาจากพระพุทธศาสนาไดแ้ก่เรือ่งใด  
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2. ภาษาอะไรทีใ่ชบ้นัทกึค าสอนของพุทธศาสนา 
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
3. วดัมปีระโยชน์ต่อชุมชนในดา้นภาษาคอือะไร 
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
4. การใชค้ าพดูในภาษาไทยมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร  
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
5. เหตุใดภาษาไทยจงึมกีารเปลีย่นแปลง 
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยใบงานท่ี 1 
 

1. พระเวสสนัดรชาดก ไตรภมูพิระรว่ง มหาชาตคิ าหลวง 
2. ภาษาบาล ี
3.  
 1. เป็นสถานทีเ่รยีนของประชาชน 
 2. เป็นแหล่งวทิยาการต่างๆ 
 3. เป็นแหล่งพสัดุของชุมชน 
4. เปลีย่นจากค าพดูทีส่ ัน้ๆ มาเป็นค าพดูทีย่าวๆ ขึน้  
5. เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบับุคคลทุกโอกาส 
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ใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง  อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านศิลปะ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 อธบิายความส าคญัของพระพุทธศาสนาทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทยได้   
 ยกตวัอยา่งวฒันธรรมไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธศาสนาจนเป็นเอกลกัษณ์  
ของคนไทยมาจนถงึทุกวนัน้ี 
 

อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านศิลปะ5 

 อทิธพิลของพระพุทธศาสนาในดา้นศลิปะ มี 3 ดา้น คอื 
 1. ด้านสถาปัตยกรรม เป็นผลงานปรากฏออกมาในรปูของการก่อสรา้ง  การ
ออกแบบ เช่น โบสถ ์เจดยี ์วหิาร ผูม้บีทบาทในการสรา้ง คอืพระมหากษตัรยิ ์เช่น  วดัพระศรี
รตันศาสดาราม วดัเบญจมบพติรดุสติวนาราม นอกจากนัน้กม็ปีระชาชนรว่มกนัสรา้งเพื่อถวาย
เป็นพุทธบชูา 
 2. ด้านประติมากรรม เป็นผลงานศลิปะทางดา้นการปัน้ หล่อ สลกั เช่น การหล่อ
พระพุทธรปู เช่น พระพุทธชนิราช พระองัครีสพระประธานในวดัราชบพติรสถติมหาสมีาราม  
 3. ด้านจิตรกรรม เป็นผลงานศลิปะปรากฏออกมาในรปูของการวาด การเขยีน
ผลงานส่วนใหญ่จงึปรากฏอยูท่ีฝ่าผนงัโบสถ ์วหิาร ประตู หน้าต่าง จดุมุง่หมาย คอืเพื่อท าบุญ
และบรรยายเรือ่งราวต่างๆ เกีย่วกบัพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวถิชีวีติของคน
ไทย เช่น ภาพฝาผนงัวดัตรทีศเทพวรวหิาร วดัสุวรรณาราม วดัสุทศัน์เทพวนาราม   
วดัพระศรรีตันศาสดาราม 

 

___________________________________________________ 
5กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2530).  หนังสือชุดพระพทุธศาสนาและจริยธรรม  
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เร่ือง วดัของเรา. หน้า 1-52. 
6ศูนยพ์ฒันาหนงัสอื, กรมวชิาการ,กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2544).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา  
 ส 0111 พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2. หน้า 3-8. 
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ใบงานท่ี 2 
รายวิชา ส 22101 พระพทุธศาสนา        ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ……………………………………….……………………..           เลขที…่………. 
 
1. อทิธพิลของพระพุทธศาสนาในดา้นศลิปะแบ่งออกเป็นกีด่า้น อะไรบา้ง 
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2. พระมหากษตัรยิส์มยัโบราณมกัสรา้งอะไรไวเ้ป็นพุทธบชูา  
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
3. ภาพจติรกรรมทีท่ าขึน้มกัจะเขยีนเรือ่งราวเกีย่วกบัอะไร  
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
4. ถา้นกัเรยีนตอ้งการไปศกึษาศลิปะสมยัสุโขทยั นกัเรยีนจะไปศกึษาทีจ่งัหวดัใด
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
5. ศลิปกรรมต่างๆ ทีส่รา้งขึน้ เกดิจากแรงบนัดาลใจเรือ่งใด 
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยใบงานท่ี 2 
1. 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นสถาปัตยกรรม คอื การสรา้งโบสถ ์วหิาร 
 2. ดา้นปฏมิากรรม คอื การปัน้หล่อพระพุทธรปู 
 3. ดา้นจติรกรรม คอื ภาพวาด ภาพเขยีนตามฝาผนงัโบสถ ์วหิาร  
2. สรา้งวดัเป็นพุทธบชูา ท าใหม้วีดัประจ ารชักาลเกดิขึน้  
3. พุทธประวตั ิชาดกเรือ่งต่างๆ 
4. สุโขทยั 
5.  
 1. เพื่อท าบุญ 
 2. เพื่อบรรยายเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น ประเพณต่ีางๆ 
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ใบความรู้ท่ี 3 
เร่ือง  อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านประเพณี 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
        1. บอกความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยได้  
        2. อภปิรายความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยได้  
 

อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านประเพณี 
 ประเพณี คอื แบบแผนทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน  7 หรอืมอีกีต าแหน่ง 
คอื พธิ ีซึง่มคีวามหมายเหมอืนกนั แต่ค าว่าพธิจีะใชใ้นพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เรยีกว่า   
ศาสนพธิี 8 
 ประเพณทีีเ่กีย่วเนื่องกบัพระพุทธศาสนาทีป่ระชาชนกระท านัน้มตีกทอดทัง้ปีถา้
ประชาชนในภาคอกีสานจะเรยีก ฮตี 12 ครอง 14 ซึง่กเ็ป็นทัง้พธิทีางศาสนาและพธิใีน
ชวีติประจ าวนั 
 ประเพณใีนชวีติประจ าวนัหรอืเรยีกว่า การท าบุญในพธิต่ีางๆ เช่น การท าบุญวนัเกดิ 
แต่งงาน งานศพ ขึน้บา้นใหมแ่ละนอกจากนัน้บุญพธินีี้กต็อ้งเกีย่วขอ้งกบัศาสนาแยกกนัไมอ่อก 
เช่น ท าบุญวนัเกดิ หรอืขึน้บา้นใหมก่ต็อ้งมพีธิตีกับาตร ถวายสงัฆทาน หรอืท าตามเทศกาล 
เช่น การทอดผา้ป่า ทอดกฐนิ การถวายผา้อาบน ้าฝน และการบวชประเพณทีีเ่กดิขึน้จะ
เกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนาตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 วทิย ์วศิเวทย ์และเสฐยีร วรรณปก. (2538).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 0111  
 พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2. หน้าที ่2. 
8 องคก์ารการศกึษา, กรมศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2533).  ศาสนพิธี เล่ม 1  
 (หลกัสตูรนกัธรรมและธรรมศกึษาชัน้ตรี). หน้าที ่1. 
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ใบงานท่ี 3 
รายวิชา ส 22101 พระพทุธศาสนา        ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ……………………………………….……………………..           เลขที…่………. 
 
1. พธิหีรอืประเพณคีอือะไร 
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2. ศาสนพธิเีป็นพธิเีกีย่วกบัอะไร ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 ตอบ…………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ้ที ่3-5 ใหน้กัเรยีนดภูาพแลว้ตอบค าถาม 

 
 1. ภาพใดบา้งทีก่ระท าในอดตี แต่ไมท่ าในปัจจบุนั  
      …………………………………………………………………………………………….. 
 2. ภาพใดบา้งทีก่ระท าในปัจจบุนั แต่ไมท่ าในอดตี  
    …………………………………………………………………………………………….. 
 3. ประเพณกีารเกดิในอดตีและปัจจบุนัต่างกนัหรอืไม่ 
      ………………………………………………………………………………………………

1 2

  
1 

3 
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เฉลยใบงานท่ี 3 
1. คอื แบบแผนทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน 
2. เป็นพธิเีกีย่วกบัศาสนา เช่น พธิวีนัวสิาขบชูา พธิวีนัมาฆบชูา  
 พธิเีขา้พรรษา พธิอีอกพรรษา 

 
3.  ไมม่ ี  
 
4.  2  
 
5. ต่างกนั - การฝากครรภ์ 
     - การท าคลอด 
     - การตดัสายสะดอื 
     - พธิกีารท าขวญั 
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ใบความรู้ท่ี 4 
เร่ือง  อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านจิตใจ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.บอกความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยได้  
 2.อภปิรายความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทย
ได ้
 

อิทธิพลของพระพทุธศาสนาในด้านจิตใจ9 
 คนไทยมนีิสยัโอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ เมตตา ช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัความ
เดอืดรอ้น รูจ้กัการใหอ้ภยั 
 ความเคารพอ่อนน้อมต่อผูเ้จรญิดว้ยความด ีเจรญิดว้ยวยั เจรญิดว้ยชาต ิท าใหค้น
ไทยเป็นคนทีน่่ารกั น่าเอน็ดู 
 นอกจากนัน้ความอดทนเป็นนิสยัหน่ึงของคนไทย ซึง่เป็นคนทีม่คีวามเพยีรพยายาม
เป็นอยา่งมาก ทัง้นี้เพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเ้รามคีวามอดทน เช่น  
  ความอดทนน ามาซึง่ประโยชน์สุข 
  ความอดทนเป็นเครือ่งประดบัของนกัปราชญ์ 
  ความอดทนหา้มไวซ้ึง่ความผลุนผลนั 
 พระพุทธศาสนาสอนใหเ้ป็นคนหนกัแน่น ช่วยเหลอืตนเองเพื่อความเป็นอสิระพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาแรกทีส่่งเสรมิสทิธมินุษยชนใหเ้ลกิระบบทาส หา้มภกิษุมทีาสไวใ้ช้  
 พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาตไิทย มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกบัประชาชนตัง้แต่
เกดิจนกระทัง่สิน้ชวีติ สรา้งสรรคป์ระวตัศิาสตร ์วฒันธรรมอนัดงีาม เป็นมรดกอนัล ้าค่าของชน
ชาตไิทย เป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
9อมร โสภณวเิชษฐว์งศ ์และคณะ.  (2537).  หนังสือเรียนสมบรูณ์แบบ ส 0111 
 พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2. หน้า 2-3. 
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ใบงานท่ี 4 
รายวิชา ส 22101 พระพทุธศาสนา        ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ……………………………………….……………………..           เลขที…่………. 
 
ตอนท่ี 1     นกัเรยีนดภูาพสมมตุวิ่านกัเรยีนเดนิทางไปหาเพื่อน โดยผ่านช่องเขาวงกต   
   จะตอ้งมธีรรมอะไรจงึจะไมเ่ดนิหลงทาง 
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ตอนท่ี 2 
 ในการด าเนินชวีติของพุทธศาสนิกชนเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ื่น จะตอ้งมธีรรมอะไรบา้ง  
 1 …………..………………………………………………………………………………… 
 2 …………..………………………………………………………………………………… 
 3 …………..………………………………………………………………………………… 
 4 …………..………………………………………………………………………………… 
 5 …………..………………………………………………………………………………… 
 
 
 

เฉลยใบงานท่ี 4 
ตอนท่ี 2 
1.  ตอ้งมธีรรมะ ท าใหไ้มเ่ดอืดรอ้น 
2.  ทาน ตอ้งมคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
3.  เมตตากรณุา ปรารถนาใหผู้อ้ื่นเป็นสุข พน้จากทุกข์ 
4. อตัถจรยิา   ท าแต่สิง่มปีระโยชน์ 
5.  ปิยวาจา   พดูดว้ยวาจาทีไ่พเราะอ่อนหวาน 
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พทุธประวติั 

การผจญมาร

มาร 

การตรสัรู ้

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม             (สาระพระพทุธศาสนา) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                       หน่วยท่ี 2 พระพทุธเจ้า   
เร่ืองท่ี 4 พทุธจริยาอนัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต                             เวลา 2 ชัว่โมง 
ครผููส้อน  นายจ าเนียร  โพสาวงั 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี1.1 ข้อท่ี 1 เขา้ใจประวตั ิความสาํคญั หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่น นบัถอืและสามารถนําหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏบิตัิ
ในการอยูร่ว่มกนั 
 
2. สาระส าคญั 
 พระพุทธเจา้เป็นบุคคลทีป่ระกอบไปดว้ยความดงีาม พระองคม์คีวามเพยีรพยายาม 
คน้หาความจรงิอนัประเสรฐิ และนํามาเผยแผ่แก่มวลมนุษยเ์พื่อช่วยบุคคลทีต่กอยูใ่นความทุกข์
ทัง้ปวงใหห้ลุดพน้ ทัง้นี้เนื่องดว้ยพระมหากรณุาธคิุณทรงมคีวามรกัความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
การศกึษาพระจรยิาวตัรของพระองคย์อ่มทาํใหเ้กดิความศรทัธาและสามารถนําไปปฏบิตัไิด้
อยา่งเหมาะสม 
 
3. ตวัช้ีวดั 
 วเิคราะหพ์ุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชวีติได ้
 
4. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 4.1 สรปุพุทธประวตัติอน ผจญมาร การตรสัรู ้การเผยแผ่พุทธศาสนาได้ 
 4.2 บอกแนวทางการนําพุทธประวตัขิองพระพุทธเจา้ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 
 
5. สาระการเรียนรู้ 
 
                           
 
 
 
 

การเผยแผ่

พระพุทธศาสน

า 
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6. รายละเอียด การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้น า 
 6.1 ครนํูาภาพพุทธศาสนิกชนรว่มกนัทาํบุญตกับาตร แลว้ซกัถามว่า การทาํบุญ 
ตกับาตรมคีวามสาํคญัอยา่งไร บุคคลใดเป็นผูใ้หก้ําเนิด (ใหน้กัเรยีนอาสาตอบ) 
 6.2 นกัเรยีนรว่มกนัอ่านบทรอ้ยกรอง เรือ่ง “พระพุทธเจา้ของฉนั ” รว่มกนัแสดงความ
คดิเหน็ ความหมายของบทรอ้ยกรอง และสรปุสาระทีไ่ดจ้ากบทรอ้ยกรองมอีะไรบา้งลงในสมดุ
ของตนเอง 
 6.3 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 6.4 นกัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน 10 ขอ้ (ใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนในบทเรยีน
สาํเรจ็รปู เล่มที ่4 
 ขัน้สอน 
 6.5 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความหมายจากภาพทีไ่ดร้ว่มกนัศกึษา 
 6.6 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่1,2,3 โดยที ่
  กลุ่มที ่1 ศกึษาเรือ่ง การผจญมาร 
  กลุ่มที ่2 ศกึษาเรือ่ง การตรสัรู ้
  กลุ่มที ่3 ศกึษาเรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 6.7 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกสรปุความรูท้ีศ่กึษาหน้าชัน้เรยีน 
 6.8 นกัเรยีนแต่ละคนบนัทกึความรูล้งในสมดุของตนเอง 
(ชัว่โมงท่ี 2) 
 ขัน้สรปุ 
 6.9 ครแูจกใบงานที ่1 ใหน้กัเรยีนจาํนวน 10 ขอ้ โดยนกัเรยีนบนัทกึและตอบคาํถาม
ลงในสมดุของทุกๆ คน 
 6.10 ครแูจกบทเรยีนสาํเรจ็รปู เล่มที ่ 4 เรือ่ง พุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการ
ดาํเนินชวีติ ใหน้กัเรยีนศกึษาเพื่อทีจ่ะสรปุเนื้อหา 
 6.11 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัตรวจคาํตอบใบงานที ่1 และสรปุความรูเ้รือ่ง พุทธประวตั ิ
 6.12 นกัเรยีนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน จาํนวน 10 ขอ้ 
 6.13 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัตรวจคาํตอบ และตรวจใหค้ะแนนผลงาน /ชิน้งานแต่ละกลุ่ม /
แต่ละคน 
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7. ส่ือ/อปุกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 ภาพพุทธศาสนิกชนกําลงัทาํบุญตกับาตร 
 7.2 บทรอ้ยกรอง เรือ่ง พุทธเจา้ของฉนั 
 7.3 ใบความรูท้ี ่1 เรือ่ง การผจญมาร 
 7.4 ใบความรูท้ี ่2 เรือ่ง การตรสัรู ้
 7.5 ใบความรูท้ี ่3 เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 7.6 ใบงานที ่1 เรือ่ง พุทธประวตั ิ
 7.7 บทเรยีนสาํเรจ็รปูเล่มที ่4 เรือ่ง พุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชวีติ 
 7.8 หนงัสอืแบบเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 พระพุทธศาสนาทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได ้
 7.9 หนงัสอืแบบเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานพระพุทธศาสนาช่วงชัน้ที่  3 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 
 7.10 แหล่งเรยีนรู ้
     7.10.1 www.aksorn.com/Lib/s/soc-01 
     7.10.2 www.i.am/goldfish 2000 
     7.10.3 www.geocities.com/wisuttipom/Buddhist.html. 
     7.10.4 www.Thaibuddhism.hypermart.net 
8. การวดัการประเมินผลตามสภาพจริง 

8.1 วิธีการวดัผล 
      8.1.1  ตรวจแบทดสอบก่อนเรยีน  เรือ่งพุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการดาํเนิน
ชวีติ จาํนวน  10 ขอ้ 
      8.1.2  ตรวจใบงานที ่1 , 2  
      8.1.2 ตรวจแบบทดสอบก่อน – หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัใน บทเรยีนสาํเรจ็รปู 
เล่มที ่ 4 
 8.2  เครื่องมือวดั 
      8.2.1  แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
               8.2.2  ใบงานที ่1 ,2  
      8.2.3 แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนสาํเรจ็รปูเล่มที ่5 
 8.3  เกณฑก์ารประเมิน 
      8.3.1  เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีน
หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งได ้6 ใน 10 ขอ้จงึจะถอืว่าผ่าน 

http://www.i.am/goldfish
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 (หมายเหต ุแบบประเมนิ ใชต้ามแบบในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 หน้า 130-133) 
 
11. ข้อเสนอแนะของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย 
      (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………..…. 
        (………………………………..….) 
       ตําแหน่ง……………………………………. 
       วนัที…่…..เดอืน……………….พ.ศ………. 
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 บนัทึกหลงัสอน 
1. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาอปุสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….ผูส้อน 
        (นายจาํเนียร    โพสาวงั) 
       วนัที…่…..เดอืน……………….พ.ศ…… 
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บทร้อยกรอง “พระพทุธเจ้าของฉัน”1 

 
 
 พระพุทธเจา้ของฉนันัน้บรสิุทธิ ์ เปรยีบประดุจบวับานมานานโย 
 ทรงรูแ้จง้แห่งธรรมสมัพุทโธ นําธมัโมสู่มหาประชาชน 
  เพญ็สบิหา้วสิาขพ์ระประสตู ิ เพื่อนําธรรมสู่มนุษยใ์หห้ลุดพน้ 
 เผยแผ่ธรรมนําทางอยา่งแยบยล จนส่งผลสุขสนัตท์ัว่กนัเอย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 สาํล ี รกัสุทธ,ีศริวิาท ผลนิยศ.   (2546).  แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม. วชิาพระพุทธศาสนา. หน้าที ่55. 
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ใบความรู้ท่ี 1 
เรื่อง การผจญมาร 

จดุประสงคก์ารเรียน 
 1. สรปุพุทธประวตักิารผจญมาร การตรสัรู ้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 2. วเิคราะหข์ัน้ตอนการผจญมาร การตรสัรู ้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 3. นําแบบอยา่งพระจรยิาวตัรของพระพุทธเจา้ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 
 

การผจญมาร 2 

 1.เหตกุารณ์ โดยสรปุของการผจญพญามารในขณะบาํเพญ็เพยีรทางจติ พญามาร
นามว่า วสวตัต ีพรอ้มดว้ยบรวิาร มอีาวุธครบครนัน่าสะพรงึกลวั ประกาศใหพ้ระพุทธเจา้ลุกจาก
อาสนะว่า “บลัลงักน์ี้เป็นของขา้พเจา้ ท่านจงลุกขึน้เดีย๋วนี้ ” พระพุทธเจา้ทรงแยง้ว่าบลัลงักน์ี้ของ
พระองค ์พญามาร ถามหาพยาน พระองคเ์หยยีดพระดชันีลงยงัพืน้และตรสัว่า  “ ขอใหว้สุนธรา 
(พระแมธ่รณ)ี จงเป็นพยาน” ทนัใดนัน้พระแมธ่รณไีดป้รากฏตวับบีมวยผม บนัดาลใหม้ี
กระแสน้ําหลากท่วมพระยามารพรอ้มดว้ยบรวิารกองทพัแตกพ่ายไปในทีสุ่ด  
 2.การวิเคราะห ์ ในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนายนืยนัว่า มมีารจรงิ มเีทพจรงิ และมารกม็ี
ถงึ 5 ประเภทมารในทีน่ี้คอื เทวปตุตมาร (เทพทีเ่ป็นมาร) กไ็ด ้ 
 ถา้ถอดเป็นภาษาธรรม มารและเสนามาร คอืกเิลส ทีเ่กดิขึน้ในจติใจ ทีช่กันําใหเ้กดิ
ความประมาทในการบาํเพญ็ธรรม จะสงัเกตไดว้่าเมือ่เราจะทาํอะไรกต็ามมกัจะมคีวามรูส้กึฝ่าย
กเิลสขึน้มาคอยขดัขวางการทาํความดอียูเ่สมอ  
 ส่วนพระแมธ่รณ ีคอืบารมหีรอืความดทีีไ่ดส้ ัง่สมมาทัง้ 10 ทีอ่า้งพระแมธ่รณกีเ็พื่อเป็น
กําลงัใจใหต่้อสูก้บัอํานาจของกเิลสทัง้ปวง การชนะมารคอืการชนะจติใจของตนเอง การอธบิาย
พุทธประวตั ิตอนผจญมาร จงึเป็นการสอนมใิหเ้กดิความประมาทในขณะกระทาํความดี 3 
เมือ่พระองคช์นะอํานาจของกเิลสทัง้ปวงแลว้ กบ็รรลุอนุตรสมัมาสมัโพธญิาณในทีสุ่ด 

 

2 สุรวิตัร จนัทรโ์สภา. สื่อสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ 
 วฒันธรรม สมัฤทธ์ิมาตรฐานพระพทุธศาสนา ม.2. หน้าที ่ 29-30. 
3 วทิย ์ วศิทเวทยแ์ละเสฐยีรพงษ์ วรรณปก.หนังสือเรียนสาระพื้นฐานฯ พระพทุธศาสนา  
 ม.2. หน้าที ่32. 
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ใบความรู้ท่ี 2 
เรื่อง การตรสัรู้ 

จดุประสงคก์ารเรียน 
 1. สรปุพุทธประวตักิารผจญมาร การตรสัรู ้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 2. วเิคราะหข์ัน้ตอนการผจญมาร การตรสัรู ้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 3. นําแบบอยา่งพระจรยิาวตัรของพระพุทธเจา้ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 
 

การตรสัรู้  4  
 เป็นเหตุการณ์ ต่อเนื่องภายหลงัการผจญมารพระองคก์บ็าํเพญ็เพยีรทางจติต่อในทีสุ่ด
กเ็กดิปัญญารูแ้จง้ในความเป็นจรงิทีเ่รยีกว่า อรยิสจั 4 นําพระพุทธองคบ์รรลุอนุตรสมัมาสมัโพธิ
ญาณในทีสุ่ด 
 1.เหตกุารณ์ เมือ่เจา้ชายสทิธตัถะ เสดจ็ออกบวชเมือ่ 29 พรรษา เบือ้งตน้พระองค์
เขา้ศกึษาในสาํนกัอาฬารดาบสและอุทกดาบส ทรงสาํเรจ็ฌาน 8 แต่ไมใ่ช่หนทางแห่งการตรสัรูก้็
ไปบาํเพญ็ทุกรกริยิา  3 วาระ คอื กดพระทนตด์ว้ยพระทนต ์1 เอาพระชวิหาดนัพระตาลุ 1 กลัน้
ลมพระปัสสาสะ-อสัสาสะ 1 อดพระกระยาหาร 1 ทรงบาํเพญ็ถงึ 6 ปี กไ็มบ่รรลุ จงึหนักลบัมา
เสวยพระกระยาหารแลว้บาํเพญ็เพยีรทางจติ ปัญจวคัคยี ์เหน็ดงันัน้จงึพากนัหนีไปอยูป่่าอสิปิ
ตนมฤคทายวนั พระองคท์รงใชค้วามคดิพจิารณาสิง่ต่างๆ ดว้ยหลกัของเหตุผลบนพืน้ฐานของ
ความเป็นจรงิ จนไดฌ้าน (การหยัง่รู)้ ในสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ ทรงไดปั้ญญาตรสัรูธ้รรม
อนัวเิศษเป็นเหตุใหบ้รรลุถงึวามบรสิุทธิจ์ากกเิลสราคะในทีสุ่ด 
 2.การวิเคราะห ์การบาํเพญ็เพยีรทางจติ เพื่อการบรรลุเป็นพระพุทธเจา้ ผ่านขัน้ตอน
การปฏบิตัใินคนืวนัตรสัรู ้ดงันี้  
  2.1 ยามที ่1 บรรลุ ปพุเพนิวาสานุสตญิาณ คอื ทรงระลกึอดตีชาตขิองพระองคไ์ด ้ 
  2.2 ยามที ่2 บรรลุ จตุูปปาตญาณ คอืทรงไดต้าทพิย ์มองเหน็การเกดิการตายของ
สตัวต์ามผลกรรมทีท่าํไว้ 
  2.3 ยามที ่3 บรรลุ อาสวกัขยญาณ คอื ทรงรูแ้จง้การทาํลายกเิลสใหห้มดสิน้ไปได้ 
สิง่ทีพ่ระพุทธองคต์รสัรู ้คอืกระบวนการเกดิขึน้และดบัไปของทุกข ์เรยีกว่าอรยิสจั 4 คอืทุกข ์คอื 
ความจรงิว่าดว้ยเรือ่งทุกข ์สมทุยั คอื เหตุใหเ้กดิทุกข ์นิโรธ คอื การดบัทุกข ์มรรค คอืขอ้ปฏบิตัิ
ใหถ้งึการดบัทุกข ์
________________________________  
4 นพดล ขวญัชนะภกัด.ี   (2546).  พระพทุธศาสนาช่วงชัน้ท่ี 3  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2. 

หน้าที1่8-19.  
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ใบความรู้ท่ี 3 
เรื่อง การเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

จดุประสงคก์ารเรียน 
 1. สรปุพุทธประวตักิารผจญมาร การตรสัรู ้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 2. วเิคราะหข์ัน้ตอนการผจญมาร การตรสัรู ้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 3. นําแบบอยา่งพระจรยิาวตัรของพระพุทธเจา้ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 5 

          1.เหตกุารณ์ หลงัจากตรสัรูแ้ลว้พระพุทธองคด์าํรถิงึบุคคลพอทีจ่ะธรรมทีจ่ะแสดงธรรม
ใหฟั้งและเขา้ใจไดท้รงระลกึถงึอาฬารดาบส และอุทกดาบสทรงทราบว่าท่านทัง้สองไดเ้สยีชวีติ
แลว้และทรงระลกึถงึปัญจวคัคยีแ์สดงพระธรรมเทศนากณัฑแ์รกชื่อว่า ธมัมจกักปัปวตันสตูร 
โกณทญัญะไดบ้รรลุโสดาบนัทลูขอบวช พระองคไ์ดแ้สดงพระธรรมเทศนา ชื่อ อนตัตลกัขณสตูร 
ปัญจวคัคยีท์ัง้ 5 กบ็รรลุเป็นพระอรหนัตแ์ละมสีาวกเพิม่มากขึน้ ไดท้รงจดัการบรหิารโดยตัง้พระ
สารบีุตรเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวาพระโมคคลัลานะเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งซา้ยหลงัจากนัน้ได้
โปรดชฎลิ 3 พีน้่องพระเจา้พมิพสิาร 
          2.การวิเคราะห ์  
             2.1 พระองคท์รงพิจารณาบคุคลท่ีสามารถจะฟังพระธรรมท่ีพระองคต์รสัรู้ได้ 
หากสงัเกตตามพุทธประวตั ิจะพบว่าขณะทีพ่ระพุทธองคไ์ดเ้ดนิทางไปแสดงธรรมแก่ปัญจวคัคยี ์
นัน้ระหว่างทางไดพ้บอุปกาชวีกทีเ่ลื่อมใสพระองคแ์ต่ไมท่รงสัง่สอน นอกจากนัน้ปัญจวคัคยีเ์ป็น
คนกลุ่มแรกทีเ่ชื่อมัน่ว่าพระองคจ์ะตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ จงึออกบวชตาม ดงันัน้  
พระพุทธองคต์อ้งการใหปั้ญจวคัคยีเ์ป็นสกัขพียานแห่งการตรสัรูข้องพระองค ์จะใหไ้มเ่ป็น
ปัญหาต่อการประกาศพระพุทธศาสนา 
          2.2 การโปรดชฏิลและพระเจ้าพิมพิสาร เหตุใดทีพ่ระพุทธองคไ์มโ่ปรดพระเจา้ 
พมิพสิารก่อนแต่ไปโปรดชฏลิ 3 พีน้่อง ซึง่มเีจา้ลทัธคิอื ปรูณกสัสปะเป็นเจา้ลทัธบิชูาไฟ และ
เป็นอาจารยข์องพระเจา้พมิพสิาร การทีท่าํใหป้รูณกสัสปะเลกิบชูาไฟหนัมายอมรบันบัถอืพระ
ธรรมของพุทธองคย์อ่มจะเป็นการงา่ยและเอือ้ต่อการทีจ่ะทาํใหพ้ระเจา้พมิพสิารและประชาชน 
เลื่อมใสศรทัธาพระพุทธศาสนา 
  2.3 การแต่งตัง้พระอคัรสาวก สงัคมอนิเดยีสมยัโบราณมแีนวคดิทีแ่ตกต่างจากความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์เช่น ระบบวรรณะ การลา้งบาป การบชูายญั ฯลฯ จะตอ้งอาศยับุคคลที่
มคีวามรูค้วามสามารถเชีย่วชาญในลทัธปิระเพณเีหล่านัน้ พระสารบีุตรและพระโมคคลัลานะ 
เป็นพระเถระทีม่คีุณสมบตัคิรบและยงัเคยเป็นศษิยข์องท่านสญัชยัเวลฏัฐบุตร ทีเ่ป็นสาํนกัเรยีน
ทีเ่น้นการถกเถยีงโตว้าทหีกัลา้งดว้ยเหตุผล การแต่งตัง้พระอคัรสาวกทัง้ 2 จงึเป็นประโยชน์ต่อ
การทาํงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทรงบรหิารงานแบบมุง่เน้นผลงานเป็นสาํคญั  

_______________________________________ 

5 พุทธทาสภกิข.ุ  (2542).  พทุธประวติัส าหรบัยวุชน, หน้าที ่86 - 103 
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ใบงานท่ี 1 
สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ………………………………..…….…………   เลขท่ี…………….. 
 

เร่ือง พระจริยวตัรอนัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบคาํถามต่อไปนี้ 
1.  วสวตัต ีเกีย่วขอ้งกบัการตรสัรูข้องพระพุทธเจา้อยา่งไร 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
2. “มาร” ตามความหมายทางธรรม หมายถงึอะไร 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
3.  ผูท้ีช่่วยพระสทิธตัถะในการปราบมาร คอื 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
4.  พระรตันตรยัครบ 3 ดวงในวนัใด 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
5. พระธรรมเทศนาครัง้แรกทีพ่ระพุทธเจา้แสดงคอือะไร 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
6. พระพุทธเจา้ตรสัรูใ้นวนัใด 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
7. พระองค ์อธษิฐานว่า “หากไมต่รสัรูธ้รรม แมเ้ลอืด เนื้อ หนงั เลบ็จะเหอืดแหง้ไปกจ็ะไมลุ่ก
จากบลัลงัก”์ คาํอธษิฐานน้ีนกัเรยีนนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งไร 
ตอบ ………………………………………………………………………..…………………… 
8. การผจญมารของพระสมัมาสมัพุทธเจา้คอืกเิลสต่างๆ นกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมกีเิลสอะไรบา้ง 
   มาผจญในขณะน้ี และจะเอาชนะดว้ยวธิใีด 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
9.  เพราะเหตุใดพระพุทธเจา้จงึพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะสัง่สอน 
ตอบ ………………………………………………………………………..………………… 
10. พระพุทธเจา้ส่งสาวก 60 รปู ออกประกาศศาสนาโดยใหแ้ยกไปสู่สถานทีต่่างๆ ทลีะรปู  
      นกัเรยีนคดิว่าพระองคม์จีดุประสงคอ์ะไร 
ตอบ………………………………………………………………………..…………………….. 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
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เฉลยใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง พระจริยาวตัรอนัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

1.  วสวตัต ีเกีย่วขอ้งกบัการตรสัรูข้องพระพุทธเจา้อยา่งไร 
ตอบ วสวตัต ีเป็นพญามารทีต่ามผจญพระพุทธเจา้มาตลอด และเมือ่พระพุทธเจา้นัง่วปัิสสนาได้
ฌานทรงฌานเป็นฐานแห่งวปัิสสนาแนวดิง่ต่อไปนัน้พญามาร วสวตัตไีดร้อ้งบอกใหพ้ระพุทธเจา้
เสดจ็ลุกออกจากอาสนะแต่พระพุทธเจา้ไดแ้ยง้ว่าบลัลงักเ์ป็นของพระองค ์โดยอา้งพระแมธ่รณี
เป็นพยานซึง่พระแมธ่รณกีบ็นัดาลใหม้กีระแสน้ําหลากมาท่วมทบัพญามารพรอ้มกองทพัพ่าย
แพใ้นทีสุ่ด 
2. “มาร” ตามความหมายทางธรรม หมายถงึอะไร 
ตอบ ตามภาษาทางธรรม มาร หมายถงึ กเิลสอนัไดแ้ก่ โลภะ โทสะ โมหะ ทีม่ารบกวนพระทยั
พระพุทธองคใ์นขณะนัง่สมาธ ิการทีผ่จญมารกค็อื ทรงต่อสูก้บัอํานาจกเิลสนัน่เอง  
3. ผูท้ีช่่วยพระสทิธตัถะในการปราบมาร คอื 
ตอบ  พระแมธ่รณี 
4. พระรตันตรยัครบ 3 ดวงในวนัใด 
ตอบ  วนัมาฆะบชูา 
5. พระธรรมเทศนาครัง้แรกทีพ่ระพุทธเจา้แสดงคอือะไร 
ตอบ  พระธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 
6. พระพุทธเจา้ตรสัรูใ้นวนัใด 
ตอบ วนัขึน้ 15 คํ่า เดอืน 6 หรอื วนัวสิาขบชูา 
7. พระองค ์อธษิฐานว่า “หากไมต่รสัรูธ้รรม แมเ้ลอืด เนื้อ หนงั เลบ็จะเหอืดแหง้ไปกจ็ะไมลุ่ก
จากบลัลงัก์” คาํอธษิฐานน้ีนกัเรยีนนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งไร  
ตอบ ความตัง้ใจแน่วแน่ อดทน และมคีวามเพยีรพยายาม  
8. การผจญมารของพระสมัมาสมัพุทธเจา้คอืกเิลสต่างๆ นกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมกีเิลสอะไรบา้ง  
   มาผจญในขณะน้ี และจะเอาชนะดว้ยวธิใีด 
ตอบ ความโลภ ความโกรธ ความหลงจะเอาชนะดว้ยความตัง้ใจทีแ่น่วแน่อดทนมคีวามเพยีร  
 9. เพราะเหตุใดพระพุทธเจา้จงึพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะสัง่สอน 
ตอบ เพราะหลกัธรรมทีพ่ระองคต์รสัรูน้ัน้มคีวามลกึซึง้มาก ยากทีบุ่คคลทุกคนจะเขา้ใจได ้จงึ
ตอ้งเลอืกบุคคลทีพ่อมสีตปัิญญา เพื่อสดบัการรบัฟังธรรมอนัประเสรฐิแลว้สามารถทาํความ
เขา้ใจ หรอืรูแ้จง้เหน็จรงิได้ 
10. พระพุทธเจา้ส่งสาวก 60 รปู ออกประกาศศาสนาโดยใหแ้ยกไปสู่สถานทีต่่างๆ ทลีะรปู  
      นกัเรยีนคดิว่าพระองคม์จีดุประสงคอ์ะไร 
ตอบ  เพื่อจะไดเ้ผยแผ่พระธรรมคาํสอนใหแ้ผ่กระจายออกไปมากทีสุ่ด  
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ชาดก 

มิตตวินทุก

ชาดก 

ราชาโชวาทชาดก 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม              (สาระพระพทุธศาสนา) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                    หน่วยท่ี 2 พระพทุธเจ้า 
เร่ืองท่ี 5 ชาดก (มิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก)                                เวลา 2 ชัว่โมง 
ครผููส้อน  นายจ าเนียร  โพสาวงั 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 1.1 ข้อท่ี 1เขา้ใจประวตั ิความส าคญั หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่น นบัถอืและสามารถน าหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการอยู่
รว่มกนั 
 
2. สาระส าคญั 
 การศกึษาเรือ่งราวของพระโพธสิตัวบ์ าเพญ็บารม ีเพื่อจะน าไปเสวยพระชาตเิป็น
พระพุทธเจา้ในชาดกเรือ่งมติตวนิทุกชาดก และราโชวาทชาดกนัน้ ท าใหผู้ศ้กึษาไดแ้นวคดิเป็น
คตเิตอืนใจใหรู้จ้กัการยบัยัง้ตนใหอ้ยูใ่นหลกัธรรม ซึง่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชวีติของบุคคลในสงัคมปัจจบุนัได ้
 
3. ตวัช้ีวดั 
 อธบิายขอ้คดิจากชาดก ตามทีก่ าหนด 
 
4. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 4.1 เล่าเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและเรือ่งราโชวาทชาดกโดยสงัเขปได้ 
 4.2 ตระหนกัถงึผลการท าความชัว่ในเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและผลการกระท าความดี
ในเรือ่งราโชวาทชาดก 
 
5. สาระการเรียนรู้ 
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6.รายละเอียด การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้น า 
 6.1 นกัเรยีนดภูาพพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพื่อปวงชน
ชาวไทย 
 6.2 รว่มกนัวจิารณ์ว่าพระราชกรณยีกจิมคีวามส าคญัต่อประชาชนชาวไทยอยา่งไร
บา้ง (โดยใหน้กัเรยีนอาสาตอบ) 
 6.3 ครซูกัถามนกัเรยีนไดน้ าเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัมอีะไรบา้ง 
 6.4 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 6.5 นกัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 10 ขอ้ (ใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนในบทเรยีน
ส าเรจ็รปู เล่มที ่5) 
 ขัน้สอน 
 6.6 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัชาดกแลว้ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็โดย
ครใูชค้ าถาม ดงันี้ 
  - นกัเรยีนรูจ้กัชาดกเรือ่งใดบา้ง 
  - ชาดกทีน่กัเรยีนรูจ้กัใหข้อ้คดิอยา่งไรบา้ง 
  - นกัเรยีนน าขอ้คดิทีไ่ดจ้ากชาดกไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดห้รอืไมอ่ยา่งไร 
 6.7 แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน เพื่อศกึษาใบความรู ้
 6.8 นกัเรยีนศกึษาใบความรูท้ี ่1 นกัเรยีนรว่มกนัศกึษาและปฏบิตักิจิกรรมตาม 
ใบงานที ่1 
 6.9 นกัเรยีนศกึษาใบความรูท้ี ่2 นกัเรยีนรว่มกนัศกึษาและปฏบิตักิจิกรรม 
ตามใบงานที ่2 
 6.10 นกัเรยีนเลอืกตวัแทนกลุ่ม ๆ ละ 1 คน ออกมาอภปิรายและสรปุสาระทีศ่กึษา
หน้าชัน้เรยีน 
 6.11 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัเฉลยแบบฝึกหดัตาม ใบงานที ่1 ที ่2 
(ชัว่โมงท่ี 2) 
 ขัน้สรปุ 
            6.12 นกัเรยีนรว่มกนัศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่5 เรือ่งชาดก และท ากจิกรรม
ภายในเล่ม 
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 6.13  ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุสาระการเรยีนรูจ้ากการคน้ควา้เรือ่งชาดกโดยแนว
ทางการสรปุ คอื 
  - ชาดกเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร 
  - การศกึษาเรือ่งเล่าจากชาดกใหข้อ้คดิอะไรแก่นกัเรยีนบา้ง 
  - เรือ่งราวจากชาดกสะทอ้นใหเ้หน็ปัญหาในสงัคมทุกวนัน้ีเรือ่งใดบา้ง 
  - นกัเรยีนคดิว่าจะน าขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการศกึษาชาดกไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อยา่งไร 
 6.14 นกัเรยีนรว่มกนัท าแบบทดสอบหลงัเรยีน จ านวน 10 ขอ้ 
 
7. ส่ือ/อปุกรณ์/และแหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 ภาพพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 7.2 ใบความรูท้ี ่1 เรือ่ง มติตวนิทุกชาดก 
 7.3 ใบความรูท้ี ่2 เรือ่ง ราโชวาทชาดก 
 7.4 ใบงานที ่1 เรือ่ง มติตวนิทุกชาดก 
 7.5 ใบงานที ่2 เรือ่ง ราโชวาทชาดก 
 7.7 จรสั พยคัฆราชศกัดิแ์ละกว ีอศิรวิรรณ.  (2547).  หนงัสอืเรยีนสาระพืน้ฐานกลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ม.2. วฒันาพานิช. 
 7.8 นพดล ขวญัชนะภกัด.ี (2546). พระพุทธศาสนาช่วงชัน้ที ่3 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่2. 
ส านกัพมิพป์ระสานมติร.  
 7.9 สุรวิตัร จนัทรโ์สภา. (2547). สื่อสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมสมัฤทธิม์าตรฐานพระพุทธศาสนา ม .2.อกัษรเจรญิทศัน์  
 7.10 ส าล ีรกัสุทธแีละศริวิาท ผลนิยศ .  (2546). แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม,วชิาพระพุทธศาสนา ส านกัพมิพพ์ฒันาศกึษา,  
 7.11 วทิย ์วศิทเวทยแ์ละเสฐยีรพงษ์ วรรณปก. (2547) หนงัสอืเรยีนสาระพืน้ฐาน
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม พระพุทธศาสนา ม.2.อกัษรเจรญิทศัน์,
 7.12 แหล่งเรยีนรู ้
       7.12.1 www.Thaibuddhism.hypermart.net 
       7.12.2 www.geocities.com/Thaibuddhists 
 
 
 
 

http://www.geocities.com/Thaibuddhists
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8. การวดัการประเมินผลตามสภาพจริง 
8.1  วิธีการวดัผล 

      8.1.1  ตรวจแบทดสอบก่อนเรยีน  เรือ่ง หลกัธรรมสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบั
ประเทศเพื่อนบา้น  จ านวน  10 ขอ้ 
      8.1.2  ตรวจใบงานที ่1 , 2  
      8.1.3  ตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปู  
เล่มที ่5 
  8.2  เครื่องมือวดั 
      8.2.1  แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
               8.2.2  ใบงานที ่1,2  
      8.2.3 แบบทดสอบก่อน - หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่5 
 8.3  เกณฑก์ารประเมิน 
       เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีนหลงั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งได ้6 ใน 10 ขอ้จงึจะถอืว่าผ่าน 
 (หมายเหต ุแบบประเมนิ ใชต้ามแบบในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 หน้า 130 - 133) 
 
11. ข้อเสนอแนะของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย 
      (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………..…. 
        (………………………………..….) 
       ต าแหน่ง……………………………………. 
       วนัที…่…..เดอืน……………….พ.ศ………. 
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ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั1 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต.ิ  (2551). พระบาทสมเดจ็   

  พระเจ้าอยู่หวักบัการส่งเสริมความซ่ือสตัยส์จุริต.หน้าที ่22. 
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ใบความรู้ท่ี 1 
เรื่อง  มิตตวินทุกชาดก 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. เล่าเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและเรือ่งราโชวาทชาดกโดยสงัเขปได้ 
 2. ตระหนกัถงึผลการท าความชัว่ในเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและผลการกระท าความดี
ในเรือ่งราโชวาทชาดก 
 

มิตตวินทุกชาดก 
 ชาดก คอืเรือ่งราวของพระโพธสิตัว ์มาบ าเพญ็บารม ีเพื่อจะเสวยชาตเิป็น
พระพุทธเจา้ซึง่เรือ่งทีน่ าเสนอปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฏก  เล่มที ่27 พระสุตตนัตปิฎก 
ขทุทกนิกาย ชาดก ว่า 
 ในขณะทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัทีพ่ระเชตวนั เมอืงสาวตัถ ีทรงทราบเรือ่งมภีกิษุองค์
หนึ่งเป็นคนว่ายาก  จงึไดเ้สดจ็มายงัทีป่ระชุมสงฆ ์แลว้ทรงเล่าอดตีนิทานเรือ่ง มติตวนิทุก
ชาดก ใหภ้กิษุสงฆฟั์ง 
 กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มเีศรษฐผีูห้นึ่งเป็นพระอรยิบุคคลชัน้โสดาบนั มลีกูชายคน
หนึ่งชื่อ มติตวนิทะ เป็นคนไมม่ศีลี ไมเ่ลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนาเลย เมือ่บดิาเสยีชวีติ
มารดากท็ าหน้าทีด่แูลทรพัยส์มบตัภิายในบา้น วนัหน่ึงมารดาพยายามใหม้ติตวนิทะไปวดัเพื่อ 
รกัษาศลี ฟังธรรมแต่เขากป็ฏเิสธ มารดาจงึจา้งใหไ้ปวดัครัง้ละ 1,000 ดว้ยความโลภอยากได้
เงนิจงึรบัปาก พอไปวดักไ็มท่ าอะไรพอตอนกลางคนืกแ็อบไปนอนหลบั ไมฟั่งธรรมใดๆ 
กลบัมาบา้นตอนเชา้ตรูเ่พื่อมาขอรบัเงนิกบัมารดาพอไดเ้งนิกเ็อาไปท าการคา้ขายกบัเพื่อนได้
ก าไรเพิม่มากขึน้ จงึคดิว่าจะไปท าการคา้ขายทางเรอื กไ็ปขออนุญาตมารดาแต่มารดาไม่
อนุญาตเขาไมเ่ชื่อฟังค าของมารดาเลยเมือ่มารดามาขดัขวาง ยือ้ยดุฉุดมอืหา้มไป กต็บตแีมจ่น
ลม้ลง พอไดโ้อกาสกห็นีขึน้เรอืออกทะเลไป พอเดนิเรอืถงึวนัที ่7 เรอืทีเ่ดนิทางไดห้ยดุนิ่งกลาง
ทะเลโดยไมท่ราบสาเหตุ มคีนบนเรอืทีม่ปีระสบการณ์บอกว่าตอ้งมบีุคคลทีเ่ป็นกาฬกินี อยูบ่น
เรอื จงึจบัสลากหาคนทีเ่ป็นกาฬกินีปรากฏว่าจบัสลากถงึ 3 ครัง้ มติตวนิทะกจ็บัไดต้วักาฬกินี
ทุกครัง้ คนบนเรอืจงึจบัมติตวนิทุกะโยนลงทะเลใหแ้พล าหนึ่งเขาไป ทนัใดนัน้เรอืกแ็ล่นไปสู่
ทะเลกวา้ง เหมอืนกบัไมไ่ดต้ดิขดัอะไรเลย 
 ฝ่ายมติตวนิท กะไดล้อยมาพบหญงิสาว 4 คน อาศยัอยูใ่นวมิานแกว้ผลกึโดย หญงิ
เหล่านัน้เสวยสุข 1 สปัดาห ์เสวยทุกข ์ 1 สปัดาหพ์อสปัดาหท์ีเ่สวยทุกข ์มติตวนิทุ กะกห็นีไป
อยูอ่กีเกาะหน่ึงทีม่หีญงิสาว 8 คนกไ็ปอยูก่บัเขา พอสปัดาหท์ีเ่สวยทุกขก์ห็นีไปพบหญงิสาวอกี 
16 คนอยูบ่นเกาะถดัไปกไ็ปอยูก่บัหญงิสาวทัง้ 16 คน พอสปัดาหท์ีจ่ะเสวยทุกขก์ห็นีไปอกี  
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  มติตวนิทุกะไดพ้บเมอืงหนึ่งมกี าแพงลอ้มรอบ 4 ประตู ชื่อว่า อุสสทนรก เป็นที่
รบักรรมของสตัวน์รกเป็นจ านวนมากแต่มติตวนิทุกะเหน็เป็นเมอืงทีส่วยงาม เขาคดิว่าจะไป
เป็นพระราชาแห่งเมอืงนี้เขาเดนิเขา้ไปในเมอืงพบสตัวน์รกมจีกัรอนัคมบนศรีษะ เขากลบัคดิว่า
เป็นดอกบวั เครือ่งจองจ าเป็น สรอ้ยสงัวาล เลอืดทีไ่หลกเ็ป็นเครือ่งส าอาง เสยีงรอ้งทีเ่จบ็ปวด
ของสตัวน์รกกเ็หมอืนเสยีงเพลง มติตวนิทะไดข้อเอากงจกัรทีเ่หน็เป็นดอกบวัมาทนูใส่หวัตน 
  สตัวน์รกจงึคดิว่า บาปทีเ่ราท าคงจะหมดสิน้แลว้ เจา้คนนี้คงจะตบตแีมเ่หมอืนกบัเรา 
เราจะใหก้งจกัรอนัคมกรบิแก่เขา กงจกัรกห็มนุบดกระหมอ่นของมติตวนิทะไดร้บัความ
เจบ็ปวดและทุกขเวทนา 

 ในครัง้นัน้พระโพธสิตัวเ์ป็นเทพบุตรไดท้่องเทีย่วไปยงั อุสสทนรก เมือ่มติตวนิทะได้
พบจงึสอบถามว่าเขาท าบาปอะไรจงึมารบักรรมเช่นน้ี พระโพธสิตัวก์ล่าวว่า ท่านไดท้ิง้ 
นางเวมานิกเปรต 4 นาง 8 นาง และ 16 นาง ไมรู่จ้กัพอท่านถูกตณัหาครอบง า ตณัหาเป็นสิง่
ทีเ่ตม็ไดย้าก ผูใ้ดยนิดใีนตณัหาผูน้ัน้จงึถูกจกักรดพดัหวั  เมือ่มติตวนิทะเมือ่สิน้บาปกรรมกถ็ูก
ปล่อยไปตามยถากรรม 
 ประชุมชาดก สรปุว่า นายมติตวนิทุ กะกค็อืภกิษุทีว่่ายากสอนยาก เทพบุตรในครัง้นัน้
คอืพระพุทธเจา้นัน้เอง 
 ชาดกเรือ่งนี้ใหข้อ้คดิคตเิตอืนใจคอื  
 1.คนว่ายากสอนยากเป็นคนน่าร าคาญของพ่อแม ่ครอูาจารยข์องผูห้วงัดแีละเพื่อนฝงู 
 2.คนชัว่เหน็อะไรดีๆ มกัไมส่นใจไมใ่หค้วามส าคญั แต่กลบัไปยนิดกีบัสิง่ชัว่รา้ยเหมอืน
เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั นัน่เอง 2 

 
_________________________________  
2 จรสั  พยคัฆราชศกัดิแ์ละกว ีอศิรวิรรณ.  (2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมพระพธุศาสนา  
 ช่วงชัน้ท่ี 3 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2. หน้า 46-48. 
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ใบงานท่ี 1 
สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ………………………………..…….…………   เลขท่ี…………….. 
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. เล่าเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและเรือ่งราโชวาทชาดกโดยสงัเขปได้ 
 2. ตระหนกัถงึผลการท าความชัว่ในเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและผลการกระท าความดี
ในเรือ่งราโชวาทชาดก 

เร่ือง มิตตวินทุกชาดก 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. มติตวนิทุกไดร้บัความทุกขอ์ยา่งแสนสาหสัเนื่องมาจากสาเหตุใด 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
2. ในเรือ่งมติตวนิทุกนัน้ มขีอ้คดิอะไรบา้ง 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
3.  นกัเรยีนยกตวัอยา่งการกระท าของบุคคลในสงัคมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามตีณัหา และบุคคลที่ 
     เปรยีบเสมอืนเหน็กงจกัรเป็นดอกบวั อยา่งน้อย 2 ตวัอยา่ง 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
4. ในเรือ่งมติตวนิทุกชาดกนัน้พระพุทธเจา้ทรงแสดงโดยปรารภเหตุใด 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
5.มติตวนิทุกชาดก ใหค้ตสิอนใจเรือ่งอะไร 
ตอบ.................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
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เฉลยใบงานท่ี 1 
 

เร่ือง มิตตวินทุกชาดก 
 
1.  มติตวนิทุกไดร้บัความทุกขอ์ยา่งแสนสาหสัเนื่องมาจากสาเหตุใด 
ตอบ เนื่องจากมตีณัหา มคีวามโลภอยากไดเ้งนิทองมากมาย จงึไปแสวงหาโชคโดยไมฟั่งการ
หา้มปรามของมารดา ซ ้ายงัทุบตมีารดาของตนเอง เมือ่ไปพบอุสสทนรกดว้ยบาปกรรมจงึเหน็
เป็นเมอืงสวรรค ์เมือ่พบเปรตมกีงจกัรบดศรีษะกเ็หน็ว่าเป็นดอกบวัจงึขอกงจกัรมาใส่ศรีษะของ
ตนเอง ท าใหไ้ดร้บัความทุกขท์รมานยิง่นกั 
 
2. ในเรือ่งมติตวนิทุกนัน้ มขีอ้คดิอะไรบา้ง 
ตอบ  มคีวามมองเหน็ผดิเป็นชอบ 
 
3. นกัเรยีนยกตวัอยา่งการกระท าของบุคคลในสงัคมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามตีณัหา และบุคคลที่ 
    เปรยีบเสมอืนเหน็กงจกัรเป็นดอกบวั อยา่งน้อย 2 ตวัอยา่ง 
ตอบ 1. การขโมยทรพัยส์นิคนอื่นไดแ้สดงเป็นคนมคีวามสามารถ 
  2. สมศรเีชื่อว่าท าดไีดด้มีทีีไ่หน ท าชัว่ไดด้มีถีมไป  
  (เป็นเพยีงแนวการตอบนกัเรยีนตอบอยา่งอื่นกไ็ดท้ีใ่หค้วามหมายใกลเ้คยีงกนั) 
 
4. ในเรือ่งมติตวนิทุกชาดกนัน้พระพุทธเจา้ทรงแสดงโดยปรารภเหตุใด 
ตอบ ภกิษุผูว้่ายากสอนยาก 
 
5.มติตวนิทุกชาดก ใหค้ตสิอนใจเรือ่งอะไร 
ตอบ 1.คนว่ายาก สอนยาก เป็นคนน่าร าคาญของพ่อแม ่ครอูาจารย ์ของผูห้วงัดแีละเพื่อนฝงู 
  2.คนชัว่เหน็อะไรดีๆ มกัไมส่นใจไมใ่หค้วามส าคญั แต่กลบัไปยนิดกีบัสิง่ชัว่รา้ยเหมอืน
เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั นัน่เอง 
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ใบความรู้ท่ี 2 
เรื่อง ราโชวาทชาดก 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. เล่าเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและเรือ่งราโชวาทชาดกโดยสงัเขปได้ 
 2. ตระหนกัถงึผลการท าความชัว่ในเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและผลการกระท าความดี
ในเรือ่งราโชวาทชาดก 
 

ราโชวาทชาดก (ว่าด้วยวิธีชนะ) 

 ชาดก คอืเรือ่งราวของพระโพธสิตัว ์มาบ าเพญ็บารม ีเพื่อจะเสวยชาตเิป็น
พระพุทธเจา้ในขณะทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัทีพ่ระเชตวนั เมอืงสาวตัถ ีทรงแสดงธรรมแก่พระ
เจา้ปเสนทโิกศล ทีเ่ป็นผูป้กครองประเทศโดยทศพธิราชธรรม บา้นเมอืงกส็งบรม่เยน็  
 พระองคไ์ดเ้ล่าเรือ่งในอดตีชาตถิวายว่า เมือ่ครัง้อดตีพระพุทธองคไ์ดเ้สวยพระชาติ
เป็นพระเจา้พรหมทตั ครองกรงุสาวตัถ ีปกครองโดยทศพธิราชธรรม พระเจา้ปเสนทโิกศล
เสวยพระชาตเิป็นกษตัรยิม์พีระนามว่า พลัลกิะ  ปกครองโดยทศพธิราชธรรมเช่นกนัวนัหน่ึง
ขบวนเสดจ็ของสองพระองคส์วนทางกนัสารถทีัง้สองไมย่อมหลกีทางใหก้นัตกลงกนัไมไ่ด้
เพราะเป็นกษตัรยิเ์หมอืนกนั สารถเีมอืงพาราณสจีงึคดิหาช่องทางทีเ่หมาะสมจงึถามคุณสมบตัิ
ของพระราชากเ็สมอไมม่อีะไรแตกต่างกนั จงึถามคุณสมบตัดิา้นศลีธรรม สารถแีห่งแควน้โกศล
กล่าวว่า 
 พระเจา้พลัลกิราชทรงชนะคนกระดา้ง  ดว้ยความกระดา้ง  
 ทรงชนะคนอ่อนโยน  ดว้ยความอ่อนโยน  
 ทรงชนะคนด ี ดว้ยความด ี
 ทรงชนะคนไมด่ ี ดว้ยความไมด่ี  
 ล าดบันัน้สารถขีองพระเจา้พลัลกิราชกถ็ามว่าคุณสมบตัขิองพระเจา้พาราณสเีป็นเช่น
ไรจงึกล่าวตอบว่า 
 พระเจา้พาราณสทีรงชนะความโกรธ  ดว้ยความไมโ่กรธ  
 ทรงชนะคนไมด่ ี ดว้ยความดี 
 ทรงชนะคนตระหน่ี  ดว้ยการให้  
 ทรงชนะคนพดูเหลาะแหละ  ดว้ยค าสตัย์  
 พระราชาของเราเป็นเช่นนี้ จงหลกีทางถวายพระราชาของเราเถดิเมือ่สารถถีามเช่นน้ี 
พระเจา้พลัลกิะและสารถกีล็งจากรถ ปลดมา้ถวายทางแก่พระเจา้พาราณสทีัง้สองพระองคเ์สดจ็
สู่นครของพระองค ์ทรงท าบุญกุศลจวบสิน้พระชนม์ 
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 พระพุทธองคไ์ดท้รงถวายพระธรรมเทศนาแลว้ถวายโอวาทแด่พระเจา้ปเสนทโิกศล 
แลว้ประชุมชาดกลงว่า  นายสารถขีองพระเจา้พลัลกิะในครัง้นัน้คอื พระมหาโมคคลัลานะ ส่วน
พระเจา้พลัลกิะกค็อืพระอานนท ์ ส่วนสารถขีองพระเจา้พาราณส ีคอื พระสารบีุตร พระเจา้
พาราณสกีค็อื พระองคน์ัน้เอง  
 ชาดกเรือ่งนี้มสีาระใหข้อ้คดิเตอืนใจคอื  ผูน้ าทีด่ตีอ้งประพฤตตินตามหลกั
ทศพธิราชธรรม เป็นแบบอยา่งและเป็นทีพ่ึง่ จงึจะอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข  3 

 
_________________________________ 
3 จรสั พยคัฆราชศกัดิ ์และกว ีอศิรวิรรณ. (2545: 49). หนังสือเรียนสาระพื้นฐานฯ  
          พระพทุธศาสนาม.2. กรงุเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช. 
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ใบงานท่ี 2 
สาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ………………………………..…….…………   เลขท่ี…………….. 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เล่าเรือ่งมติตวนิทุกชาดกและราโชวาทชาดกได ้
 2. ตระหนกัถงึผลการกระท าความดตีามแบบอยา่ง และปฏบิตัตินเป็นผูม้คีุณธรรม
ตามแบบอยา่งของมติตวนิทุกชาดกและราโชวาทชาดก 
 

เรื่อง ราโชวาทชาดก 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  ราโชวาทชาดกว่าดว้ยเรือ่งใด 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
2. พระเจา้พลัลกิราชทรงชนะคนกระดา้งดว้ยวธิใีด 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
3.  บา้นเมอืงเป็นสุข พระเจา้แผ่นดนิตอ้งปกครองดว้ยธรรมใด 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
4.  พระราชาพรหมทตัแห่งนครพาราณสคีอืผูใ้ด 
ตอบ………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
5.  ราชาโชวาทชาดก มคีตธิรรมสอนเรือ่งอะไร 
ตอบ ....................................................................................................................................  
…….………………………………………………………………………..……………………… 
…….………………………………………………………………………..……………………… 
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เฉลยใบงานท่ี 2 
เรื่อง ราโชวาทชาดก 

 
1.  ราโชวาทชาดกว่าดว้ยเรือ่งใด 
ตอบ ว่าดว้ยวธิชีนะ 
 
2. พระเจา้พลัลกิราชทรงชนะคนกระดา้งดว้ยวธิใีด 
ตอบ ดว้ยความกระดา้ง 
 
3.  บา้นเมอืงเป็นสุข พระเจา้แผ่นดนิตอ้งปกครองดว้ยธรรมใด 
ตอบ หลกัทศพธิราชธรรม 
 
4.  พระราชาพรหมทตัแห่งนครพาราณสคีอืผูใ้ด 
ตอบ พระพุทธเจา้ 
 
5.ราชาโชวาทชาดก มคีตธิรรมสอนเรือ่งอะไร 
ตอบ ผูน้ าทีด่ตีอ้งประพฤตตินตามหลกัทศพธิราชธรรม เป็นแบบอยา่งและเป็นทีพ่ึง่ จงึจะอยู่
รว่มกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข  

 



 

 

241 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                (สาระพระพทุธศาสนา) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2                                                                            หน่วยท่ี 3 พระธรรม  
เร่ืองท่ี 6 หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอนัดี  
               กบัประเทศเพ่ือนบ้าน        
ช่ือผูส้อน  นายจ าเนียร   โพสาวงั                                                               จ านวน  2 ชัว่โมง           
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  
    มาตรฐานท่ี    ส 1.1 ข้อ 1, 2  
 1.รูแ้ละเขา้ใจประวตัคิวามเป็นมา ความหมายองคป์ระกอบ ความส าคญัของศาสนา 
คมัภรีท์างศาสนาทีต่นนบัถอืและวเิคราะหพ์ระจรยิาวตัรของพระศาสดา  
 2.สามารถน าหลกัธรรมศาสนาไปใชใ้นการด าเนินชวีติอยา่งสนัตสิุข  
 
2.  สาระส าคญั 
 หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัด ีไมท่ าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
 
3. ตวัช้ีวดั 
 วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น  
 
4.จดุประสงคน์ าทาง 
 4.1. บอกหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาทีจ่ะน าไปใชใ้นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างประเทศเพื่อนบา้นได้ 
 4.2. อภปิรายแนวทางในการน าหลกัธรรมทีจ่ะน าไปใชใ้นการสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบั
ประเทศเพื่อนบา้นได้ 
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5.  เน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายละเอียดกิจกรรม 
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้น า 
 6.1 ครใูหน้กัเรยีนจนิตนาการสมมตุวิ่าถา้เกดิสงครามขึน้นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

6.2 ครนู าภาพสงครามระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัอริกัใหน้กัเรยีนดสูนทนา เรือ่ง สาเหตุ
และหลกีเลีย่งไดห้รอืไม ่และท าอยา่งไร 

6.3 ใหน้กัเรยีนอาสาตอบจ านวน 2 -3 คนโดยบนัทกึไวใ้นกระดานด า 
6.4 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
6.5 ทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 10 ขอ้ (จากบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6) 

  ขัน้สอน 
          6.6 นกัเรยีนรว่มกนัเสนอแนะหลกัธรรมทีช่่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่าง
ประเทศ แลว้น าเสนอบนกระดานด า 

6.7 แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่มใหเ้ลอืกคณะกรรมการภายในกลุ่มเพื่อศกึษาตาม 
ใบความรู ้

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
ท่ีเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีกบั

ประเทศเพ่ือนบ้าน 

สาราณียธรรม 6 

 

เมตตากายกรรม 

 

เมตตาวจกีรรม 

 

เมตตามโนกรรม 

 

แบ่งปันผลประโยชน์ 
 

มหีลกัความเสมอภาค 
 

มคีวามเหน็ตรงกนั 
 

สงัคหวตัถุ 4 ทาน 

ปิยวาจา อตัถจรยิา 

สมานตัตตา 
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(ชัว่โมงท่ี2) 
6.8 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนรบั ใบความรูท้ี ่1 รว่มกนัศกึษาแลว้รว่มกนัเลอืก

หลกัธรรมใหส้อดคลอ้งกบั งานใบที ่1 
6.9 สุ่มนกัเรยีนตอบค าถามแลว้เปลีย่นกนัตรวจสอบค าตอบ 

          6.10 ใหน้กัเรยีนท า ใบงานที ่2 เป็นการตรวจสอบคุณค่าความส าคญัของหลกัธรรมที่
ช่วยสรา้งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น  
    ขัน้สรปุ 
           6.11 สุ่มนกัเรยีนสรปุความคดิเหน็ทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัหลกัธรรมทีช่่วยเสรมิสรา้ง  
ความเขา้ใจอนัดรีะหว่างประเทศ 
           6.12 ใหน้กัเรยีนศกึษาใบความรูท้ี ่3 แลว้ท า ใบงานที ่3 รว่มกนัตอบค าถาม 

      6.13 นกัเรยีนรบับทเรยีนส าเรจ็รปู เล่มที ่6 ศกึษาและท ากจิกรรมและแบบฝึกหดั
ภายในเล่ม 

      6.14 นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุบนัทกึความรูใ้นสมดุของตนเอง  
           6.17 ทดสอบหลงัเรยีน จ านวน 10 ขอ้ (จากบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6) 
  6.18 ครตูดิเนื้อเพลงและรว่มกบันกัเรยีน รอ้งเพลง “สยามเมอืงยิม้” 
 
7. ส่ือ/อปุกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 ภาพขา่วหนงัสอืพมิพ ์สงครามระหว่างสหรฐัอเมรกิา -อริกัภาพขา่ว การแขง่ขนั
กฬีาฟุตบอล 
            7.2 เพลง “สยามเมอืงยิม้” 
            7.3 แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน จ านวน 10 ขอ้ 
            7.3 ใบความรูท้ี ่1 เรือ่งหลกัธรรมทีช่่วยส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศ  
เพื่อนบา้น 
 7.4 ใบงานที ่1 เรือ่ง หลกั สงัคหวตัถุ 4 และสาราณยีธรรม 6 
 7.3 ใบงานที ่2 เรือ่ง การประเมนิความรูส้กึ ความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งความส าคญั
ของหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาทีช่่วยส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
 7.4 ใบความรูท้ี ่2 เรือ่ง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาทีช่่วยส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดี
กบัประเทศเพื่อนบา้น 
   7.5 บทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6 เรือ่งหลกัธรรมทีส่รา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัเพื่อนบา้น  
 7.6 หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา ส 0110 พระพุทธศาสนาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาต
ใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได ้
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 7.7 หนงัสอืเรยีน สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม พระพุทธศาสนา ม.2 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนได้ 

  7.8 แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่  
           www.aksorn.com/lib/s/soc 01 
 
8. การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 

8.1 วิธีการวดัผล 
     8.1.1  ตรวจแบทดสอบก่อนเรยีน  เรือ่ง  พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  
จ านวน  10 ขอ้ 
    8.1.2  ตรวจใบงานที ่1 , 2  
    8.1.3  ตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6 
 8.2  เครื่องมือวดั 
     8.2.1  แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
              8.2.2  ใบงานที ่1 ,2  
     8.2.3  แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่6 
 8.3  เกณฑก์ารประเมิน 
       เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีนหลงัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งได ้6 ใน 10 ขอ้จงึจะถอืว่าผ่าน 
 
 (หมายเหต ุแบบประเมนิ ใชต้ามแบบในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 หน้า 31-40) 
9. ข้อเสนอแนะของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย  
   (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง) 
....…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
....…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
....…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
....…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
....…………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……. 
 
         ลงชื่อ…………………………………… 
              (…………………………………….) 
         ต าแหน่ง………………………………… 
         วนัที…่……../………………./…………. 

http://www.aksorn.com/lib/s/soc__01
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บนัทึกหลงัสอน 
1.  ผลการสอน 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
2.  ปัญหาอปุสรรค 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 
        ลงชื่อ………………………………...ผูส้อน 
                       (นายจ าเนียร    โพสาวงั) 
        ต าแหน่ง                     คร ู
        วนัที…่……../………………./…………. 
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บรรณานุกรม 
 
บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์. (2554). “หน้าต่างโลก”.วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์ 
บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั. (2546).  “กราวกฬีา” ไทยรฐั.วนัศุกรท์ี ่5 กนัยายน. 
บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพม์ตชิน.“สงครามระหว่างสหรฐัอเมรกิา กบั อริกั”. (2546).  
 มติชน. วนัพุธที ่9 เมษายน. 
วทิย ์ วศิทเวทย ์และเสฐยีรพงษ์  วรรณปก.  (2547). หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม พระพทุธศาสนา ม. 2.
   กรงุเทพฯ: อกัษรเจรญิทศัน์.  
ใหม ่ เจรญิปรุะ. สยามเมืองย้ิม.(เทปคาสเสท). (2546).  กรงุเทพฯ: บรษิทั จ ีเอม็ เอม็  
            แกรมม ี(มหาชน). 
อมร   โสภณวเิชษฐว์งศแ์ละคณะ.  (2537).  หนังสือเรียนสมบรูณ์แบบ ส 0110  
   พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2. กรงุเทพฯ: วฒันาพานิช. 
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ภาคผนวก 
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ภาพสงครามระหว่างสหรฐัอเมริกา กบั อิรกั 1 
 

 
 

                                                           
1บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพม์ตชิน.“สงครามระหว่างสหรฐัอเมรกิา กบั อริกั” วนัพุธที ่9  
 เมษายน 2546. หน้าที ่13. 
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ภาพสงครามระหว่างสหรฐัอเมริกา กบั อิรกั 2 

 

 
 
 
______________________________ 
2 บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพม์ตชิน. (อา้งแลว้ หน้าที ่14) 
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เพลงสยามเมืองย้ิม3  
 

ขบัร้องโดย  ใหม่   เจริญปรุะ 
 
 จงภมิูใจเถิดท่ีเกิดเป็นไทย  มิเป็นทาสใคร  
แหละมีน ้าใจล้นปร่ิม    ทัว่โลกกล่าวขาน ขนานนาม  
ให้ว่าสยามเมืองย้ิม    เราควรกระหย่ิมถึงความดีงาม  
คนเยน็ใจซ่ือ  ได้ช่ือว่าไทย   ร้อนมาจากไหน  
ชาติไทยไม่เคยหวงห้าม   ข้ามเขตน ้าโขงถ่ินน ้าขุ่น  
มาพ่ึงใบบญุเมืองสยาม   เราย้ิมรบัตาม  ท่ีท่านต้องการ  
เล่ืองช่ือลือนาม สยามมีแต่น ้าใจ  ขอเตือนท่านผูอ้าศยั  
อย่าท าอะไรให้ไทยร้าวราน   คนไทยใจซ่ือ เขาถือแต่โบราณกาล  
แค่เพียงข้าวสกุหน่ึงจาน   ใครลืมของท่านนัน้ เนรคณุ  
คนไทยรกัชาติ และศาสนา   เทิดองคเ์จ้าฟ้า  
ผูท้รงเป่ียมเน้ือนาบญุ    ถ้าท่านเคารพศิษยข์องไทย  
ท่านอยู่ต่อได้ อีกนานคณุ   สยามใจบญุยงัย้ิมเสมอ  
    
___________________________________ 
3 บรษิทั จ ีเอม็ เอม็ แกมม ีจ ากดั. พุ่มพวงในดวงใจ, เพลงล าดบัที ่6. 
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ใบความรู้ท่ี 1  
เร่ือง  หลกัธรรมท่ีช่วยส่งเสริมความเข้าใจอนัดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  

ตวัชีว้ดั  วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น  

 
เร่ือง  หลกัธรรมท่ีช่วยส่งเสริมความเข้าใจอนัดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  4 

 พระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงแนวทางการสรา้งสมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศทีไ่ดผ้ลดไีว้  
หลายประการ สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดด้งัต่อไปนี้  
 หลกัโดยส่วนรวมของพทุธศาสนาท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจอนัดีต่อกนั   
หลกัธรรมทีช่่วยส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้นมลีกัษณะดงันี้  
 1. ความไม่เบียดเบียน ประเทศทีน่บัถอืพระพุทธศาสนามกัจะไมน่ิยมความรนุแรงเวน้
แต่กลุ่มคนในประเทศนัน้ ซึง่ถอืลทัธอิื่นจะเป็นผูก่้อความรนุแรงขึน้  
 2. ทางสายกลาง หลกัธรรมในพุทธศาสนาสอนใหก้ระท าทุกสิง่ทุกอยา่งดว้ยความพอดี
ไมม่ากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป ทัง้การกระท าทางกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ตอ้งเป็นการ
กระท าทีไ่มท่ าใหต้นเองและผูอ้ื่นเดอืดรอ้น การตดิต่อสมัพนัธก์นัจงึมลีกัษณะอะลุม้อล่วย มกัใช้
การทตูมากกว่าการทหาร 
 3.  มิตรภาพ ชาวพุทธไมถ่อืชัน้ วรรณะ หลกัธรรมทางพุทธศาสนา สอนใหร้กักนัฉนัพี่
น้อง เป็นมติรดกีว่าเป็นศตัรู 
 4. ความส านึกในความเป็นชาวพทุธ เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัอยา่งหนึ่งในการด าเนิน
ชวีติทีแ่สดงถงึความเป็นพวกเดยีวกนั แมม้เีหตุการณ์กระทบกระทัง่กนัในระดบัประเทศทีน่บัถอื
พุทธศาสนาดว้ยกนั ต่างฝ่ายกม็คีวามส านึกว่า น่าจะแกปั้ญหารว่มกนัไดอ้ยา่งสงบ  
 5. สนัติภาพ จดุหมายของผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา คอื การมชีวีติทีเ่รยีบงา่ยและสงบ 
มุง่หาสนัตภิาพ 
 
_______________________________ 
4 อมร  โสภณวเิชษฐว์งศ์ และคณะ. (2546:  5-8). หนังสือเรียนสมบรูณ์แบบ ส 0110  

พระพทุธศาสนาชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 . กรงุเทพฯ: วฒันาพานิช. 
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หลกัธรรมท่ีส่งเสริมความเข้าใจอนัดีกบัประเทศเพ่ือนบา้น5  

          1. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามหลกัสาราณียธรรม  ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั 
ก่อใหเ้กดิความรกัความย าเกรงเป็นไปเพื่อการสงเคราะหก่์อใหเ้กดิความสามคัครีะหว่างประเทศ 
ไดแ้ก่ 
 1.1 เมตตากายกรรม คอื แสดงออกซึง่ความเป็นมติรทางกายต่อประเทศเพื่อนบา้น  
 1.2 คอื มกีารกระท าทางวาจาทีแ่สดงออกถงึความปรารถนาดต่ีอมติรประเทศ  
 1.3 เมตตามโนกรรม คอื มจีติใจปรารถนาดต่ีอมติรประเทศ  
 1.4 แบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้หรอืไดม้าโดยชอบธรรมแก่มติรประเทศ หมายถงึ 
การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่างประเทศ 
 1.5 มหีลกัความประพฤต ิ(ศลี) เสมอกนักบัมติรประเทศ และไมท่ าตนใหเ้ป็นทีร่งัเกยีจ
ของประเทศอื่น หมายถงึ จะตอ้งด าเนินนโยบายต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ  
สหประชาชาติ 
 1.6 มคีวามคดิเหน็ตรงกนักบัประเทศอื่น หมายถงึ การอยูร่ว่มกนักบัประเทศอื่นๆ 
โดยยอมรบักฎเกณฑก์ตกิาทีน่านาชาตกิ าหนดไว้ 
 
          2. การสร้างสมัพนัธไมตรีตาม หลกัสงัคหวตัถ ุ4 หลกัธรรมอนัเป็นเครือ่งยดึเหนี่ยว
น ้าใจของผูอ้ื่น เป็นการผกูไมตร ีเอือ้เฟ้ือเกือ้กูลกนั สรา้งความรกัความเป็นมติรต่อเพื่อนบา้น 
ไดแ้ก่ 
 2.1 ทาน แปลว่า “การให”้ หมายถงึ การช่วยเหลอืจนุเจอืต่อกนั 
 2.2 ปิยวาจา แปลว่า “มวีาจาอนัเป็นทีร่กั” ไดแ้ก่ เจรจาดว้ยถอ้ยค าทีไ่พเราะ 
อ่อนหวาน นอบน้อม สุภาพ เหมาะสมกบักาลเทศะและเป็นถอ้ยค าทีม่ปีระโยชน์  
 2.3 อตัถจรยิา แปลว่า “การประพฤตตินในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น” หมายถงึ การ
ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ประเทศต่างๆ 
 2.4 สมานตัตตา แปลว่า “การวางตวัเหมาะสมกบัภาวะของตน” หมายถงึ ใหค้วามนบั
ถอืประเทศต่างๆ ว่ามฐีานะและศกัดิศ์รทีดัเทยีมกบัประเทศของเรา 
 
________________________________________________ 
5 วทิย ์ วศิทเวทย ์และเสฐยีรพงษ์  วรรณปก. (2545: 23-26) .หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้ 

พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
พระพทุธศาสนา ม.2. กรงุเทพฯ:  อกัษรเจรญิทศัน์. 
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 3. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามแนวพระเจ้าอโศกมหาราช  (ธรรมวนิยั = เอาชนะ
ดว้ยธรรม) มสีาระสรปุไดด้งันี้ 
 3.1 ใหเ้สรภีาพในการเผยแผ่ศาสนา 
 3.2 ใหค้วามเอือ้เฟ้ือแก่ศาสนาอื่นทีเ่ผยแผ่เขา้มาสู่ประเทศของเราตามสมควรแก่
กาลเทศะ 
 3.3 สรา้งความปรองดองสมานฉนัทร์ะหว่างกนั 
 3.4 พยายามละเวน้การสรา้งของขอ้พพิาทการท าสงครา การกล่าวโจมตใีหร้า้ยต่อกนั  
 4. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามหลกัการรู้จกัมิตร  ควรน ามาใชเ้พื่อใหรู้จ้กัว่า
ประเทศใดเป็นมติรแท ้หรอืมติรเทยีม จะไดก้ าหนดการวางนโยบายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ  
  4.1 ลกัษณะของศตัรใูนร่างมิตร 
        1. คดิเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว 
        2. ยอมเสยีน้อยโดยหวงัจะเอาใหม้าก 
        3. เมือ่มภียั จงึมาช่วยท ากจิให้ 
         4. คบเพราะเหน็แก่ประโยชน์ 
  4.2 ลกัษณะของมิตรแท้ 
       1. ช่วยรกัษาเพื่อน 
       2. ช่วยรกัษาทรพัย์ 
       3. เมือ่มภียัเป็นทีพ่ึง่ได้ 
       4. เมือ่มกีจิจ าเป็นช่วยเหลอืโดยมติอ้งบอก 
 ฉะนัน้ในการคบหามติรประเทศ กจิทีค่วรท ากค็อืมคีวามฉลาดในการคบ ตอ้งพยายาม
สรา้งความเป็นมติรใหเ้กดิขึน้ โดยพยายามเปลีย่นมติรเทยีมใหเ้ป็นมติรแท้  
 5. การสร้างสมัพนัธไมตรีตามหลกัการทูต 8 ประการ 
  5.1 การรบัฟังผูอ้ื่น ท าใหเ้ราไดท้ราบความคดิเหน็และความตอ้งการของผูต้ดิต่อ
เกีย่วขอ้งดว้ย ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการสรา้งความเขา้ใจกบัประเทศเพื่อนบา้น  
  5.2 การใหผู้อ้ื่นรบัฟัง ตอ้งฝึกฝนการพดูโน้มน้าวผูอ้ื่นใหฟั้งเรา โดยการพดูให้
ชดัเจนตรงประเดน็ มหีลกัฐานก่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนรวม  
  5.3 การเรยีนรูเ้ป็นอยา่งด ีหมายถงึ การรูภ้าษาทีจ่ะเจรจากนั รูข้นบธรรมเนียม
ประเพณ ีกฎระเบยีบตลอดจนชวีติความเป็นอยูข่องประเทศเพื่อนบา้น ซึง่จะช่วยใหเ้กดิความ
เขา้ใจอนัดต่ีอกนั 
  5.4 มคีวามทรงจ าด ีผูท้ าหน้าทีท่ตูตอ้งมคีวามจ าแมน่ย า สามารถหยบิยกขอ้ความ
มาอา้งไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะ 
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  5.5 เรยีนรูเ้อง ผูท้ีท่ าหน้าทีท่ตู ตอ้งเรยีนรูเ้ร ือ่งราวต่างๆ เกีย่วกบัประเทศเพื่อน
บา้นไดอ้ยา่งถ่องแท้ 
  5.6 ใหผู้อ้ื่นเรยีนรูด้ว้ย ผูท้ าหน้าทีส่รา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น ตอ้ง
ท าหน้าทีเ่ผยแพรส่ิง่ทีต่นรูใ้นทางทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกนัดว้ย  
  5.7 เป็นผูฉ้ลาดต่อสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และไมเ่ป็นประโยชน์ ตอ้งรูจ้กัเลอืกปฏบิตัใิห้
ถูกตอ้ง ไมต่กหลุมพรางของประเทศทีไ่มเ่ป็นมติร 
  5.8 ไมก่่อการทะเลาะ ผูท้ าหน้าทีท่ตูยอ่มหลกีเลีย่งกรณทีีจ่ะก่อใหเ้กดิการทะเลาะ
บาดหมาง หากไมอ่าจหลกีเลีย่งไดก้ต็อ้งพยายามเจรจามใิหลุ้กลามกลายเป็นเรือ่งใหญ่  6 

 

_______________________________________ 
6 วทิย ์ วศิทเวทย ์และเสฐยีรพงษ์  วรรณปก. (2545: 27-30) .หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้ 

พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
พระพทุธศาสนา ม.2. กรงุเทพฯ:  อกัษรเจรญิทศัน์. 
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ใบงานท่ี 1 
รายวิชา ส 22101 พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
 

เร่ือง หลกั สงัคหวตัถ ุ4 และสาราณียธรรม 6 
ตอนท่ี 1 
ค าช้ีแจง  น าหมายเลขไปเตมิและถูกตอ้ง 
 หมายเลข 1 แสดงถงึ สงัคหวตัถุ 4 หมายเลข 2 แสดงถงึ สาราณยีธรรม  
และบางค าอาจเตมิไดท้ัง้ 1 และ 2 
 
                                                      จบัใส่ให้ถกู 
 

 
 

 
         แบ่งปัน                       เมตตา         ท าดี      ถ้อยทีถ้อยอาศยั  

 
 
 
       ซ่ือสตัย ์        ยบัยัง้ชัง่ใจ       เป็นแบบอย่างท่ีดี     กรณุา  
 
 
  อดทน                           ปารถนาดี                    รบัฟังความคิดเหน็  
 
 
     ยึดหลกัธรรม     อ่อนโยน         เสียสละ  
 

 

1.สงัคหวตัถ ุ4 2.สาราณียธรรม 6 
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ตอนท่ี 2 
 
                                                                โยงสมัพนัธ์ 
 
 น าตวัอกัษรด้านขวามือท่ีมีความสมัพนัธแ์ละถกูต้องมาใส่ในกรอบด้านซ้ายมือ  
 
 
 
         ......ไมฉ้่อราษฎรบ์งัหลวง              ก. เมตตา กรณุา 
         ......ไมก่า้วรา้วต่อประเทศอื่น             ข. แบ่งปัน 
         .....ไมห่ลงใหลในอ านาจทีต่นมอียู่                       ค. ท าด ี
         .....ไมก่ดขีข่ม่เหงราษฎร และเพื่อนบา้น            ง. อดทน 
         .....ละประโยชน์ส่วนตนเพื่อบา้นเมอืง             จ. ซื่อสตัย ์
         .....ช่วยเหลอืเพื่อนบา้นเมือ่เขาเดอืดรอ้น             ฉ. ยดึธรรม 
         .....เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่ประชาชน             ช. อ่อนโยน 
         .....ปกครองบา้นเมอืงโดยไมย่อ่ทอ้             ซ. เสยีสละ 
        .......หนกัแน่นในความถูกตอ้ง ดงีาม             ฌ. ยบัยัง้ชัง่ใจ 
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เฉลยใบงานท่ี 1 
 ตอนท่ี 1 
 
 
                                                      จบัใส่ให้ถกู 
 

 
 

 
         แบ่งปัน                       เมตตา         ท าดี      ถ้อยทีถ้อยอาศยั  

 
 
 
       ซ่ือสตัย ์        ยบัยัง้ชัง่ใจ       เป็นแบบอย่างท่ีดี     กรณุา  
 
 
  อดทน                           ปารถนาดี                    รบัฟังความคิดเหน็  
 
 
     ยึดหลกัธรรม     อ่อนโยน         เสียสละ  
 

 
  

 
 
 
 
 

1.สงัคหวตัถ ุ4 2.สาราณียธรรม 6 
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ตอนท่ี 2 
 
         โยงสมัพนัธ์ 
 
 
 น าตวัอกัษรดา้นขวามอืทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละถูกตอ้งมาใส่ในกรอบดา้นซา้ยมอื  
 
 
 
 ฌ. ไมฉ้่อราษฎรบ์งัหลวง    ก. เมตตา กรณุา 

ช. ไมก่า้วรา้วต่อประเทศอื่น    ข. แบ่งปัน 
ค. ไมห่ลงใหลในอ านาจทีต่นมอียู่    ค . ท าด ี

 ก. ไมก่ดขีข่ม่เหงราษฎร และเพื่อนบา้น   ง.  อดทน 
 ซ. ละประโยชน์ส่วนตนเพื่อบา้นเมอืง   จ. ซื่อสตัย ์
 ข. ช่วยเหลอืเพื่อนบา้นเมือ่เขาเดอืดรอ้น   ฉ. ยดึธรรม 
 ฉ. เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่ประชาชน   ช. อ่อนโยน 
 จ. ปกครองบา้นเมอืงโดยไมย่อ่ทอ้   ซ. เสยีสละ 
 ง. หนกัแน่นในความถูกตอ้ง ดงีาม   ฌ. ยบัยัง้ชัง่ใจ 
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ใบงานท่ี  2 
รายวิชา ส 22101 พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น  
เร่ือง  การประเมนิความรูส้กึและความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งความส าคญัของพระพุทธศาสนาที่  
       ช่วยส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
ล าดบัขัน้การปฏิบติั  ใหน้กัเรยีนเขยีนเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ 

ของตนเอง 
 

ล า 
ดบัที ่

 
 
รายการประเมนิ 
 ไม

่เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

เห
น็ด

ว้ย
 

เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

หากคนส่วนมากของประเทศนบัถอื
พระพุทธศาสนาและปฏบิตัติาม
หลกัธรรมอยา่งจรงิจงั ปัญหาความ
ขดัแยง้ต่างๆ กจ็ะไมเ่กดิขึน้ 
การนบัถอืศาสนาและปฏบิตัติาม
หลกัธรรมเดยีวกนั ท าใหเ้กดิ
ความรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัได้
งา่ยขึน้ 
การนบัถอืพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยก าลงัจะตกอยูใ่นสภาพเดยีวกนั
กบัประเทศเพื่อนบา้น 
ปัจจบุนัประเทศเพื่อนบา้นเหน็คุณค่า
ของพระพุทธศาสนาน้อยลง 
จากปัญหาความขดัแยง้ของประเทศ 
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ล า 
ดบัที ่

 
 
รายการประเมนิ ไม

่เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

เห
น็ด

ว้ย
 

เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

 

5. เพื่อนบา้นทีย่บัถอืพระพุทธศาสนาท า
ใหเ้กดิความรูส้กึว่าพระพุทธศาสนา
เหมาะส าหรบัประเทศไทยเท่านัน้ 

     

6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 

ประเทศต่างๆ จะมคีวามสมัพนัธก์นั
อยา่งแน่นแฟ้น ถา้รูจ้กัเหน็กนั เอือ้
อาทรและช่วยเหลอืกนัและกนั 
สนัตภิาพจะเกดิขึน้ไดย้าก หากทุกคน
ยงัตอ้งการอ านาจและความยิง่ใหญ่ 
จะอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุข ทุกคนยงั
ตอ้งลดความเหน็แก่ตวัลงใหม้าก 
น ้าขุน่ไวใ้น น ้าใสไวน้อก เป็นคตขิอง
นกัการทตูทัง้หลาย 
การมเีมตตาธรรมเกนิไปบางครัง้ท าให้
เกดิปัญหาได ้
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ใบความรู้ท่ี 3 
เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น  
จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น  

 
ภาพ ข่าวความสมัพนัธห์รือความขดัแย้งของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นมิตรด้วยกีฬา7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 การแขง่ขนัเทควนัโดระหว่าง  ภาพ  2 การจบัมอืหลงัการแขง่ขนั 
นอรเ์วยก์บัอยีปิต ์ซึง่ท าใหเ้กดิความเจบ็ปวด                 แบดมนิตนัระหว่างประเทศไทยกับ 
และอาจจะบาดหมางกนัได ้                                      อนิโดนีเซยี 
        
7
 บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั.“กราวกีฬา”วนัศุกรท์ี ่16 สงิหาคม2550, หน้าที ่19. 
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ใบงานท่ี 3  
รายวิชา ส 22101 พระพทุธศาสนา    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ช่ือ…………………………………………..   เลขท่ี……………… 
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น  
 
1.จากภาพที ่1 นกัเรยีนคดิว่าการแขง่ขนัเทควนัโดระหว่างนอรเ์วยก์บัอยีปิต ์ซึง่ท าใหเ้กดิความ
เจบ็ปวดและอาจจะบาดหมางกนัได ้หรอืไม่ 
ตอบ......................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................... .... 
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
            
จากภาพท่ี 2 ภาพการจบัมอืหลงัการแขง่ขันแบดมนิตนัระหว่างประเทศไทยกับอนิโดนีเซยี  
เป็นการสรา้งความสามคัค ีหรอืความขดัแยง้ไดห้รอืไม่ 
ตอบ......................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ .. 
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................... ........... 
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

(ค าตอบอยูใ่นดุลพนิิจของครผููส้อน) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระพระพทุธศาสนา) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2              หน่วยการเรียนท่ี 4 พระสงฆ ์ 
เร่ือง ชาวพทุธตวัอย่าง             เวลา 2 ชัว่โมง  
ครผููส้อน นายจ าเนียร   โพสาวงั 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
    มาตรฐานท่ี  ส 1.1 ข้อ 2  
 2.สามารถน าหลกัธรรมศาสนาไปใชใ้นการด าเนินชวีติอยา่งสนัตสิุข  
 
2. สาระส าคญั 
 ชาวพุทธทุกคนมหีน้าทีส่บืทอดพระพุทธศาสนา จงึมบีทบาทส าคญัในการปฏบิตัติน
ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองชาวพุทธ นอกจากนัน้ยงัตอ้งมสี่วน
รว่มในกจิกรรมส าคญัต่างๆ เกีย่วกบัพธิกีรรมของพระพุทธศาสนา ซึง่ชาวพุทธจ านวนมากที่
เป็นตวัอยา่งทีด่สีมควรยกยอ่ง และปฏบิตัติาม ดงันัน้พุทธศาสนิกชนทุกคนควรไดแ้สวงหาและ
ยกยอ่งผูเ้ป็นชาวพุทธตวัอยา่ง ตลอดจนน าหลกัคุณธรรมของท่านมาเป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชวีติ 
 
3. ตวัช้ีวดั 
 วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติและขอ้คดิจากประวตัิชาวพุทธ
ตวัอยา่ง ตามทีก่ าหนด 
  
4. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 4.1 เล่าประวตัขิองพระมหาธรรมราชาลไิท สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิ
ญาณวโรส พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์ (หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษี) โดยสงัเขปได ้
 4.2 วเิคราะหค์ุณธรรมของพระมหาธรรมราชาลไิท สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระ
ยาวชญิาณวโรรส พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์ (หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษ)ี ทีค่วรยดึถอืเป็น
แบบอยา่งได ้
 4.3 เสนอแนวทางทีจ่ะน าคุณธรรมของพระมหาธรรมราชาลไิท สมเดจ็พระมหาสมณ
เจา้ กรมพระยาวชญิาณวโรส พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์ (หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษี) ไป
ใชใ้นการด าเนินชวีติได้ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายละเอียด การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
(ชัว่โมงท่ี 1) 
 ขัน้น า 
 6.1 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัสวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่สมาธแิผ่เมตตาต่อสตัว ์ใชเ้วลา 5 นาท ี
 6.2 ครนู าภาพของหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษ ีใหน้กัเรยีนดแูลว้สอบถาม ดงันี้  
  - หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษอียูว่ดัใด จงัหวดัใด 
  - เกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนาอยา่งไร 
  - การปฏบิตัขิองหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษน่ีายกยอ่งหรอืไม่ 
  - นกัเรยีนรูอ้ะไรบา้งเกีย่วกบัหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษทีีเ่กีย่วกบัพุทธศาสนา  
น่ายกยอ่ง และนกัเรยีนรูจ้กั (ใหน้กัเรยีนอาสาตอบค าถาม 2-3 คน) 
 6.3 แจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  

ชาวพทุธตวัอย่าง 

พระมหาธรรมราชา (ลิไท) 

ประวตั ิ คุณธรรมทีค่วรยดึถอืเป็น
แบบอยา่ง 

สมเดจ็พระมหาสมณ
เจา้กรมพระยาวชริ
ญาณวโรส 

ประวตั ิ

 

คุณธรรมทีค่วร
ยดึถอืเป็นแบบอยา่ง 
 

พระราชนิโรธรงัสคีมัภรี
ปัญญาจารย์ 

(หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษ)ี 

ประวตั ิ

 

คุณธรรมทีค่วร
ยดึถอืเป็น
แบบอยา่ง 
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 ขัน้สอน 
 6.4 แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยคละนกัเรยีนเก่ง ปานกลาง อ่อน 
การด าเนินกจิกรรมกลุ่ม ครชูีแ้จงการด าเนินการกลุ่มใหน้กัเรยีนฟัง แลว้เลอืกประธานกลุ่มรอง
ประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พรอ้มทัง้แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหทุ้กคนปฏบิตัิ  

  6.5 ครชูีแ้จงนกัเรยีนถงึวธิกีารเรยีนรูแ้บบศูนยก์ารเรยีนซึง่ขัน้ตอนดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.6 นกัเรยีนรว่มกนัเรยีนรูศู้นยก์ารเรยีนในแต่ละศูนย ์ซึง่มแีนวทางการปฏบิตักิจิกรรม
ในแต่ละศูนยซ์ึง่บรรจภุายในซองจะประกอบดว้ยค าชีแ้จง , ใบความรู,้ ใบงาน, ใบเฉลยในแต่ละ
ศูนยก์ารเรยีนจะบรรจเุอกสาร ดงันี้  
  ศูนยท์ี ่1 ส าหรบักลุ่มที ่1 เรือ่ง พระมหาธรรมราชาลไิท 
  ศูนยท์ี ่2 ส าหรบักลุ่มที ่2, เรือ่ง สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณว
โรส 
  ศูนยท์ี ่3 ส าหรบักลุ่มที ่3 เรือ่ง พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์ (หลวงปู่ เทสก ์
เทสรงัษ)ี ใหน้กัเรยีนทุกกลุ่มปฏบิตังิานตามทีร่ะบุไวใ้นบตัรค าสัง่ ใชเ้วลากลุ่มละ 20 นาท ี
  ศูนยท์ี ่4 ศูนยส์ ารอง มเีนื้อหาสาระทัง้ 3 ศูนย ์เพื่อใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา 
 6.7 คร ูนกัเรยีนรว่มกนัเฉลยค าตอบในใบงานที ่1, 2, 3 
 (ชัว่โมงท่ี 2)  
 ขัน้สรปุ 
 6.8 สุ่มนกัเรยีนทัง้ 3 กลุ่ม เพื่อสรปุสาระทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูท้ีห่น้าชัน้เรยีน และจด
บนัทกึลงในสมดุของตนเอง 
 6.9 นกัเรยีนรบับทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่18 ศกึษาในบทเรยีนและท ากจิกรรม 

  6.10 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มเสนอแผนการน าคุณธรรมชาวพุทธตวัอยา่งทีศ่กึษาไปปฏบิตัิ  

ศูนยก์ารเรยีน

ส ารอง 

 

ศูนยก์ารเรยีนที ่1 

ศูนยก์ารเรยีนที ่3 

 

ศูนยก์ารเรยีนที ่2 
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7. ส่ือ/อปุกรณ์/และแหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 ภาพพระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์(หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส)ี 
 7.2 ศูนยก์ารเรยีนที ่1 เรือ่ง ประวตัแิละผลงานของพระมหาธรรมราชาลไิท  
และแบบประเมนิผลศูนยก์ารเรยีนที ่1 
 7.3 ศูนยก์ารเรยีนที ่2 เรือ่งประวตัขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยา  
วชญิาณวโรส และแบบประเมนิผลศูนยก์ารเรยีนที ่2 
 7.4 ศูนยก์ารเรยีนที ่3 เรือ่ง ประวตัขิองพระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาวศิษิฏ ์ 
(หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัษ)ี และแบบประเมนิผลศูนยก์ารเรยีนที ่3 
 7.5 หนงัสอืเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
พระพุทธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทุกส านกัพมิพ ์
 7.6 เทสก ์เทสรงัส.ี อตัตโนประวติัพระราชนิโรธรงัสี,กรงุเทพฯ: หลุยสก์ารพมิพ์. 
 7.7 หอ้งสมดุ หอ้งจรยิธรรมโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
 7.8 http://www.anont.8m.com 
 7.9 http://www.geocities.com.kkhampeeanatta/ 
 
8. การวดัการประเมินผลตามสภาพจริง  

8.1 วิธีการวดัผล 
      8.1.1  ตรวจแบทดสอบก่อนเรยีน  เรือ่ง  พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น  
จ านวน  10 ขอ้ 
      8.1.2  ตรวจใบงานที ่1, 2,3 
      8.1.2 ตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่9 
 8.2  เครื่องมือวดั 
      8.2.1  แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
               8.2.2  ใบงานที ่1 ,2  
      8.2.3 แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนและแบบฝึกหดัในบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มที ่9 
 8.3  เกณฑก์ารประเมิน 
       เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตรวจสอบความรูข้องนกัเรยีนหลงัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งได ้6 ใน 10 ขอ้จงึจะถอืว่าผ่าน 
 
 (หมายเหต ุแบบประเมนิ ใชต้ามแบบในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 หน้า 1-44) 
 
9. ข้อเสนอแนะของหวัหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย  

http://www.anont.8m.com/
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      (ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รบัรอง) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………..…. 
        (………………………………..….) 
       ต าแหน่ง……………………………………. 
       วนัที…่…..เดอืน……………….พ.ศ………. 
 
 

บนัทึกหลงัสอน 



 

 

303 

 
1. ผลการสอน 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาอปุสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….ผูส้อน 
        (นายจ าเนียร    โพสาวงั) 
       วนัที…่…..เดอืน……………….พ.ศ…… 



 

 

304 

บรรณานุกรม 
 
กองศาสนา,กรมศาสนา.  (ม.ป.พ).  เพลงคติธรรมชุดท่ี 1, กรงุเทพฯ: ฝ่ายเผยแผ่
 พระพุทธศาสนา. 

 วทิย ์ วศิเวทยแ์ละเสฐยีรพงษ์ วรรณปก.  (2538).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา ส 0111  
  พระพทุธศาสนา.กรงุเทพฯ: อกัษรเจรญิทศัน์,. 

วชิาการ,กรม กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2530).  หนังสือชุดพระพทุธศาสนาและจริยธรรม 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เร่ือง วดัของเรา , กรงุเทพฯ: โรงพมิพก์รมศาสนา,. . 
ศูนยพ์ฒันาหนงัสอื, กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2544).  หนังสือเรียนสงัคมศึกษา  
 ส 0111 พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2, กรงุเทพฯ:  
 โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 
องคก์ารการศกึษา, กรมศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2530).  ศาสนพิธี เล่ม 1 
 (หลกัสตูรนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ตรี), กรงุเทพฯ: โรงพมิพก์รมศาสนา. 
อมร  โสภณวเิชษฐว์งศ ์และคณะ.  (2537).  หนังสือเรียนสมบรูณ์แบบ ส 0111  
 พระพทุธศาสนาชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2, กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

305 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

306 

 
 
 
ภาพ พระราชนิโรธรงัสีคมัภีรปัญญาจารย ์ (หลวงปู่ เทสก ์ เทสกร์งัสี)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

307 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

308 

บตัรค าช้ีแจง 
 
ค าช้ีแจง  การปฏบิตัติามศูนยก์ารเรยีน ประกอบ แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9 
 1.ใหน้กัเรยีนศกึษาศูนยก์ารเรยีนที่ 1- 3 จะเริม่ตน้ทีศู่นย ์ใดกไ็ด้ 
 2.ใชเ้วลาอ่านและท าแบบประเมนิศูนยก์ารเรยีนละ 8-10 นาท ี
 3.ท าแบบประเมนิผลโดยท าลงในกระดาษค าตอบ เขยีนชื่อ สกุล เลขทีใ่หช้ดัเจน  
 4.เปลีย่นกนัตรวจค าตอบ โดยหวัหน้ากลุ่มอ่านบตัรค าเฉลยและรวมคะแนน  
 5.หากสมาชกิคนใดในกลุ่มท าคะแนนในใบทดสอบไดไ้มถ่งึรอ้ยละ 60 ใหศ้กึษาศูนย์
การเรยีนและท าแบบทดสอบอกีครัง้หนึ่ง จนผ่านเกณฑ์ 
 6.เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็อุปกรณ์ทุกชิน้เขา้ซองใหเ้รยีบรอ้ย 
 7.น ากระดาษค าตอบตดิตวัไปดว้ย เมือ่เปลีย่นศูนยก์ารเรยีน ไมส่่งเสยีงรบกวนศูนย์
อื่น 
 8.หวัหน้ากลุ่มรวบรวมค าตอบส่งครเูมือ่ก าหมดเวลา 
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ใบความรู้ท่ี 1 
ประวติัและผลงานของพระมหาธรรมราชา (ลิไท) 

 ประวติั 
 พระมหาธรรมราชาลไิทยเป็นพระมหากษตัรยิอ์งคห์นึ่งในสมยัสุโขทยัเป็นพระราช
โอรสของพญาเลอไทย ขึน้ครองราชยส์มบตัเิมือ่ พ.ศ. 1890 เป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่5 ของกรงุ
สุโขทยั โดยปราบดาภเิษก ทรงใชน้ามว่าศรสีุรยิพงศร์ามมหาธรรมราชาธริาช พระองคน่์าจะได้
ขึน้ครองราชยส์มบตัต่ิอจากพระราชบดิาแต่กถ็ูกพระเจา้ง ัว่น าถมขึน้ครองราชยส์มบตัสิ่วน
พระองคไ์ปด ารงต าแหน่งอุปราชเมอืงศรสีชันาลยั พอพระเจา้ง ัว่น าถมเสดจ็สวรรคต พระองคย์ก
กองทพัเขา้ยดึกรงุสุโขทยัปราบปรามเมอืงต่างๆ ท าใหสุ้โขทยัเป็นปึกแผ่นอกีครัง้หนึ่ง ต่อมามี
อาณาจกัรอยธุยา มอี านาจมากไดข้ยายอ านาจไปยงัลุ่มแมน่ ้าเจา้พระยาตอนบน ท าใหพ้ระองค์
ตอ้งยา้ยไปประทบัทีพ่ษิณุโลก เป็นเวลา ถงึ 7 ปี พระองคต์อ้งเผชญิปัญหากบัการรกุรานของ
อาณาจกัรอยธุยาตลอดเวลาท าใหพ้ระองคต์อ้งใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นเครือ่งมอืทางการทตู 1 
 พระองคไ์ดศ้กึษาวชิาการชัน้ตน้จากพระเถระชาวลงักาซึง่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และพระองคไ์ดอุ้ปสมบทเป็นพระภกิษุในพระพุทธศาสนาใน พ.ศ.1905 โดยนิมนตพ์ระภกิษุจาก
ลงักามาเป็นอุปัชฌาย ์พระมหาธรรมราชาลไิท พระองคเ์ป็นผูม้คีวามรอบรูเ้ชีย่วชาญ ทางดา้น
อกัษรศาสตร ์การปกครอง การศาสนาซึง่ประมวลไดด้งันี้  
ผลงาน 
 1.ด้านศาสนา  
 1.1 เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางศาสนา รอบรูพ้ระไตรปิฎกอยา่งแตกฉานทัง้ อรรถกถา ฎกีา  
อนุฎกีา 
 1.2 ทรงส่งเสรมิอุปถมัภก์ารศกึษาพระพุทธศาสนาและศลิปะต่างๆ  
 1.3 ส่งราชบุตรไปขอพระบรมสารรีกิธาตุจากลงักามาบรรจทุีว่ดัมหาธาตุเมอืงนครชุม  
 1.4 ส่งราชทตูไปอาราธนาพระสงัฆราชจากลงักา มาจ าพรรษาทีว่ดัป่ามะมว่งและสรา้ง
พระพุทธรปูหลายองค์2 

 
                                                           
1
  จรสั  พยคัฆราชศกัดิ.์  (2547).  หนังสือเรียนสาระพื้นฐานพระพทุธศาสนาช่วงชัน้ท่ี 3 

           ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี2, หน้าที ่138-139.  
2 วทิย ์ วศิทเวทยแ์ละคณะ.  (2548).  หนังสือเรียนสาระพื้นฐานกลุ่มสาระสงัคมศึกษา
 ศาสนาและวฒันธรรมพระพทุธศาสนา ม.2 , หน้าที ่52-54. 
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 2.ด้านปกครอง 
     2.1 โปรดใหส้รา้งปราสาทราชมณเฑยีร 
     2.2 โปรดใหย้กผนงักัน้น ้าตัง้แต่เมอืงสองแคว (พษิณุโลก) ถงึสุโขทยั 
     2.3 ปกครองดว้ยทศพติรราชธรรม  

 3.ด้านอกัษรศาสตร ์ 
 3.1 ทรงพระราชนิพนธ ์เรือ่ง ไตรมูพิระรว่ง เป็นวรรณกรรมเรือ่งแรกใน  
พระพุทธศาสนา 
 3.2 โปรดสรา้งหลกัศลิาจารกึเป็นภาษา ไทย มคธ และขอม 
 พระมหาธรรมราชาลไิท สวรรคตในปีใดไมป่รากฏแน่ชดัแต่เขา้ใจว่าเป็นช่วงระหว่าง  
ปี พ.ศ. 1911-1917 
คณุธรรมท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง1 
 1.ทรงมคีวามเลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง โดยทีพ่ระองคท์รงผนวช
ในพระพุทธศาสนา ทรงพระนิพนธห์นงัสอืไตรภมูพิระรว่ง เป็นคู่มอืในการสัง่สอนประชาชน  
 2.ทรงมคีวามสามารถถ่ายทอดนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม โดยเฉพาะเนื้อสาระของไตร
ภมูพิระรว่งกล่าวถงึ ศลีธรรม นรก สวรรค ์เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน แต่พระองคส์ามารถอธบิายได้
อยา่งละเอยีด ลกึซึง้ เป็นเรือ่งงา่ยส าหรบัพุทธศาสนิกชนทุกคน 
 3.ทรงเป็นผูม้คีวามกตญัญอูยา่งยิง่ ตอนทีพ่ระองคไ์ดพ้ระราชนิพนธไ์ตรภมูพิระรว่ง
พระองคไ์ดอุ้ทศิส่วนกุศลใหพ้ระราชมารดาของพระองค ์เป็นการด าเนินตามรอยพระพุทธเจา้ ที่
ตรสัรูแ้ลว้ไดเ้สดจ็ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส์ 
 4.ทรงมคีวามคดิรวบยอด มองการณ์ไกล และมสีตปัิญญา เพราะในขณะนัน้มี
อาณาจกัรอยธุยาก าลงัรุง่เรอืงมาก หากท าสงครามกจ็ะแพไ้ด ้จงึใชน้โยบายทางดา้นการทตู
โดยเฉพาะใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นการเชื่อมสมัพนัธไมตร ีเป็นการสรา้งเสถยีรภาพทางดา้น
การเมอืงใหอ้าณาจกัรสุโขทยั 
 5.ทรงมคีวามเสยีสละ ในช่วงแรกพระองคไ์มค่รองราชยส์มบตัเินื่องจากมผีูท้ีเ่หมาะสม
กว่ากย็อมหลกีทางให ้ไมค่ดิจะแยง่ชงิราชสมบตัมิาครอบครอง 
 
 
 

                                                           
1
 วทิย ์ วศิทเวทยแ์ละคณะ.หนังสือเรียนสาระพื้นฐานกลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนาและ  

          วฒันธรรมพระพทุธศาสนา ม.2,2548,หน้าที ่53. 
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แบบประเมินผลศนูยก์ารเรียนท่ี 1 
รายวิชา  ส 22101 พระพทุธศาสนา     ชัน้มธัยมศึกษาท่ี 2 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี......................................................  

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเขยีนค าตอบใหถู้กตอ้ง 
1.พระมหาธรรมราชาลไิทยเป็นพระราชโอรสของกษตัรยิพ์ระองคใ์ด  
 ตอบ........................................................................................................................  
2.พระมหาธรรมราชาลไิท ตอนขึน้ครองราชยส์มบตั ิมพีระนามว่าอยา่งไร  
 ตอบ........................................................................................................................  
3.อาณาจกัรใดทีข่ ึน้มามอีทิธพิลต่ออาณาจกัรสุโขทยั  
 ตอบ........................................................................................................................  
4.พระพุทธศาสนาของอาณาจกัรสุโขทยัไดร้บัการเผยแผ่มาจากอาณาจกัรใด  
 ตอบ........................................................................................................................  
5.วรรณคดทีางพระพุทธศาสนาเรือ่งใดทีพ่ระมหาธรรมราชาลไิททรงพระราชนิพนธข์ึน้  
 ตอบ........................................................................................................................  
6.ไตรภมูพิระรว่ง เป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร 
 ตอบ........................................................................................................................  
7.พระปรชีาสามารถทางดา้นศาสนาของพระมหาธรรมราชาลไิทมอีะไรบา้ง  
 ตอบ........................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
8.พระปรชีาสามารถทางดา้น อกัษรศาสตร ์ของพระมหาธรรมราชาลไิทมอีะไรบา้ง  
 ตอบ.........................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
9.คุณธรรมทีค่วรยดึถอืเป็นแบบอยา่งของพระมหาธรรมราชาลไิท มอีะไรบา้ง  
 ตอบ........................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
10.พระมหาธรรมราชาลไิทเสดจ็สวรรคตเมือ่ปี พ.ศ.ใด 
 ตอบ......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
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เฉลยแบบประเมินผลศนูยก์ารเรียนท่ี 1 
 

1.พระมหาธรรมราชาลไิทยเป็นพระราชโอรสของกษตัรยิพ์ระองคใ์ด  
ตอบ...พระยาเลอไท 
2.พระมหาธรรมราชาลไิท ตอนขึน้ครองราชยส์มบตั ิมพีระนามว่าอยา่งไร  
ตอบ...ศรสีุรยิพงศร์ามมหาธรรมราชาธริาช  
3.อาณาจกัรใดทีข่ ึน้มามอีทิธพิลต่ออาณาจกัรสุโขทยั  
ตอบ...อยธุยา 
4.พระพุทธศาสนาของอาณาจกัรสุโขทยัไดร้บัการเผยแผ่มาจากอาณาจกัรใด  
ตอบ...อยธุยา 
5.วรรณคดทีางพระพุทธศาสนาเรือ่งใดทีพ่ระมหาธรรมราชาลไิททรงพระราชนิพนธข์ึน้  
ตอบ...ไตรภมูพิระรว่ง 
6.ไตรภมูพิระรว่ง เป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร 
ตอบ.นรก  สวรรค ์
7.พระปรชีาสามารถทางดา้น ศาสนา ของพระมหาธรรมราชาลไิทมอีะไรบา้ง  
ตอบ..1.เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางศาสนา รอบรูพ้ระไตรปิฎกอยา่งแตกฉานทัง้ อรรถกถา ฎกีา อนุ
ฎกีา 
          2.ทรงส่งเสรมิอุปถมัภก์ารศกึษาพระพุทธศาสนาและศลิปะต่างๆ  
          3.ส่งราชบุตรไปขอพระบรมสารรีกิธาตุจากลงักามาบรรจทุีว่ดัมหาธาตุเมอืงนครชุม  
          4.ส่งราชทตูไปอาราธนาพระสงัฆราชจากลงักา มาจ าพรรษาทีว่ดัป่ามะมว่งและสรา้ง
พระพุทธรปูหลายองค์ 
8.พระปรชีาสามารถทางดา้น อกัษรศาสตร ์ของพระมหาธรรมราชาลไิทมอีะไรบา้ง  
ตอบ...1.ทรงพระราชนิพนธ ์เรือ่ง ไตรมูพิระรว่ง เป็นวรรณกรรมเรือ่งแรกในพระพุทธศาสนา  
           2.โปรดสรา้งหลกัศลิาจารกึเป็นภาษา ไทย มคธ และขอม 
9.คุณธรรมทีค่วรยดึถอืเป็นแบบอยา่งของพระมหาธรรมราชาลไิท มอีะไรบา้ง  
ตอบ..1.ทรงมคีวามเลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง  
          2.ทรงเป็นผูม้คีวามกตญัญอูยา่งยิง่  
          3.ทรงมคีวามคดิรวบยอด มองการณ์ไกล และมสีตปัิญญา 
         4.ทรงมคีวามเสยีสละ  
10.พระมหาธรรมราชาลไิทเสดจ็สวรรคตเมือ่ปี พ.ศ.ใด 
ตอบ.พระมหาธรรมราชาลไิท สวรรคตในปีใดไมป่รากฏแน่ชดัแต่เขา้ใจว่าเป็นช่วง ระหว่าง  
ปี พ.ศ. 1911-1917 
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บตัรค าช้ีแจง 
ค าช้ีแจง  การปฏบิตัติามศูนยก์ารเรยีน ประกอบ แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9 
 1.ใหน้กัเรยีนศกึษาศูนยก์ารเรยีนที ่1- 3 จะเริม่ตน้ทีศู่นย ์ใดกไ็ด้ 
 2.ใชเ้วลาอ่านและท าแบบประเมนิศูนยก์ารเรยีนละ 8-10 นาท ี
 3.ท าแบบประเมนิผลโดยท าลงในกระดาษค าตอบ เขยีนชื่อ สกุล เลขทีใ่หช้ดัเจน  
 4.เปลีย่นกนัตรวจค าตอบ โดยหวัหน้ากลุ่มอ่านบตัรค าเฉลยและรวมคะแนน  
 5.หากสมาชกิคนใดในกลุ่มท าคะแนนในใบทดสอบไดไ้มถ่งึรอ้ยละ 60 ใหศ้กึษาศูนย ์ 
                        การเรยีนและท าแบบทดสอบอกีครัง้หน่ึง จนผา่นเกณฑ ์
 6.เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็อุปกรณ์ทุกชิน้เขา้ซองใหเ้รยีบรอ้ย 
 7.น ากระดาษค าตอบตดิตวัไปดว้ย เมือ่เปลีย่นศูนยก์ารเรยีน ไมส่่งเสยีงรบกวนศูนย์
อื่น 
 8.หวัหน้ากลุ่มรวบรวมค าตอบส่งครเูมือ่ก าหมดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

315 

ใบความรู้ท่ี 2 
ประวติัและผลงานของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  1 

ประวติั 
 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทรงเป็นพระราชโอรสของ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กบัเจา้จอมมารดา แพ ประสตูเิมือ่วนัที ่ 12 เมษายน 
2402 พระนามเดมิคอื”พระเจา้น้องยาเธอ พระองคเ์จา้มนุษยนาคมานพ”  
 พระชนมายไุด ้8 พรรษา ทรงศกึษา ภาษาขอมและภาษาบาล ีกบัพระยาปรยิตัธิรรม
ธาดา (เป่ียม) ทรงศกึษาวชิาเลขในส านกักรมหลวงวรเศรษฐสุดาพระชนมายไุด ้12 พรรษาทรง
ศกึษาภาษาองักฤษกบันาย ฟรานซสิ ยอรช์ แปตเตอรส์นั 
 พระชนมายไุด ้ 14 พรรษา พ.ศ. 2416 บรรพชาเป็นสามเณร ณ วดัพระศรรีตันศาสดา
ราม โดยม ีสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ขณะทรงพระยศเป็นกรม
หมืน่บวรรงัสสีุรยิพนัธุเ์ป็นพระอุปัชฌาย ์ประทบัทีว่ดับวรนิเวศวหิาร จ านวน 78 วนั ลาผนวช 
 พระชนมายไุด ้ 20 พรรษา พ.ศ. 2422 ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภกิษุไดพ้ระฉายานามว่า 
“มนุสฺสนาโค” สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย ์  
เมือ่ผนวชได ้3 พรรษา ทรงแปลพระปรยิตัธิรรมสนามหลวงได ้5 ประโยค 
 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส สิน้พระชนมเ์มือ่  
วนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2464 พระชนมายไุด ้62 พรรษา 
 พระกรณียกิจในด้านต่างๆ 
  1.พระกรณียกิจด้านคณะสงฆ์ 
   1.1 พ.ศ. 2424 ทรงรบัการสถาปนาเป็นเจา้คณะรองคณะธรรมยตุิ 
   1.2 พ.ศ. 2436 ทรงเป็นเจา้คณะใหญ่ธรรมยตุและเป็นเจา้อาวาส  
วดับวรนิเวศวหิาร 
   1.3 พ.ศ. 2442 ทรงรบัเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช 
   1.4 พ.ศ. 2445 ทรงจดัการปกครองสงฆใ์หเ้ขา้ระเบยีบตามพระราชบญัญตัิ
ลกัษณะการปกครองสงฆ ์ร.ศ. 121  
   1.5 พ.ศ. 2456 ทรงจดัการแถลงการณ์คณะสงฆเ์ป็นการแถลงขา่วและประกาศ
ต่างๆ ของคณะสงฆย์งัคงถอืเป็นปฏบิตัมิาจนถงึปัจจบุนั  
    

                                                           
1
  จรสั  พยคัฆราชศกัดิ.์  (2547).  หนังสือเรียนสาระพื้นฐานพระพทุธศาสนาช่วงชัน้ท่ี 3 

           ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี2, หน้าที ่140-143.  
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  2.พระกรณียกิจด้านการศึกษา 
       2.1 พ.ศ.2425 ทรงเป็นกรรมการสอบไล่พระปรยิตัธิรรมสนามหลวงและต่อมาไดเ้ป็นแม่
กองสอบไล่พระปรยิตัธิรรมสนามหลวง 
     2.2 พ.ศ.2436 ทรงตัง้มหามกุฎราชวทิยาลยั เป็นสถานศกึษาของคณะสงฆธ์รรมยตุ  
และกุลบุตรทัว่ไป 
     2.3 พ.ศ.2437 ทรงออกนิตยสาร ธรรมจกัษุ เป็นหนงัสอืเผยแพรธ่รรมของพระพุทธศาสนา  
     2.4 พ.ศ.2454 ทรงจดัท าหลกัสตูร”องคส์ามเณรรูธ้รรม” โดยปรบัปรงุหลกัสตูร 
”นกัธรรม” โดยจดัเป็น 3 ระดบั คอืนกัธรรมตร ีนกัธรรมโท นกัธรรมเอก 
     2.5 พ.ศ.2456 แกไ้ขการสอบธรรมสนามหลวงจากการสอบปากเปล่าเป็นวธิกีารเขยีนแทน  
  3.พระกรณียกิจงานพระนิพนธท์างพระพทุธศาสนา 
     3.1 ต าราเรยีนบาลไีวยากรณ์ 6 เล่ม 
     3.2 ต าราเรยีนนกัธรรมตร ีนกัธรรมโท นกัธรรมเอก 
     3.3 แปลพระสตูร 47 เล่ม ทรงช าระคมัภรีพ์ระไตรปิฎกและอรรกถาฎกีา  
     3.4 นิพนธ ์บทนมสัการพระรตันตรยั ชื่อ มนสกิารสทิธคิาถา (โยจกัขมุา)  
     3.5 นิพนธ ์นวโกวาท เป็นหลกัสตูรใชก้บัพระบวชใหม ่

คณุธรรมท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง1 
         1.ทรงเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่ศกึษา พระองคเ์ป็นผูม้คีวามสนใจทางดา้นการศกึษาและฝากตนเป็น
ศษิยศ์กึษาจากพระอุปัชฌายแ์ละพระเถระอื่นๆ 
       2.ทรงเป็นผูม้คีวามอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นเลศิ แมว้่าพระองคจ์ะเป็นเจา้นายมาผนวชแต่
พระองคก์ลบัไมถ่อืตนกราบไหวพ้ระภกิษุทีอ่ายพุรรษามากกว่า  
       3.ทรงมหีริโิอตตปัปะเป็นเลศิ สมยัเป็นหนุ่มพระองคเ์ป็นคนทีม่รีสนิยมแบบฝรัง่ใช้  
ของแพง ยีห่อ้ด ีใชจ้า่ยสุรุย่สุรา่ยไมป่ระหยดั มหีลายครัง้ทีไ่มม่เีงนิจา่ยท าใหถู้กฟ้องรอ้งท าใหม้ี
ความละอายต่อการท าผดิ 
       4.ทรงมคีวามคดิรเิริม่ ทรงเหน็ว่า บทสวดมนตน์มสัการพระรตันตรยัแบบเก่ามคีตไิปทาง
มหายานมาก จงึนิพนธ ์มนการสทิธคิาถา  (โยจกัขมุา) แทนเป็นแบบอยา่งในการสบืทอด
พระพุทธศาสนา และทรงนิพนธ ์นวโกวาท เป็นหลกัสตูรใชก้บัพระบวชใหม่ 
        5.ทรงมวีสิยัทศัน์กวา้งไกลเนื่องจากเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่ศกึษาจงึท าใหพ้ระองคม์คีวามรู้
ความสามารถศาสตรท์างตะวนัตก ทรงมองเหน็การณ์ไกล เพราะต่อไปพระภกิษุจะตอ้งเป็น
ผูส้อนธรรมใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป จงึตอ้งศกึษาเล่าเรยีนตลอดเวลา 
                                                           
1
 วทิย ์ วศิทเวทยแ์ละคณะ.หนังสือเรียนสาระพื้นฐานกลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนาและ  
          วฒันธรรมพระพทุธศาสนา ม.2, 2548, หน้าที ่57-58. 
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แบบประเมินผลศนูยก์ารเรียนท่ี 2 
รายวิชา  ส 22101  พระพทุธศาสนา     ชัน้มธัยมศึกษาท่ี 2 
ช่ือ.........................................................................เลขท่ี.......................................................  
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเขยีนค าตอบใหถู้กตอ้ง 
1.พระนามเดมิของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส คอือะไร  
 ตอบ.........................................................................................................................  
2.พระราชบดิาสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ชื่ออะไร  
 ตอบ........................................................................................................................  
3.พระอุปัชฌายข์องสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรสชื่ออะไร  
 ตอบ........................................................................................................................  
4.สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ไดท้ านิตยสารธรรมจกัษุ เพื่ออะไร  
 ตอบ.......................................................................................................................  
5.สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ไดก่้อตัง้มหาวทิยาลยัสงฆช์ื่ออะไร  
 ตอบ.......................................................................................................................  
6.องคข์องสามเณรรูธ้รรม หมายความว่าอยา่งไร 
 ตอบ.......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
7.นวโกวาทคอือะไร 
 ตอบ......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
8.คุณธรรมทีค่วรยดึถอืเป็นแบบอยา่งของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส  
มอีะไรบา้ง 
 ตอบ......................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
9.คุณธรรมขอ้ใดของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรสทีน่กัเรยีนตอ้งยดึถอื
เป็นอนัดบัแรก 
 ตอบ......................................................................................................................  
10.ผลงานทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส มอีะไรบา้ง  
 ตอบ.....................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
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เฉลยแบบประเมินผลศนูยก์ารเรียนท่ี 2 
 
1.พระนามเดมิของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส คอือะไร  
ตอบ..พระเจา้น้องยาเธอ พระองคเ์จา้มนุษยนาคมานพ  
2.พระราชบดิาสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ชื่ออะไร  
ตอบ.ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กบัเจา้จอมมารดา แพ  
3.พระอุปัชฌายข์องสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรสชื่ออะไร  
ตอบ..กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ 
4.สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ไดท้ านิตยสารธรรมจกัษุ เพื่ออะไร  
ตอบ..เป็นหนงัสอืเผยแพรธ่รรมของพระพุทธศาสนา 
5.สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ไดก่้อตัง้มหาวทิยาลยัสงฆช์ื่ออะไร  
ตอบ.มหามกุฎราชวทิยาลยั 
6.องคข์องสามเณรรูธ้รรม หมายความว่าอยา่งไร 
ตอบ.การปรบัปรงุหลกัสตูร”นกัธรรม” โดยจดัเป็น3 ระดบัคอืนกัธรรมตรนีกัธรรมโทนกัธรรมเอก 
7.นวโกวาทคอือะไร 
ตอบ..เป็นหลกัสตูรใชก้บัพระบวชใหม่ 
8.คุณธรรมทีค่วรยดึถอืเป็นแบบอยา่งของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส  
มอีะไรบา้ง 
ตอบ. 1.ทรงเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่ศกึษา  
        2.ทรงเป็นผูม้คีวามอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลศิ  
        3.ทรงมหีริโิอตตปัปะเป็นเลศิ  
       4.ทรงมคีวามคดิรเิริม่  
        5.ทรงมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล  
9.คุณธรรมขอ้ใดของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรสทีน่กัเรยีนตอ้งยดึถอื
เป็นอนัดบัแรก 
ตอบ.ทรงเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่ศกึษา  
10.ผลงานทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส มอีะไรบา้ง  
ตอบ..1.พระกรณยีกจิดา้นคณะสงฆ์ 
        2.พระกรณยีกจิดา้นการศกึษา 
   3.พระกรณยีกจิงานพระนิพนธท์างพระพุทธศาสนา 
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บตัรค าช้ีแจง 
 
ค าช้ีแจง  การปฏบิตัติามศูนยก์ารเรยีน ประกอบแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่ 9 
 1.ใหน้กัเรยีนศกึษาศูนยก์ารเรยีนที ่1- 3 จะเริม่ตน้ทีศู่นย ์ใดกไ็ด้ 
 2.ใชเ้วลาอ่านและท าแบบประเมนิศูนยก์ารเรยีนละ 8-10 นาท ี
 3.ท าแบบประเมนิผลโดยท าลงในกระดาษค าตอบ เขยีนชื่อ สกุล เลขทีใ่หช้ดัเจน  
 4.เปลีย่นกนัตรวจค าตอบ โดยหวัหน้ากลุ่มอ่านบตัรค าเฉลยและรวมคะแนน  
 5.หากสมาชกิคนใดในกลุ่มท าคะแนนในใบทดสอบไดไ้มถ่งึรอ้ยละ 60 ใหศ้กึษาศูนย ์
                       การเรยีนและท าแบบทดสอบอกีครัง้หน่ึง จนผา่นเกณฑ ์
 6.เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็อุปกรณ์ทุกชิน้เขา้ซองใหเ้รยีบรอ้ย 
 7.น ากระดาษค าตอบตดิตวัไปดว้ย เมือ่เปลีย่นศูนยก์ารเรยีน ไมส่่งเสยีงรบกวนศูนย์
อื่น 
 8.หวัหน้ากลุ่มรวบรวมค าตอบส่งครเูมือ่ก าหมดเวลา 
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ใบความรู้ท่ี 1 
ประวติัและผลงานของพระราชนิโรธรงัสีคมัภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่ เทสก ์ เทสรงัสี)  1 

ประวติั 
 พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาวศิษิฏ ์(หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส)ีวดัหนิหมากเป้ง อ าเภอ
ศรเีชยีงใหม ่จงัหวดัหนองคาย เดมิชื่อ เทสก ์สกุล เรีย่วแรง เกดิเมือ่วนัเสารท์ี ่26 เมษายน 
2445 เวลาประมาณ 09.00 น. ปีขาล ณ บา้นนาสดีา ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั
อุดรธานี บดิาชื่อ อุส่าห ์มารดาชื่อ ครัง่ อาชพีท านา ทัง้สองเป็นก าพรา้พ่อดว้ยกนั ซึง่ไดอ้พยพ
มาคนละถิน่ บดิาอพยพมาจากอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย มารดาอพยพมาจากเมอืงฝาง 
อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ ์เมือ่แต่งงานแลว้ไดบุ้ตรธดิารว่มกนั 10 คน หลวงปู่ เป็นบุตร 
คนที ่9 เมือ่อาย ุ9 ขวบไดเ้ขา้เรยีนหนงัสอืไทยและหนงัสอืพืน้เมอืง (หนงัสอืธรรมและขอม) กบั
เพื่อนๆทีว่ดับา้นาสดีาและบรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาเมือ่อายไุด ้22 ปีไดอุ้ปสมบททีพ่ธัสมีาวดั
สุทศัน์ โดยมพีระมหารฐั รฏัฐปาโล เป็นพระอุปัชฌาย ์พระมหาป่ิน ปัญญาพโล เป็น  
พระกรรมวาจาจารย ์เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2466 ในช่วงการเป็นบรรพชติ หลวงปู่ เทสก ์ 
เทสรงัสไีดป้ฏบิตักิจิของสงฆด์ว้ยดตีลอดมากไดส้รา้งผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
เป็นอนัมากจนไดร้บัพระราชทานสมณศกัดิ ์พระราชาคณะชัน้ราชทีพ่ระราชนิโรธรงัสคีมัภรี
ปัญญาวศิษิฏ ์ยตคิณสิสร บวรสงัฆาราม อรณัยวาส ีและไดม้ารณภาพ ในวนัที ่19 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2537 อาย ุ92 ปี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมวงศานุวงศ ์ไดเ้สดจ็เป็นประธานในการพระราชทานเพลงิศพในครัง้นี้ดว้ย 

ผลงาน 
 หลวงปู่ เทสก ์ เทสรงัส ีเป็นพระป่ามชีวีติทีส่มถะเรยีบงา่ย มศีลีจารยิาวตัรทีง่ดงามเป็น
ทีเ่คารพนบัถอืของคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และประเทศลาวมากท่านมผีลงานทีค่วร
เคารพกราบไหวค้อื 
 ด้านการพฒันาวดั 
  1.สรา้งพระอุโบสถวดัหนิหมากเป้ง 
  2.สรา้งมณฑปแห่งวดัหนิหมากเป้งเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ  
     3.สรา้งศาลาเทสรงัส ีสรา้งจติรกรรมฝาผนงั สรา้งหอระฆงั สรา้งหอสมดุ  
วดัหนิหมากเป้ง  สรา้งกุฏเิสนาสนะ  สรา้งก าแพงวดัหนิหมากเป้ง  

ด้านการศึกษา 
 1.ก่อตัง้มลูนิธ ินิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์เพื่อเป็นใหแ้ก่นกัเรยีนทีเ่รยีนแต่ยากจน  

                                                           
1
 เทสก ์เทสรงัส.ี   (2539).  อตัตโนประวติัพระราชนิโรธรงัสี,หน้าที ่1-120.  
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 2.ก่อตัง้ทุนโครงการอาหารกลางวนันกัเรยีนในจงัหวดัหนองคาย  
 3.ก่อตัง้มลูนิธ ิเทสก ์เทสรงัส ีบ ารงุพระภกิษุสามเณร 
 4.สรา้งอาคารโรงเรยีนพระพุทธบาทเทสรงัสวีทิยา อาคารเรยีนของโรงเรยีน
ประถมศกึษาหลายแห่ง 
 5.ไดร้บัยกยอ่งเป็นประกาศเกยีรตคิุณ เป็นบุคคลผูส้รา้งประโยชน์จากกระทรวงศกึษา  
และไดร้บัโล่เกยีรตคิุณจากส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตใินฐานะเป็นผู้
เสยีสละ อุทศิตนเพื่อความกา้วหน้าของการประถมศกึษา 
ด้านพระศาสนา 
 1.ไดก่้อสรา้งวดัอรญัญวาส ีอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 
 2.ไดก่้อสรา้งวดัพระพุทธบาทคอแกง้ อ าเภอศรเีชยีงใหม ่จงัหวดัหนองคาย  
 3.ไดก่้อสรา้งวดักุดงิว้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 
 4.ไดก่้อสรา้งวดัพระพุทธบาทบวับก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 
 5.ไดก่้อสรา้งวดัป่าเทสรงัส ีอ าเภอศรเีชยีงใหม ่จงัหวดัหนองคาย 

ด้านอ่ืนๆ 
 1.สรา้งตกึสงฆอ์าพาธ โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 2.อาคารผูป่้วย โรงพยาบาลประทวิ อ าเภอประทวิ จงัหวดัชุมพร  

คณุธรรมท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง1 

 1.เป็นผูม้คีวามกตญัญอูยา่งยิง่ หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีไดบ้วชเรยีนเพื่อทดแทนคุณ
บดิามารดาไมเ่คยลาสกิขาเป็นสิง่หาไดย้ากยิง่และท่านไดก้ลบัไปสอนบดิามารดาจนบวช
ชปีะขาวทัง้สองคนใหด้ ารงมัน่คงในพระพุทธศาสนาจนวาระสุดทา้ย  
 2.เป็นผูม้คีวามเสยีสละอยา่งยิง่ หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีท่านสรา้งถาวรวตัถุต่างๆทีม่ ี
ประโยชน์แก่ทางโลกและทางธรรมมากมาย  
 3.เป็นเป็นผูม้ศีลีาจรยิาวตัรทีง่ดงาม เรยีบงา่ย ซึง่สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถไดท้รง
อนุสรณ์ถงึพระเดชพระคุณหลวงปู่ ว่า” เป็นพระเถระผูเ้จรญิยิง่ในสมณคุณสมบรูณ์ดว้ยศลีา 
จารวตัร พรัง่พรอ้มไปดว้ยคุณสมบตั ิรอบรูแ้ตกฉานในธรรมคดี” 
 4.เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีท่านไดส้รา้งประโยชน์ทางดา้น
การศกึษาเพื่อพฒันาประชาชนเช่นมลูนิธเิพื่อพฒันาการศกึษา สรา้งโรงเรยีน และไดส้รา้ง
โรงพยาบาลเพื่อรกัษาประชาชน 
 5.เป็นผูม้คีวามเพยีรพยายามเป็นยิง่ จากการปฏบิตัตินของท่านในการบ าเพญ็เพยีร
ศกึษาธรรมของพระพุทธเจา้ใน 

 
1 เทสก ์ เทสรงัส.ี   (2539).  อตัตโนประวติัพระราชนิโรธรงัสี,หน้าที ่ 21. 
 



 

 

323 

แบบประเมินผล 
รายวิชา  ส 22101 พระพทุธศาสนา     ชัน้มธัยมศึกษาท่ี 2 
ช่ือ.........................................................................                                   เลขท่ี...................... 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนเขยีนค าตอบใหถู้กตอ้ง 
1.พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาวศิษิฏฯ์มนีามเดมิว่าอยา่งไร  
ตอบ..........................................................................................................................  
2.วดัทีห่ลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีจ าพรรษาชื่อวดัอะไร อยูท่ีจ่งัหวดัใด 
ตอบ........................................................................................................................... 
3.หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีท าในสิง่ทีค่นอื่นท าไดย้ากมากคอือะไร 
ตอบ..........................................................................................................................  
4.ผลงานทางดา้นการศกึษาของหลวงปู่ เทศก ์เทสรงัส ีมอีะไรบา้ง  
ตอบ
............................................................................................................................................... 
5.คุณธรรมทีค่วรถอืเป็นแบบอยา่งของหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีมอีะไรบา้ง  
ตอบ..........................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบประเมินผลศนูยก์ารเรียนท่ี 3 
 
1.พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาวศิษิฏฯ์มนีามเดมิว่าอยา่งไร  
ตอบ..เทสก ์นามสกุล  เรีย่วแรง 
2.วดัทีห่ลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีจ าพรรษาชื่อวดัอะไร อยูท่ีจ่งัหวดัใด 
ตอบ..วดัหนิหมากเป้ง  อ าเภอศรเีชยีงใหม ่ จงัหวดัหนองคาย 
3.หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีท าในสิง่ทีค่นอื่นท าไดย้ากมากคอือะไร 
ตอบ..ศรทัธาในการบวช บวชแลว้ไมล่าสกิขาเลย 
4. ผลงานทางดา้นการศกึษาของหลวงปู่ เทศก ์ เทสรงัส ีมอีะไรบา้ง  
ตอบ..1.ก่อตัง้มลูนิธ ินิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์เพื่อเป็นใหแ้ก่นกัเรยีนทีเ่รยีนแต่ยากจน  
  2.ก่อตัง้ทุนโครงการอาหารกลางวนันกัเรยีนในจงัหวดัหนองคาย  
  3.ก่อตัง้มลูนิธ ิเทสก ์เทสรงัส ีบ ารงุพระภกิษุสามเณร 
  4.สรา้งอาคารโรงเรยีนพระพุทธบาทเทสรงัสวีทิยา อาคารเรยีนของโรงเรยีน
ประถมศกึษาหลายแห่ง 
  5.ไดร้บัยกยอ่งเป็นประกาศเกยีรตคิุณ เป็นบุคคลผูส้รา้งประโยชน์จากกระทรวง
ศกึษาและไดร้บัโล่เกยีรตคิุณจากส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตใินฐานะเป็น
ผูเ้สยีสละ อุทศิตนเพื่อความกา้วหน้าของการประถมศกึษา 
5.คุณธรรมทีค่วรถอืเป็นแบบอยา่งของหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีมอีะไรบา้ง  
ตอบ..  1.เป็นผูม้คีวามกตญัญอูยา่งยิง่  
  2.เป็นผูม้คีวามเสยีสละอยา่งยิง่ 
  3.เป็นเป็นผูม้ศีลีาจรยิาวตัรทีง่ดงาม เรยีบงา่ย   
  4.เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 
   5.เป็นผูม้คีวามเพยีรพยายามเป็นยิง่  
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แบบการน าเสนอคณุธรรมท่ีควรถือเป็นแบบอย่าง 
 ใหน้กัเรยีนน าเสนอคุณธรรมของเพื่อนในกลุ่มคนใดคนหนึ่งทีม่คีุณธรรมทีส่อดคลอ้ง
กบัคุณธรรมของชาวพุทธตวัอยา่งทีศ่กึษาไปแลว้จากศูนยก์ารเรยีนทัง้ 3 ศูนย ์สามารถน าไปใช้
ในชวีติประจ าวนัได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ.................................................สถานท่ีติดต่อ.........................................................  

                                                     บนัทึกความดีโดยกลุ่มท่ี.............................................. 

ความดีต่อครอบครวั ความดีเพ่ือสงัคม 

ความดีต่อพระพทุธศาสนา     รางวลัท่ีได้รบัจากความดี 

 

ภาพถ่าย/ภาพวาดผูถ้กูเสนอช่ือ 
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ภาคผนวก ช 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรมสาระพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 2 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรมสาระพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 2  

-------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 
 1.แบบทดสอบฉบบัน้ี ใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มทีัง้หมด 40 ขอ้ใชเ้วลา 40 นาที  
 2.แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก ใหท้ าเครือ่งหมาย X ลงในขอ้ทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
 3.หากผูเ้ขา้สอบตอ้งการเปลีย่นแปลงค าตอบ ใหท้ าดงันี้  
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1 X  X  
     

  
4.ใหผู้เ้ขา้สอบเขยีนชื่อ - สกุล เลขที ่ชัน้ โรงเรยีน บนกระดานค าตอบ ใหเ้รยีบรอ้ยและอยา่

เปิดขอ้สอบจนกว่าจะไดร้บัค าสัง่จากกรรมการคุมหอ้งสอบ 
 5.อยา่ขดีขอ้ความใดๆ ในแบบทดสอบ  
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มาตรฐานท่ี 1.1 รู ้และเขา้ใจประวตั ิความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนา
ทีต่นนบัถอืและศาสนาอื่น  มศีรทัธาทีถู่กตอ้ง ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัธรรมเพื่ออยูร่ว่มกนัอยา่ง
สนัตสิุข 
ตวัช้ีวดั   1.อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาอื่นทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น  
 
1.หลงัจากการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 3 ในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว  
   เกิดเหตกุารณ์ส าคญัอะไร 
 ก.เกดิสงครามระหว่างศาสนา ในประเทศอนิเดยี  
 ข.พระพุทธศาสนากลายเป็นรากฐานของสงัคมอนิเดยี  
 ค.พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่ไปยงัดนิแดนอาณานิคมของประเทศอนิเดยี  
 ง.พระเจา้อโศกมหาราชไดส้่งสมณฑตูไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกชมพทูวปี  
2. การปฏิบติัท่ีแสดงว่า พระพทุธศาสนาได้ฝังรากลึกในจิตใจของประชาชนประเทศ  
    เพ่ือนบ้าน 
 ก.การประกอบพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ข.การน าหลกัธรรมมาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั  
 ค.การส่งบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทในประเทศไทย  
 ง.การเรยีกรอ้งเสรภีาพในการประกอบพธิกีรรมทางพุทธศาสนา  
ตวัช้ีวดั 2. วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ทีช่่วยเสรมิสรา้ง  
              ความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
3.ประเดน็ใดแสดงถึง คณุลกัษณะ ของค าสอนพระพทุธศาสนา คืออะไร 
 ก.มหีลกัค าสอนเพื่อสนัตภิาพ  
 ข.มหีลกัค าสอนคลา้ยกบัศาสนาอื่น  
 ค.พระพุทธศาสนาสอนในหลกัเสมอภาค  
 ง.มพีระสงฆเ์ป็นผูป้ฏบิตัสิบืทอดพระพุทธศาสนา  
4.เพราะเหตใุดพระพทุธศาสนานิกายมหายานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวดเรว็ในประเทศ  
   สิงคโปร ์
 ก.ไมม่ปัีญหาทางการเมอืง  
 ข.ไมม่ศีาสนาอื่นเขา้มาเผยแผ่  
 ค.มหีลกัค าสอนทีป่ฏบิตัไิดผ้ลดี  
 ง.ชาวสงิคโปรส์่วนใหญ่เป็นเชือ้สายจนี  
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ตวัช้ีวดั 3.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ป็น 
              รากฐานของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดกของชาติ 
5.เพราะเหตใุดจึงกล่าวว่า ความเจริญทางด้านศิลปะไทยต้องไปดท่ีูวดั  
 ก.วดัเป็นสถานทีท่ ากจิกรรม  
 ข.วดัเป็นศูนยก์ลางการจดัแสดง  
 ค.วดัเป็นสถานทีบ่รกิารชุมชน  
 ง.วดัเป็นศูนยร์วมของศลิปกรรม  
6.ปัญหาส าคญัท่ีสดุท าให้พระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ไม่ สามารถ  
   ฟ้ืนฟใูห้เจริญก้าวหน้าได้ คืออะไร  
 ก.ปัญหาทางสงัคม  
 ข.ปัญหาทางการเมอืง  
 ค.ปัญหาทางเศรษฐกจิ  
 ง.ปัญหาทางดา้นการศกึษา  
 
ตวัช้ีวดั  5.วเิคราะหพ์ุทธประวตัหิรอืประวตัศิาสดาของศาสนาทีต่นนบั 
              ถอืตามทีก่ าหนด 
7.เหตกุารณ์พระพทุธเจ้าผจญมาร ได้มีการสร้างพระพทุธรปูจ าลองปางหน่ึงลกัษณะ    
  "พระหตัถว์างบนพระเพลาช้ีพระดรรชนีลงพื้นดิน" จึงเรียกช่ือพระพทุธรปูปางน้ี  
   ว่าปางอะไร 
 ก.ปางหา้มญาติ  
 ข.ปางนาคปรก  
 ค.ปางมารวชิยั  
 ง.ปางนัง่สมาธิ  
8.ค าอธิบายความหมายของชาดกได้ชดัเจนท่ีสดุ คืออะไร  
 ก.เรือ่งราวของพระพุทธเจา้ก่อนตรสัรู้  
 ข.เรือ่งราวของพระพุทธเจา้ก่อนประสตูิ  
 ค.เรือ่งราวของพระโพธสิตัวท์รงบ าเพญ็ตบะ  
 ง.เรือ่งราวของพระโพธสิตัวท์รงบ าเพญ็บารมก่ีอนเสวยพระชาตเิป็นพระพุทธเจา้  
ตวัช้ีวดั 6.วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติและขอ้คดิจากประวตัสิาวก  
             ชาดก/เรือ่งเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามทีก่ าหนด 
9.สาระส าคญัของชาดกเรื่อง " มิตตวินทชาดก " ตรงกบัส านวนไทย ว่าอย่างไร  
 ก.เหน็ชา้งขี ้ขีต้ามชา้ง  
 ข.อยา่เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั  
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 ค.หมเูขาจะหามเอาคานเขา้ไปสอด  
 ง.คบคนดเีป็นศรแีก่ตวั คบคนชัว่อปัราชยั  
10.ข้อใดเป็นวตัถปุระสงคส์ าคญัท่ีสดุของการเรียน เร่ือง ชาดก  
 ก.เพื่อใหเ้กดิความโคดมีสีุข 
 ข.เพื่อใหเ้กดิศรทัธา ซาบซึง้ ในพระพุทธเจา้  
 ค.เพื่อเป็นแบบอยา่งในการกระท าคุณงามความดี  
 ง.เพื่อเสรมิสรา้งศรทัธา ซาบซึง้ ในพระพุทธศาสนา  
11.นางขชุชุตราเป็นตวัอย่างท่ีดีของบคุคลในเร่ืองอะไร  
 ก .ละเวน้ความโลภ 
 ข.ละความหลง  
 ค.ละเวน้ความโกรธ  
 ง.ละเวน้ความถอืตวั  
12.การเรียนรู้ ประวติัพทุธสาวก พทุธสาวิกา และชาวพทุธตวัอย่าง นักเรียนได้รบั  
     ค าสอนตรงกนัคือข้อใด 
 ก.ความสามคัคชี่วยใหส้งัคมมนุษยพ์น้ภยั  
 ข.บุคคลทีม่คีวามกตญัญจูะมคีวามเจรญิรุง่เรอืง  
 ค.บุคคลมสีตปัิญญาจะบรรลุธรรมไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 ง.บุคคลใดท ากรรมไวอ้ยา่งไรยอ่มไดร้บัผลกรรมนัน้  
13.บคุคลประพฤติธรรม ย่อมมีคณุสมบติัส าคญัท่ีสดุ คืออะไร 
 ก.เป็นคนด ีไมป่ระพฤตชิัว่ 
 ข.เป็นคนพดูน้อย มารยาทเรยีบรอ้ย  
 ค.เป็นผูส้ ารวมในการบรโิภคอาหาร  
 ง.เป็นผูร้ะมดัระวงัในการคบเพื่อน  
ตวัช้ีวดั 7.อธบิายโครงสรา้ง และสาระสงัเขปของพระไตรปิฎกหรอืคมัภรี์ของศาสนาทีต่นนบัถอื 
14.ความส าคญัของพระไตรปิฏก คือข้อใด 
 ก.รวบรวมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้  
 ข.รวบรวมเรือ่งเล่า ชาดก และพุทธสุภาษติ  
 ค.รวบรวมประวตัขิองพระพุทธเจา้และพระอรหนัต์  
 ง.รวบรวมพระธรรมวนิยั และขอ้ปฏบิตัขิองพระสงฆ์  
15.นักการเมืองท่ีคอรปัชัน่บ้านเมือง น าผลประโยชน์ไปให้พวกพ้อง ตรงกบัหลกักรรม  
     วิบติั ข้อใด 
 ก.คต ิวบิตั ิ
 ข.กาลวบิตัิ  
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 ค.อุปธวิบิตัิ  
 ง.ปโยควบิตัิ  
16.พระธรรมควรน้อมเข้ามาใส่ตน จากข้อความท่ีขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร  
 ก.ปฏบิตัแิลว้ใหผ้ลไดจ้รงิ 
 ข.พงึทราบไดเ้ฉพาะตน  
 ค.ไมต่อ้งซ่อนเรน้ปกปิด  
 ง.ผูป้ฏบิตัธิรรมจะเหน็ไดเ้อง  
ตวัช้ีวดั 8.อธบิายธรรมคุณ และขอ้ธรรมส าคญัในกรอบอรยิสจั ๔ หรอืหลกัธรรมของศาสนาที่              
             ตนนบัถอื ตามทีก่ าหนด เหน็คุณค่าและน าไปพฒันา แกปั้ญหาของชุมชนและสงัคม  
17. ปากเป็นเอกเสกมนตใ์หค้นเชื่อ ฉลาดเฉลยีววาจาปรชีาฉาน  
 จะกล่าวถอ้ยรอ้ยค าไมร่ าคาญ เป็นรากฐานพาตนพน้ร าเคญ็  
 บทกลอนบทน้ีต้องกล่าวถึงเร่ืองอะไร 
 ก.คดิแบบกุศล 
 ข.มไีมตรจีติ  
 ค.มวีาจาทีไ่พเราะ  
 ง.มกีลัยาณมติร  
18.พระธรรมควรน้อมเข้ามาใส่ตน จากข้อความท่ีขีดเส้นใต้ หมายความว่าอย่างไร  
 ก.ปฏบิตัแิลว้ใหผ้ลไดจ้รงิ 
 ข.พงึทราบไดเ้ฉพาะตน 
 ค.ไมต่อ้งซ่อนเรน้ปกปิด 
 ง.ผูป้ฏบิตัธิรรมจะเหน็ไดเ้อง 

19.พระรตันตรยั หมายถึงอะไร  
 ก.พระพุทธเจา้ 
 ข.พระอรหนัต์ 
 ค.พระพุทธเจา้ พระสาวก 
 ง.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
20.องคป์ระกอบขนัธ ์5 ได้แก่อะไร 
 ก.รปู ห ูจมกู วญิญาณ 
 ข.รปู กายใจ วญิาณ สงัขาร 
 ค.รปู เวทนา กายใจ วญิญาณ 
 ง.รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
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ให้นักเรียน อ่านกรณีตวัอย่าง แล้วตอบค าถาม    ข้อ 21-24 
 บา้นโนนสวรรค ์เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัรางวลัหมูบ่า้นพฒันาตวัอยา่ง ทัง้นี้เพราะสมาชกิใน
หมูบ่า้นมคีวามรกั ความสามคัค ีเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ปราศจากโจรผูร้า้ยผูใ้หญ่บา้นชื่อ นายบุญ
ธรรม เป็นผูม้คีุณธรรม ต่อมามคีรอบครวั ของนายสมชยั ยา้ยเขา้มาอยูใ่นหมูบ่า้นพรอ้มภรรยาชื่อ 
นางไขม่กุ และลกูสาวชื่อทพิย ์นายสมชยัตอ้งท างานหนกัจงึไมม่เีวลาใหค้รอบครวั นางไขม่กุเมือ่มี
เวลาว่างจงึชวนเพื่อนๆ ไปเล่นไพ่ ส่วน ด.ญ.ทพิย ์ซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 แต่
ไมช่อบเรยีนหนงัสอื มกัจะโกหกพ่อแมบ่่อยๆ ว่าตอ้งออกไปบา้นเพื่อท าการบา้น แต่ความจรงิได้
ชวนเพื่อนไปเดนิเทีย่วตามหา้งสรรพสนิคา้บ่อยๆ และมกัจะขโมยเงนิแมเ่ป็นประจ า เป็นเหตุให้
สมาชกิในครอบครวัมปีากเสยีงกนับ่อยครัง้ 
21.บคุคลใด ท าความชัว่ทางกาย วาจา ใจ  
 ก.นายสมชยั 
 ข.นางไขม่กุ 
 ค.ด.ญ.ทพิย ์
 ง.นายบุญธรรม 
22.บคุคลใดเป็นต้นเหตทุ าให้ครอบครวัของนายสมชยั  
     เกิดปัญหา 
 ก.ลกู 
 ข.พ่อและแม่ 
 ค.เพื่อนบา้น 
 ง.ผูใ้หญ่บา้น 
23.การกระท าของผูใ้ดเป็นไปตามหลกัอกศุลกรรมบถ 10  
 ก.นายสมชยั 
 ข.นางไขม่กุ 
 ค.นายบุญธรรม 
 ง.สมาชกิทุกคนในหมูบ่า้น 
24.การกระท าของผูใ้ด เป็นไปตามหลกัอบายมขุ 6  
 ก.นายสมชยั 
 ข.นายบุญธรรม 
 ค.นายบุญธรรมและนายสมชยั 
 ง.นางไขม่กุและด.ญ.ทพิย์ 
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25.โครงการเมาไม่ขบั เป็นโครงการท่ีต้องการรณรงคใ์ห้ผูข้บัข่ีรถยนตมี์คณุธรรมใด  
 ก.เมตตา กรณุา 
 ข.หริโิอตตปัปะ 
 ค.สตสิมัปชญัญะ 
 ง.มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 
26.อบายมขุ ข้อใดเป็นสาเหตขุองโรคเอดส ์เด่นชดัท่ีสดุ  
 ก.นกัเลงสุรา 
 ข.นกัเลงผูห้ญงิ 
 ค.นกัเลงการพนนั 
 ง.คบคนชัว่เป็นมติร 
27.เหล้าผลาญทุกส่ิงทุกอย่าง ผลาญทรพัย ์ผลาญไมตรี ผลาญสขุภาพ ผลาญศกัด์ิศรี  
     ผลาญสติปัญญา ข้อความเหล่าน้ีกล่าวถึงเร่ืองอะไร  
 ก.วธิเีลกิเหลา้ 
 ข.โทษของการดื่มเหลา้ 
 ค.สาเหตุทีท่ าใหด้ื่มเหลา้ 
 ง.ผลดทีีง่ดเวน้จากการดื่มเหลา้ 
28.ค าว่า "ได้ช่ือว่าไม่รกัษาทรพัยส์มบติั" จดัเป็นโทษของอะไร  
 ก.การเทีย่วกลางคนื 
 ข.การเป็นนกัเลงการพนนั 
 ค.การตดิสุรา ยาเสพยต์ดิ 
 ง.การเทีย่วดกูารละเล่น 
29.ตามแนวคิดของพระพทุธศาสนาใน จฬูกมัมวิภงัคสตูร คนมีอายสุัน้เน่ืองจากผล  
     กรรมใด 
 ก.ฆา่สตัว ์
 ข.ถอืตวั 
 ค.ทรมานสตัว์ 
 ง.อาฆาตพยาบาท 
30.โจรปล้น 10 ครัง้ยงัไม่เท่าไฟไหม้ 1 ครัง้ ไฟไหม้ 10 ครัง้ไม่เท่าเล่นการพนันเพียงครัง้เดียว
ข้อความน้ีต้องการกล่าวถึงเร่ืองใด  
 ก.การปลน้บา้น 
 ข.อุบตัเิหตุจากไฟไหม ้
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 ค.โทษของการเล่นการพนนั 
 ง.จ านวนครัง้ของโจรปลน้ ไฟไหมแ้ละเล่นการพนนั 
31.หากนักเรียนไม่ต้องการเป็นเอดส ์โรคตบัแขง็ เสียเงินเสียทองไม่คบเพ่ือนไม่ดี นักเรียน
ควรหลีกเล่ียงส่ิงใด 
 ก.อคต ิ4 
 ข.วบิตั ิ4 
 ค.อบาย 4 
 ง.อบายมขุ 6 
ตวัช้ีวดั 9.เหน็คุณค่าของการพฒันาจติเพื่อการเรยีนรูแ้ละด าเนินชวีติดว้ยวธิคีดิแบบโยนิโส 
             มนสกิารคอืวธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม และวธิคีดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์หรอื  
             การพฒันาจติตามแนวทางของศาสนาทีต่นนบัถอื 
32.ข้อใดถือว่าเป็นการบริหารจิต  
 ก.การท าสมาธเิพื่อใหเ้กดิปัญญารูแ้จง้ 
 ข.การท าสมาธเิพื่อใหจ้ติสงบตัง้มัน่ 
 ค.การท าสมาธเิพื่อใหจ้ติหลุดพน้จากการยดึมัน่ถอืมัน่  
 ง.การท าสมาธเิพื่อใหเ้ขา้ใจสภาวะต่างๆ ตามความเป็นจรงิ  
33.การฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนอย่างไร  
 ก.ท าใหน้อนหลบัสบายไมฝั่น 
 ข.มสีมาธใินการเรยีนรูม้ากขึน้ 
 ค.หลุดพน้จากเิลสตณัหาทัง้ปวง 
 ง.จติมพีลงัและมคีวามตัง้มัน่มากขึน้  

34.จดุมุ่งหมายของจิต "ภาวนา" คืออะไร 
 ก.การสวดออ้นวอนใหบ้รรลุผล 
 ข.การสรา้งความสงบในจติใจ 
 ค.การแผ่ความดไีปสู่มวลมนุษย์ 
 ง.การมรีะเบยีบวนิยั ส ารวมกาย วาจา  

35.ครบูอกว่า การมีสมาธิจะช่วยให้เรียนหนังสือเข้าใจดีจ าได้ดี  สมภพจึงนัง่สมาธิก่อน  
     เรียนหนังสือทุกวนั การกระท าของสมภพ เป็นการฝึกให้เกิดปัญญาประเภทใด  
 ก.สุตมยปัญญา 
 ข.จนิตามยปัญญา 
 ค.ภาวนามยปัญญา 
 ง.วปัิสสนาปัญญา 
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36.ข้อใดกล่าวถึงการแผเ่มตตาได้ถกูต้อง  
 ก.การแผ่เมตตาแสดงถงึความบรสิุทธิใ์จ 
 ข.ควรแผ่เมตตาใหก้บัคนทีร่กัเท่านัน้ 
 ค.แผ่เมตตาในวนัพระ จะมอีานิสงคก์ว่าวนัธรรมดา 
 ง.การแผ่เมตตาตอ้งกรวดน ้าอุทศิส่วนกุศลก่อนเสมอ 
37.บงกชรู้ตวัเองว่า ชอบบริการช่วยเหลือผูอ่ื้นจึงสมคัรเรียนพยาบาลเม่ือสอบได้กเ็ข้า  
     เรียนพยาบาล เม่ือส าเรจ็การศึกษา เป็นพยาบาลตามความต้องการ ความคิดของ  
     บงกชเกิดขึ้นเพราะเธอมีความคิดแบบใด 
 ก.แบบแกปั้ญหา 
 ข.แบบอรรถสมัพนัธ์ 
 ค.แบบแยกแยะองคป์ระกอบ 
 ง.แบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม 
38.การคิดในข้อใดเป็น การคิดแบบอบุายปลกุเร้าคณุธรรม มีลกัษณะอย่างไร  
 ก.สุชาดาคดิหาค าตอบของขอ้สอบวชิาพระพุทธศาสนา 
 ข.วรีะพงษ์เหน็ว่าตนมฐีานะยากจน จงึพยายามตัง้ใจเรยีน จบแลว้มงีานท าทีด่ีๆ   
 ค.ธดิา จะเปรยีบเทยีบราคา รปูเล่ม คุณภาพหนงัสอืเรยีน ก่อนจะซือ้มาอ่าน  
 ง.วเิชยีรสอบวชิาคณติศาสตร ์ไดค้ะแนนสงูสุดในหอ้งเรยีน ทัง้นี้เพราะเขามกีารวางแผน  
   อยา่งมรีะบบ 

39.พฤติกรรมของบคุคลใดท่ีเกิดจากการฝึกฝนสมาธิ  
 ก.นก รอ้งใหเ้สยีใจทีถู่กอาจารยต์ าหนิทีไ่มส่่งการบา้น  
 ข.สวย ยิม้แยม้แจม่ใสเสมอถงึแมจ้ะโดนเพื่อนแซ วเล่น 
 ค.ชมพ ูเป็นคนซื่อสตัยพ์ดูจรงิ ท าจรงิ แต่โกรธเมือ่มคีนต่อว่า  
 ง.มะล ิเป็นคนเรยีบรอ้ยมกัท าตามเพื่อนทุกเรือ่งเพราะขีเ้กรงใจ  
ตวัช้ีวดั10. สวดมนต ์แผ่เมตตา บรหิารจติและเจรญิปัญญาดว้ย อานาปานสตหิรอืตามแนวทาง 
               ของศาสนาทีต่นนบัถอื 
40.การฝึกสมาธิตามหลกัอานาปานสติ มีลกัษณะอย่างไร  
 ก.สมศกัดิใ์ชส้ตกิ าหนดลมหายใจเขา้ - ออก 
 ข.สมชายใชส้ตกิ าหนดอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ๆ  
 ค.สมพงศใ์ชส้ตกิ าหนดอาการของจติว่าขณะนัน้มสีภาพอยา่งไร  
 ง.สมพรใชส้ตกิ าหนดความสุข ความทุกขแ์ละอาการเฉยๆ ทีเ่กดิขึน้  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

บทเรียนส าเรจ็รปู 
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                                                                                             เล่มท่ี 1 

บทเรียนส าเรจ็รปู 
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบา้น 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร  โพสาวงั 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 
 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่ง สาระพุทธ
ศาสนา คุณธรรม จรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูรตอ้งการ 
คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และด ารงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูร  
ครสูามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืให้
นกัเรยีนไดน้ าไปศกึษาทีบ่า้นได้ 
 บทเรยีนส าเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจรติ  ความรบัผดิชอบ เป็นคุณลกัษณะของ
คนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเอง เป็นคุณลกัษณะของการ
เป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่  
ทุกเวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ านวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอ าเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้
เอกสารเล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
คร ูทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
      นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                ผูจ้ดัท า  
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สารบญั 
 

 
 

เรือ่ง             หน้า  
 
ค าแนะน าในการศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปู  1 
แบบทดสอบก่อนเรยีน 2 
กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที ่1-9) 5 
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 14 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 15 
บรรณานุกรม 18 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเรจ็รปู  
 

 
 
 1. ใหน้กัเรยีนอ่านจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้ จงึเริม่อ่านเน้ือหาสาระ 
 2. บทเรยีนเล่มนี้ เรือ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น มทีัง้หมด  
9 กรอบ ใหน้กัเรยีนอ่านทลีะกรอบแลว้ปฏบิตัติามค าแนะน าในกรอบอยา่งเครง่ครดั 
 3. บทเรยีนแต่ละกรอบเป็นลกัษณะการใหค้วามรู ้จะมคี าถามอยูท่า้ยกรอบ และจะมี  
เฉลยอยูท่ีม่มุซา้ยของกรอบถดัไป นกัเรยีนอ่านและเขยีนค าตอบลงในกระดาษทีค่รแูจกให ้แต่
หา้มขดีเขยีนสิง่ใดลงบทเรยีนส าเรจ็รปูน้ีอยา่งเดด็ขาด เมือ่ตอบแลว้ใหด้เูฉลยไดใ้นกรอบถดัไป 
นกัเรยีนกจ็ะทราบว่าตนเองท าไดห้รอืไม ่
 4. นกัเรยีนตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง อยา่ดเูฉลยก่อนเขยีนค าตอบ 
 5. เมือ่อ่านและตอบค าถามครบทุกกรอบแลว้ ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวน
ความรูค้วามเขา้ใจอกีครัง้หนึ่ง 
 6. เมือ่นกัเรยีนอ่านวธิกีารศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปู เขา้ใจทุกอยา่งแลว้ใหน้กัเรยีน  
เปิดอ่านไดเ้ลย 
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                          โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอโซกา  จงัหวดับึงกาฬ                           
แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 32202  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
จดุประสงคท่ี์ 1. อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. หลกัฐานใดทีแ่สดงว่าพระพุทธศาสนาเผยแผ่เขา้มาในดนิแดนสุวรรณภมู ิ
 ก. พระปฐมเจดยี์   ข. เสมาธรรมจกัร 
 ค. พระพุทธรปู    ง. ศลิาจารกึ 
2. ในรชัสมยัพระเจา้อโนรธามงัช่อ นบัถอืพุทธศาสนานิกายอะไร 
 ก. มหายาน    ข. สุขาวด ี
 ค. หนิยาน     ง. เชน 
3. เดมิชาวกมัพชูานบัถอืศาสนาใดก่อนนบัถอืพระพุทธศาสนา 
 ก. พราหมณ์-ฮนิด ู
 ข. นิกายไวษณพ 
 ค. นิกายพรหม 
 ง. อสิลาม 
4. ในสมยัก่อนกษตัรยิพ์ระองคใ์ดทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงทีสุ่ด  ในสาธารณรฐั 
    ประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 ก. พระเจา้สามแสนไทยไตรภวูนาถ 
 ข. พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช 
 ค. พระเจา้ศรจีลุราช  
    ง. พระเจา้ฟ้างุม้ 
5. อุปสรรคส าคญัในการเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  
    คอืขอ้ใด 
 ก. ประชาชนส่วนใหญ่นยัถอืศาสนาครสิต ์
 ข. สภาพเศรษฐกจิและสงัคมไมอ่ านวย 
 ค. ระบบการเมอืงการปกครอง 
 ง. ขาดผูน้ าทางศาสนา  
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  6. หลกัฐานใดแสดงใหเ้หน็ว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจรญิรุง่เรอืงในประเทศ  
    สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 
 ก. องคก์ารพุทธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก 
 ข. ปราสาทบายนทีน่ครธม 
 ค. พระวหิารโบโรพุทโธ 
 ง. วดัพุทธคยา 
7. ตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่19 เป็นตน้มาศาสนาใดทีป่ระดษิฐานอยา่งมัน่คงในประเทศอนิโดนีเซยี  
    และมาเลเซยี 
 ก. ศาสนาพุทธ 
 ข. ศาสนาครสิต ์
 ค. ศาสนาอสิลาม 
 ง. ศาสนาพราหมณ์ -ฮนิด ู
8. เหตุผลใดทีท่ าใหช้าวฟิลปิปินสส์่วนใหญ่นบัถอืศาสนาครสิต ์
 ก. ประชาชนมคีวามศรทัธามาก 
 ข. ใน ประเทศฟิลปิปินสไ์มม่วีดัไทย 
 ค. ขาดแคลน ศาสนสถานในการท าพธิกีรรม 
 ง. ฟิลปิปินสเ์คยตกเป็นเมอืงขึน้ของชาตติะวนัตกมาเป็นเวลานาน 
9. ประเทศใดต่อไปนี้พระพุทธศาสนาไมไ่ดเ้ป็นศาสนาประจ าชาต ิ
 ก. สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 ข. สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 
 ค. ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 ง. สาธรณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ 
10. พระพุทธศาสนามบีทบาทส าคญัต่อประเทศเพื่อนบา้นอยา่งไร 
 ก. รกัษาผลประโยชน์ระหว่างประเทศได ้
 ข. เป็นหลกัฐานในการสรา้งสมัพนัธไมตร ี
 ค. สรา้งความยตุธิรรมในสงัคมโลก 
 ง. เผยแผ่ศาสนาระหว่างประเทศไทยได้  
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 สวสัดคีรบัผมชื่อสม้จกุ ผมจะพา  
เพื่อนๆ มาเรยีนรู ้เรือ่ง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อน
บา้น... ครบัผม 
 

เอ ! ใบบวัสงสยัว่าการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศ

เพื่อนบา้น.. มทีีใ่ดบา้งจะ๊ 

 ก่อนอื่นเรามาศกึษาจดุประสงค์ 
การเรยีนรูก่้อนนะครบั 

 

                  กรอบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
         จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. บอกเส้นทางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 2. อธิบายประวติัความเป็นมาของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศ  
     เพ่ือนบ้านได้ 
  3. บอกอิทธิพลของพระพทุธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 

 

 

                                                                               เปิดหน้าต่อไป 

 

เมือ่ทราบจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้เปิดกรอบต่อไปได้
เลยครบั 
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                 กรอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่สาธารณรฐัสหภาพเมียนมาร ์(พม่า) 
 

 พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่เขา้สู่ประเทศสหภาพพมา่หรอืเมยีนมารใ์นปัจจบุนั  ราว พ.ศ. 
232 ตรงกบัสมยัพระเจา้อโศกมหาราช พระองคส์่งสมณทตูออกเผยแผ่พุทธศาสนา 9 สายโดย 
มพีระโสณเถระ และพระอุตรเถระ ไดเ้ขา้มาเผยแผ่ในดนิแดนสุวรรณภมู ิในพุทธศตวรรษที ่16  
พระเจา้อนุรธุมหาราช หรอืพระเจา้อโนรธามงัช่อ ไดข้ึน้ครองราชยท์ีพุ่กามในราว พ.ศ.1587 
พระองคน์บัถอืพระพุทธศาสนาจากภกิษุชาวมอญ ชื่อพระธรรมทรรศร ีพระองคไ์ดท้รงพระราช
สาสน์ ขอพระไตรปิฎก จากมอญ แต่มอญไมใ่หจ้งึไดส้่งกองทพัไปยดึเมอืงมอญไดเ้ชญิพระภกิษุ
ทีแ่ตกฉานพระไตรปิฎกมาไวท้ีพุ่กาม ประมาณ พ.ศ. 1830 สาธารณรฐัสหภาพพมา่ หรอืเมยีน
มาร ์ถูกมองโกล รกุรานจงึท าให้พระพุทธศาสนาไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่ทะนุบ ารงุ ต่อมา พ.ศ. 
2003-2034 รชัสมยัพระเจา้ธรรมเจดยี ์พระองคไ์ดอ้าราธนาพระสงฆจ์ากศรลีงักามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แต่กม็าถงึจดุเสื่อมเนื่องจากองักฤษเขา้ยดึครองพมา่ 
 ต่อมาในสมยัพระเจา้มนิดงพระองคไ์ดท้รงอุปถมัภก์ารท าสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่
1 จารกึพระไตรปิฎกลงในหนิอ่อน จ านวน 729 แผ่น ต่อมาพมา่ไดร้บัเอกราช เมือ่วนัที ่4 
มกราคม พ.ศ. 2491 พมา่กฟ้ื็นฟูพระพุทธศาสนาอกีครัง้หนึ่ง 
 
 
 
       ค าถาม กษตัริยพ์ระองคใ์ดของพม่าท่ีไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากมอญ  

             

 

บทเรยีนเล่มนี้ จะกล่าวถงึการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่

ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้สม้จกุจะเล่าเป็นตอนๆ 

น้องใบบวัตัง้ใจฟังนะ หลงัจากพีเ่ล่าจบแต่ละตอนมคี าถาม 

ช่วยตอบใหพ้ีด่ว้ยนะครบั 

พีส่ม้จกุ 
เล่าใหฟั้งหน่อยจะ๊ 

น้องใบบวัอยา่พึง่หลบันะครบั ตอบค าถามก่อน 

 

สบายมากพีส่ม้จกุ 
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           กรอบท่ี 3 
              ตอบ  พระเจ้าอนุรธุมหาราช  
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

          พระพทุธศาสนาเขา้สูป่ระเทศลาวประมาณศตวรรษที ่7 สมยัเจา้ฟ้างุม้ โดยพระองคไ์ด้
อภเิษกสมรสกบัพระนางแกว้ยอดฟ้า ซึง่เป็นราชธดิาของอาณาจกัรเขมร โดยพระองคไ์ดน้ิมนต์  
พระมหาปาสมนัตเถระ และพระมหาเทพลงักา มาเผยแผ่พุทธศาสนา และไดห้ล่อพระบาง  
พระคู่บา้นคู่เมอืงของประเทศลาว และไดเ้ปลีย่นชื่อจากอาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นอาณาจกัร 
หลวงพระบาง 
 ต่อมาสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช พระองคไ์ดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตจากเชยีงใหมม่า
ประดษิฐานทีห่ลวงพระบาง และต่อมายา้ยมาประดษิฐานทีเ่วยีงจนัทน์ ยคุนี้จงึเป็นยคุทองของ
พระพุทธศาสนา 
 เมือ่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส พระพุทธศาสนากเ็สื่อมลงบา้งแต่กม็ปีระชาชน
ยงันบัถอืกนัอยูม่าก หลงัจากลาวไดร้บัเอกราชวนัที ่19 กรกฎาคม 2492 รฐับาลลาวจงึฟ้ืนฟู
พระพุทธศาสนาอกีครัง้ 
 
 
 
 
 
 
   ค าถาม ยคุทองของพระพุทธศาสนาในประเทศลาว  
          ตรงกบัรชัสมยัของกษตัรยิพ์ระองค์ ใด                       หน้าต่อไป 
                                                                                                  

เก่งมากเลย... น้องใบบวัตอบไดถู้กตอ้ง ทนีี้เราจะมา
ศกึษาการเผยแผ่พุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ตามมาไดเ้ลย 
 

น่าสนใจมากเลยพีส่ม้จกุ ประเทศนี้มี
ชายแดนตดิบา้นเราดว้ย 

น้องใบบวัสนุกไหมครบั ลอง
ตอบค าถามเกีย่วกบัพุทธ
ศาสนาในลาวบา้งนะครบั 

 น่าสนุกมากเลยพีส่ม้จกุ 
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           กรอบท่ี 4 
        พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
    
    ตามจดหมายเหตุของจนีบนัทกึไวว้่า พุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเวยีดนามในราวพุทธศตวรรษ
ที ่8 แต่เดมินบัถอืศาสนาพราหมณ์ในสมยัอาณาจกัรจามปา ต่อมามภีกิษุชาวอนิเดยี 3 รปู คอื 
พระมหาชวีก พระกบัยาณรจุ ิพระกงัเซงโฮย ต่อมาสมยัราชวงศด์นิห ์พระเจา้ดนิหโ์งดนิหท์รง
ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา ไดข้อพระไตร-ปิฎกจากประเทศจนี พระองคไ์ดอ้อกบวช พ.ศ. 2466  
เวยีดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส พระพุทธศาสนากเ็สื่อมลง ศาสนาครสิตก์ไ็ดเ้ผยแผ่มาก
ในเวยีดนามยคุประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม ส่งเสรมิศาสนาครสิตม์าก หา้มการประกอบพธิกีรรม
ทางพระพุทธศาสนาหา้มใชธ้งธรรมจกัรในวนัวสิาขบชูา ปี พ.ศ. 2506 เกดิวกิฤตภกิษุ สามเณร 
แมช่เีผาตวัตายเพื่อประทว้งรฐับาล มคีนลม้ตายมาก ต่อมา นายพลเหงยีนวนัมนิหป์ฏวิตั ิจงึท า
ใหห้มดอ านาจของตระกูลโงได ้จะเหน็ไดว้่าประเทศเวยีดนามเป็นประเทศทีม่สีงครามเกดิขึน้
บ่อยครัง้มาก ท าใหพุ้ทธศาสนาไดร้บัผลกระทบ ไมม่ผีูท้ะนุบ ารงุรกัษาเท่าทีค่วร  
 
 
 
 
        
     
 
ค าถาม  ท าไมพทุธศาสนาในเวียดนามจึงไม่ได้รบั  
  การสนับสนุนเท่าท่ีควร      หน้าต่อไป 

น้องใบบวัตอบไดถู้กตอ้ง เก่ง
มากเลยครบั 

ขอบคุณพีส่ม้จกุมากเลย 
น่าสนุกมากเลย 

ต่อไปลองไปศกึษาการเผยแผ่พุทธศาสนา
เขา้สู่เวยีดนาม ตามมาเลยครบัน้องใบบวั 

ยงัไมจ่บหรอกน้อง
ใบบวั ลองตอบ

ค าถามพีห่น่อยนะ 

พีส่ม้จกุจบแลว้ใช่
ไหมครบั มอีะไรจะ
ถามน้องใบบวับา้ง 
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                                                                                                                     กรอบท่ี 5 
  ตอบ ภาวะสงครามและปัญหาทางด้านการเมืองภายในประเทศ          
      

 

 

 

 

 

 

               การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่เขา้สู่กมัพชูาในสมยัพระเจา้โกณฑนิยชยัวรมนั ปฐมกษตัรยิ์
อาณาจกัรฟูนนัไดร้บัศาสนาฮนิดลูทัธไิศวะนิกายมานบัถอื ต่อมาสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่1 
พระองคไ์ดน้ าพระพุทธศาสนาเขา้มาเผยแผ่จนเจรญิรุง่เรอืง  
 ต่อมาในพุทธศตวรรษที ่14 กษตัรยิร์าชวงศไ์ศเลนทรแ์ห่งชวา ยกกองทพัมาตอีาณาจกัร  
เจนละ เมือ่ไดร้บัชยัชนะกน็ าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ดว้ยไดร้บัการยอมรบัมาก ต่อมาสมยัพระ
เจา้สุรยิวรมนั พระองคน์บัถอืพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ทรงสรา้งนครธมเป็นราชธานี ได้
สรา้งพุทธวหิารบายน และสรา้งวหิารตาพรหม ขึน้ดว้ย 
 ต่อมา พ.ศ. 2410 ราชอาณาจกัรกมัพชูา ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝรัง่เศส ต่อมา
พระพุทธศาสนาสมยัพระเจา้นโรดมสหีนุ พระองคไ์ดป้ระกาศใหพุ้ทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาต ิแต่ต่อมากมัพชูาถูกคอมมวินิสตป์กครอง พุทธศาสนากเ็สื่อมถอยลง 
 

 

 

 
              ค าถาม  กษตัริยพ์ระองคใ์ดของกมัพชูา 
              ท่ีประกาศพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ                      เปิดกรอบต่อไป  

ถูกตอ้ง เก่งมากเลยน้องใบบวั หนูตอบถูกหรอืเปล่าพีส่ม้จกุ 

คราวนี้น้องใบบวัมสีิง่ทีจ่ะ
น าเสนอใหพ้ีส่ม้ฉุนทราบ 
ตามมาเลย… ครบั 

พีส่ม้จกุลองตอบค าถาม
น้องใบบวัดว้ยจะ๊ 

ไดเ้ลยน้องใบบวั 
ถามมาไดเ้ลย 
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                                                                                                                กรอบท่ี 6 
          ตอบ  พระเจ้านโรดมสีหนุ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่สหพนัธรฐัมาเลเซีย 
  
 จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์เชื่อว่าพระพุทธศาสนาเขา้สู่มาเลเซยีในปัจจบุนัราว
พุทธศตวรรษที ่3 โดยนิกายเถรวาท แต่ไมแ่พรห่ลายต่อมาในพุทธศตวรรษที ่12  ภายใต้
อทิธพิลของอาณาจกัรศรวีชิยั เป็นพุทธศาสนาแบบมหายาน 
 ต่อมาใน  พ.ศ. 1827 สมยัสุโขทยัไดแ้ผ่อ านาจมาทางใต ้ไดใ้ชเ้มอืงนครศรธีรรมราช
เป็นศูนยก์ลางอ านาจไดน้ าพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาเผยแผ่แต่ไมไ่ดร้บัความนิยมเท่าทีค่วร 
เนื่องจากไดร้บัอทิธพิลจากพุทธศาสนาแบบมหายานมาก่อน  
 ต่อมาในสมยัพระเจา้ปรเมศวรไดห้นัไปนบัถอืศาสนาอสิลาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่นบั
ถอืพุทธศาสนาแบบมหายาน จนกระทัง่สมยัสุลต่านมลัโมซาห์ มคีวามเลื่อมใสศาสนาอสิลาม
มากไดส้ัง่ท าลายศาสนสถานของพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์จนหมดสิน้ ท าให้
พระพุทธศาสนาหมดสิน้ลง ปัจจบุนัประเทศมาเลเซยีนบัถอืศาสนาอสิลามเป็นศาสนาประจ าชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
    ค าถาม   ในพทุธศตวรรษท่ี 12  ชาวมาเลเซียนับถือ 
  พทุธศาสน านิกายใด     เปิดหน้าต่อไป 
 

เก่งมาเลยพีส่ม้ฉุน 
ตอบถูกตอ้ง ดมีาก 

มอีะไรจะเล่าใหพ้ีฟั่งบา้ง  
เล่าต่อเลยน้องใบบวั 

พีส่ม้ฉุนอ่านแลว้รูเ้ร ือ่งหรอืเปล่า ถา้
อยา่งไรตอบค าถามน้องใบบวัก่อนนะครบั 

เขา้ใจดมีากเลย   
ถามมาไดเ้ลย 

 



 13 

 
           กรอบท่ี 7 
 ตอบ พระพทุธศาสนานิกายมหายาน 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศสาธารณรฐัอินโดนีเซีย  
 

 พระพุทธศาสนาเขา้มาสู่อนิโดนีเซยีในราวพุทธศตวรรษที ่12 อยูใ่นช่วงอาณาจกัร  
ศรวีชิยั ซึง่เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายาน มโีบราณวตัถุมากมายทีเ่ป็นรอ่งรอยใหพ้บเหน็ 
เช่น พระพมิพด์นิดบิ รปูพระโพธสิตัวต์ามความเชื่อของพระพุทธศาสนามหายาน มอีนุสรณ์ที่
ยิง่ใหญ่ของพุทธศาสนา คอื บุโรพุทโธ และวหิารเมนคุต 
 ต่อมาพุทธศตวรรษที ่13 ราชวงศไ์ศเลนทรไ์ดม้อี านาจปกครองเหนืออาณาจกัรศรวีชิยั 
ไดส้่งพระภกิษุไปศกึษา ทีเ่มอืงนาลนันาของประเทศอนิเดยี และในราวพุทธศตวรรษที ่19 
อาณาจกัรมชัปาหติ ซึง่มกีษตัรยิช์ื่อ ระเด่นปาทา ไดป้ระกาศหา้มไมใ่หป้ระชาชนนบัถอื
พระพุทธศาสนา ดงันัน้พุทธศาสนากเ็สื่อมจากประเทศอนิโดนีเซยี แมจ้ะมผีูน้บัถอืกห็ลงเหลอื
น้อยมาก ซึง่อาจจะพบในหมูเ่กาะสุมาตรา เกาะบาหล ีเกาะชวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
     ค าถาม  โบราณสถานของพทุธศาสนาท่ีย่ิงใหญ่ในอินโดนีเซีย  
                   ช่ือว่าอย่างไร                                      ห                                 เปิดหน้าต่อไป                                                                                        
น้าต่อไป 

พีส่ม้ฉุนตอบถูกตอ้งเลย น่าจะ
ศกึษาต่อนะ ก าลงัสนุกมากเลย 

 

น่าสนใจมากเลยน้องใบบวั 
เป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไรละจะ๊ 

เป็นอยา่งไรบา้งพีส่ม้ฉุน รูเ้ร ือ่ง
บา้งหรอืเปล่า ตอบค าถามน้อง
ใบบวัดว้ยนะ 

สบายมากน้องใบบวั ถามมาไดเ้ลย 
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           กรอบท่ี 8 
 ตอบ  พระมหาเจดียบ์โุรพทุโธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่สาธารณรฐัสิงคโ์ปร์ 
 

 สงิคโ์ปรเ์ป็นประเทศทีเ่ป็นเกาะเลก็ๆ แต่เดมิรวมกบัมาเลเซยีต่อมาไดแ้ยกตวัเป็น
อสิระ เมือ่ พ.ศ. 2508 ดงันัน้พุทธศาสนาจงึรบันบัถอืมาจากมาเลเซยี เป็นพุทธศาสนานิกาย
มหายาน สงิคโ์ปรม์สีมาคมชาวพุทธถงึ 1,800 สมาคม วดัทางพุทธศาสนามถีงึ 112 วดั  แต่เป็น
วดัของนิกายมหายาน กายเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสงิคโ์ปรม์กีารกระท ากนัอยา่งจรงิจงัมากมี
การจดัตัง้โรงเรยีนสอนพุทธศาสนา เรยีกว่า มหาโพธิม์กีารจดัตัง้องคก์รยวุพุทธสมาคม แห่ง 
สงิคโ์ปร ์ขึน้มกีารจดักจิกรรมสวดมนตก์ารฝึกสมาธสิรา้งความศรทัธาและเชื่อมัน่ใหแ้ก่ชาว  
สงิคโ์ปร ์มาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าถาม  พทุธศาสนาท่ีเจริญรุ่งเรืองใน 

 ประเทศสิงคโ์ปรเ์ป็นนิกายใด                 หน้าต่อไป 
 

พีต่อบถูกไหมน้องใบบวั  
คราวนี้ฟังพีเ่ล่าต่อนะครบั 

ถูกตอ้ง เก่งมากพีส่ม้ฉุน มอีะไรอกีครบั 

เป็นอยา่งไรบา้งน้องใบบวั เหน็ความ
เจรญิและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
ในประเทศต่างๆ รูส้กึอยา่งไรบา้ง 

รูส้กึว่าเราไดเ้กดิในเมอืงไทย ทีม่พีระพุทธศาสนาถอืว่า 
มบีุญมากเหลอืเกนิ เราควรรกัษาไวใ้หค้นรุน่หลงัต่อไป 
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                   กรอบท่ี 9 
        ตอบ พทุธศาสนานิกายมหายาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จะเหน็ไดว้่าพระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่มายงัดนิแดนสุวรรณภมูใินสมยัพระเจา้อโศก
มหาราช โดยส่งพระโสณเถระ และพระอุตรเถระมาเผยแผ่ ไดส้รา้งความเจรญิรุง่เรอืงและความ
ผาสุกแก่ประชาชนโดยทัว่ไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตอ้งอาศยัพระมหากษตัรยิ ์เป็นผูน้ า
และความศรทัธาของประชาชน บางประเทศกป็ระสบผลส าเรจ็ แต่บางประเทศกม็ปัีญหา 
อุปสรรค เป็นสิง่ทีช่าวพุทธทุกคนตอ้งมสี่วนช่วยจรรโลงใหพ้ระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบบวัเก่งหรอืเปล่าพีส่ม้ฉุน ทีต่อบถูก เก่งมากเลยน้องใบบวั 

มอีะไรจะสรปุใหฟั้งตามมาเลย 

พบกนัในฉบบัหน้าน้องใบบวั 

ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนดว้ยนะ  
และท าแบบทดสอบก่อนเรยีนดว้ย 

ขอบคุณมากพีส่ม้ฉุน 
สวสัดคีรบั 
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                                                       แบบฝึกหดัท้ายบท                                 
เร่ือง การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามใหถู้กตอ้ง สมบรูณ์  
1. พระมหากษตัรยิท์ีส่่งสมณทตูไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายงัดนิแดนต่างๆ คอืพระองคใ์ด  
 ตอ บ.................................................................................................................................  
2. พระสงฆท์ีเ่ขา้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดนิแดนสุวรรณภมูิ 
 ตอบ........................................... ......................................................................................  
3. ยคุทองพระพุทธศาสนาในลาวตรงกบัพระมหากษตัรยิพ์ระองคใ์ดปกครอง 
 ตอบ........................................... ......................................................................................  
4. พระเจา้อนุรทุธม์หาราชยกกองทพัไปตมีอญเพราะอะไร 
 ตอบ........................................... ......................................................................................  
5. พุทธศาสนาในประเทศเวยีตนามมปัีญหาเนื่องจากสาเหตุใด 
 ตอบ........................................... ......................................................................................  
6. พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซยีเป็นนิกายใด 
 ตอบ........................................... .....................................................................................  
7. มรดกโลกพระพุทธศาสนาทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยีคอือะไร 
 ตอบ........................................... .....................................................................................  
8. พระพุทธศาสนาจะเจรญิรุง่เรอืงหรอืเสื่อมนัน้เพราะสาเหตุใด 
 ตอบ........................................... .....................................................................................  
9. พุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นท าไมถงึเสื่อมถอยลง 
 ตอบ........................................... .....................................................................................
10. วดักบัพระสงฆม์คีวามส าคญัต่อสงัคมไทยหรอืไม ่อยา่งไร 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ ..... 
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                    โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอโซกา  จงัหวดับึงกาฬ                               
แบบทดสอบหลงัเรียนเรียน  รายวิชา ส 22101 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
จดุประสงคท่ี์ 1.อธบิายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืสู่ประเทศเพื่อนบา้น
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. หลกัฐานใดทีแ่สดงว่าพระพุทธศาสนาเผยแผ่เขา้มาในดนิแดนสุวรรณภมู ิ
 ก. ศลิาจารกึ    ข. พระปฐมเจดยี ์
 ค. พระพุทธรปู    ง. เสมาธรรมจกัร 
2. ในรชัสมยัพระเจา้อโนรธามงัช่อนบัถอืพระพุทธศาสนานิกายใด 
 ก. หนิยาน    ข. เชน 
 ค. มหายาน     ง. สุขาวด ี
3. เดมิชาวกมัพชูานบัถอืศาสนาใดก่อนนบัถอืศาสนาพุทธ 
 ก. อสิลาม 
 ข. นิกายพรหม 
 ค. นิกายไวษณพ 
 ง. พราหมณ์ -ฮนิด ู
4. ในสมยัก่อนกษตัรยิพ์ระองคใ์ดทีพ่ระพุทธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงทีสุ่ดในสาธารณรฐั  
    ประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 ก. พระเจา้ฟ้างุม้ 
 ข. พระเจา้ศรจีลุราช 
 ค. พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช 
 ง. พระเจา้สามแสนไทยไตรภวูนาถ                                                                                                                                                       
5. อุปสรรคส าคญัในการเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
คอื ขอ้ใด 
 ก. ระบบการเมอืงการปกครอง 
 ข. ขาดผูน้ าทางศาสนา 
 ค. สภาพเศรษฐกจิและสงัคมไมอ่ านวย 
 ง. ประชาชนส่วนใหญ่นยัถอืศาสนาครสิต ์
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 6. หลกัฐานใดแสดงใหเ้หน็ว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจรญิรุง่เรอืงในประเทศ  
    สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 
 ก. ปราสาทบายนทีน่ครพนม 
 ข. องคก์ารพุทธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก 
 ค. วดัพุทธคยา 
 ง. พระวหิารโบโรพุทโธ 
7. ตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่19 เป็นตน้มา ศาสนาใดทีป่ระดษิฐานอยา่งมัน่คงในประเทศอนิโดนีเซยี  
   และมาเลเซยี 
 ก. ศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ู
 ข. ศาสนาอสิลาม 
 ค. ศาสนาครสิต ์
 ง. ศาสนาพุทธ 
8. เหตุผลใดทีท่ าใหช้าวฟิลปิปินสส์่วนใหญ่นบัถอืศาสนาครสิต ์
 ก. ในฟิลปิปินสไ์มม่วีดัไทย 
 ข. ประชาชนมคีวามศรทัธา 
 ค. ฟิลปิปินสเ์คยตกเป็นเมอืงขึน้ของชาตติะวนัตกมาเป็นเวลานาน 
 ง. ขาดแคลน ศาสนสถานในการท าพธิกีรรม 
9. ประเทศใดต่อต่อไปนี้พระพุทธศาสนาไมไ่ดเ้ป็นศาสนาประจ าชาต ิ
 ก. สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 
 ข. สหภาพเมยีนมาร ์
 ค. กมัพชูาประชาธปิไตย 
 ง. สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  
10. พระพุทธศาสนามบีทบาทส าคญัต่อประเทศเพื่อนบา้นอยา่งไร 
 ก. สรา้งความยตุธิรรมในสงัคมโลก 
 ข. เผยแผ่ศาสนาระหว่างประเทศไทยได ้
 ค. รกัษาผลประโยชน์ระหว่างประเทศได ้
 ง. เป็นหลกัฐานในการสรา้งสมัพนัธไมตรี  
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เฉลยแบบฝึกหดั 
เร่ือง การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 

1. ตอบ พระเจา้อโศกมหาราช  
2. ตอบ พระโสณเถระ  และพระอุตรเถระ 
3. ตอบ พระเจา้ไชยาเชษฐาธริาช 
4. ตอบ เพราะกษตัรยิม์อญไมใ่หพ้ระไตรปิฎก 
5. ตอบ ตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส และการเมอืงวุ่นวายไมส่งบ 
6. ตอบ พุทธศาสนานิกายมหายาน 
7. ตอบ บุโรพุทโธ 
8. ตอบ ความศรทัธาและความเอาใจใส่ทะนุบ ารงุของพุทธศาสนิกชน 
9. ตอบ 1. ความไมส่งบทางดา้นการเมอืงภายในประเทศ 
 2. ความเลื่อมศรทัธาของพระพุทธศาสนิกชน 
 3. การไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่จากผูน้ าประเทศ 
 4. การถูกศาสนาอื่นรกุราน 
10. ตอบ 1. เป็นศูนยก์ลางของกจิกรรมทัง้ปวงของคนไทย 
 2. วดั พระสงฆ ์เป็นสถาบนัหลกัของสงัคมไทย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

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

1. ข 
2. ก 
3. ง 
4. ค 
5. ก 
6. ง 
7. ข 
8. ค 
9. ก 
10. ง 
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ทาโสว ปญญฺสสฺ  ยสสสฺติ  พาโล 
อตเฺถส ุ ชาเตส ุ ตถาวิเธส ุ
ย   ปณฺฑิโต  นิปณุณ   ส วิเธติ 
สมโฺมหมาปชชฺติ  ตตถฺ  พาโล 

คนเขลามียศ  กเ็ป็นทาสของคนมีปัญญา 
เมื่อความต้องการอย่างนัน้เกิดขึ้น   

คนฉลาดย่อมจดัการข้อใดได้แนบเนียน 
แต่คนเขลาย่อมถึงความงมงายในข้อนัน้ 

 
(มโหสธโพธิสตตฺ) ข.ุชา.วีส.27/428 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

          เล่มท่ี 2 

บทเรียนส าเรจ็รปู 
การนับถือพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบา้นในปัจจบุนั 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร  โพสาวงั 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 
 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่ง สาระพุทธ
ศาสนา คุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูรตอ้งการ 
คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และด ารงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูรครู
สามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืใหน้กัเรยีน
ไดน้ าไปศกึษาทีบ่า้นไดบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจริต ความรบัผดิชอบ เป็น
คุณลกัษณะของคนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเอง เป็น
คุณลกัษณะของการเป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง 
เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข  
  ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ านวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอ าเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้
เอกสารเล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
คร ูทีจ่ดักจิกรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
       นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                 ผูจ้ดัท า  
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สารบญั 
 

 
เรือ่ง                หน้า  
 
ค าแนะน าในการศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปู    1 
แบบทดสอบก่อนเรยีน   2 
กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที ่1-10)   5 
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 15 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 16 
บรรณานุกรม 19 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเรจ็รปู 
 

 
 1. ใหน้กัเรยีนอ่านจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้ จงึเริม่อ่านเน้ือหาสาระ 
 2. บทเรยีนเล่มนี้ เรือ่งการนบัถอืพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจบุนั  
มทีัง้หมด 10 กรอบ ใหน้กัเรยีนอ่านทลีะกรอบแลว้ปฏบิตัติามค าแนะน าในกรอบอยา่งเครง่ครดั 
 3. บทเรยีนแต่ละกรอบเป็นลกัษณะการใหค้วามรู ้จะมคี าถามอยูท่า้ยกรอบ และจะมี
เฉลยอยูท่ีม่มุซา้ยของกรอบถดัไป นกัเรยีนอ่านและเขยีนค าตอบลงในกระดาษทีค่รแูจกให ้  
แต่หา้มขดีเขยีนสิง่ใดลงบทเรยีนส าเรจ็รปูน้ีอยา่งเดด็ขาด เมือ่ตอบแลว้ใหด้เูฉลยไดใ้นกรอบ
ถดัไป นกัเรยีนกจ็ะทราบว่าตนเองท าไดห้รอืไม ่
 4. นกัเรยีนตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง อยา่ดเูฉลยก่อนเขยีนค าตอบ 
 5. เมือ่อ่านและตอบค าถามครบทุกกรอบแลว้ ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวน
ความรูค้วามเขา้ใจอกีครัง้หนึ่ง 
 6. เมือ่นกัเรยีนอ่านวธิกีารศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปู เขา้ใจทุกอยา่งแลว้ใหน้กัเรยีน  
เปิดอ่านไดเ้ลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ                                
แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 22101  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบา้นในปัจจบุนั 

 
จดุประสงคท่ี์ 2.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วย  
                     เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. ขอ้ใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาไดฝั้งรากลกึในจติใจประชาชนประเทศเพื่อนบา้น 
 ก. การประกอบพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ข. การน าหลกัธรรมมาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั 
 ค. การส่งบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทในไทย 
 ง. การเรยีกรอ้งเสรภีาพในการปฏบิตัพิธิกีรรม 
2. ขอ้ใดแสดงถงึคุณลกัษณะค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 ก. มหีลกัค าสอนเพื่อสนัตภิาพ 
 ข. พุทธศาสนิกชนมคีวามเป็นเอกภาพ 
 ค. หลกัค าสอนคลา้ยคลงึกบัศาสนาอื่น 
 ง. มพีระสงฆเ์ป็นผูส้บืทอดพระพุทธศาสนา 
3. “คนไทยมนี ้าใจเป็นสากล” หมายความว่าอยา่งไร 
 ก. มคีวามกตญัญรููคุ้ณผูอ้ื่น 
 ข. แสดงออกแก่คนทัว่ไปเสมอเหมอืนกนั 
 ค. ประพฤตตินยดึมัน่ตามหลกัพุทธศาสนา 
 ง. มองปัญหาและเขา้ใจปัญหาสงัคมตามความเป็นจรงิ 
4. จดุมุง่หมายสงูสุดของพระพุทธศาสนาคอืความหลุดพน้ จดัเขา้ในขอ้ใด 
 ก. คนไทยไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ 
 ข. คนไทยรกัความเสร ี
 ค. คนไทยมคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั 
 ง. คนไทยมพีระสงฆเ์ป็นแบบอยา่งความดี  
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5. พระพุทธศาสนานิกายใดเจรญิรุง่เรอืงในอาณาจกัรศรวีชิยัมาก่อน 
 ก. นิกายชนิโต 
 ข. นิกายเถรวาท 
 ค. นิกายมหายาน 
 ง. นิกายสยามวงศ ์
6. ขอ้ใดแสดงว่าศาสนาท าใหค้นมจีรยิธรรม 
 ก. แดงสวดมนตไ์หวพ้ระทุกคนื 
 ข. เขยีวไปเวยีนเทยีนวนัวสิาขบชูา 
 ค. ด ามคีวามกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 
 ง. ขาวมคีวามเครง่ครดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณ ี
7. เหตุใดพระพุทธศาสนาจงึเจรญิรุง่เรอืงในประเทศสงิคโปร ์
 ก. ไมม่ปัีญหาทางดา้นการเมอืง 
 ข. ไมม่กีารเผยแผ่ศาสนาอื่น 
 ค. มหีลกัค าสอนทีป่ฏบิตัไิดผ้ลจรงิ 
 ง.  ชาวสงิคโปรส์่วนใหญ่เป็นเชือ้สายจนี 
8. ความเจรญิรุง่เรอืงของพระพุทธศาสนาในประเทศเวยีดนามสมัพนัธก์บัขอ้ใด 
 ก. เยาวชนเวยีดนามนิยมเรยีนพระพุทธศาสนา 
 ข. ปราชญช์าวเวยีดนามเป็นพุทธศาสนิกชน 
 ค. พระสงฆเ์วยีดนามมคีวามรูท้ ัง้ทางโลกและทางธรรม 
 ง. ประชาชนชาวเวยีดนามนิยมประกอบพธิกีรรม 
9. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมภาษาของไทย มคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ใด 
 ก. คนไทยนิยมเรยีนภาษาบาล ี
 ข. ประเทศไทยส่งเสรมิการศกึษาพระพุทธศาสนา 
 ค. ชื่อบุคคลและสถานทีม่รีากฐานมาจากภาษาบาล ี
 ง. พระสงฆใ์ชภ้าษาบาลเีป็นสื่อกลางการสื่อความหมาย  
10. ขอ้ใดแสดงถงึอทิธพิลของพระพุทธศาสนาทีม่ต่ีอจติใจคนไทย 
 ก. วดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน 
 ข. การมองโลกในแงด่เีสมอ 
 ค. พระสงฆเ์ป็นแบบอยา่งทีด่ ี
 ง. การรูจ้กัใหเ้กยีรตคินต่างฐานะกนั 
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          กรอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
         1. บอกสภาพการนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
            2. เปรียบเทียบแนวทางการนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้านได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 เปิดหน้าต่อไป 
 

วนัน้ี น้องน ้าหวาน มสีิง่ทีจ่ะน าเสนอ
ใหเ้พื่อนทราบถงึการนบัถอืพุทธ
ศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นใน
ปัจจบุนั มสีภาพเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

ก่อนอื่นตอ้งมาทราบถงึ
จดุประสงคก์ารเรยีนรูเ้สยีก่อน 

เมือ่ศกึษาจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้ให้
เพื่อนๆ ศกึษาในหน้าต่อไปเลยนะค่ะ 
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กรอบท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนับถือพระพทุธศาสนาในสาธารณรฐัสหภาพเมียนมาร ์(พม่า) 
 หลงัจากทีพ่มา่ไดร้บัเอกราชจากประเทศองักฤษ ในวนัที ่ 4 มกราคม พ.ศ.2491 
รฐับาลของนายพลอูนุกไ็ดใ้หก้ารส่งเสรมิฟ้ืนฟูพระพุทธใหเ้จรญิรุง่เรอืง จนถงึปัจจบุนั โดย
ด าเนินการ คอื 
 1. การสงัคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ.2497 โดยเชญิพระสงฆจ์ากประเทศไทย ศรลีงักา 
ลาว กมัพชูา ท าใหไ้ดพ้ระไตรปิฎกพรอ้มทัง้อรรถกถาจ านวนมาก  
 2. รฐับาลน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นประเทศ และส่งเสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมของประชาชน 
 3. ส่งเสรมิการศกึษาของพระสงฆอ์ยา่งจรงิจงัใหส้ทิธพิเิศษแก่พระสงฆห์ลายประการ 
 4. รฐับาลสนบัสนุนการปฏบิตัธิรรมทัว่ประเทศ และไดแ้พรไ่ปยงัประเทศต่างๆ ของ
โลก 
 5. ประชาชนชาวพมา่มคีวามศรทัธามัน่คงในพระพุทธศาสนามากขึน้ 
 6. แมว้่าพมา่จะมปัีญหาทางดา้นการเมอืง แต่กย็งัส่งเสรมิพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งด ี
 
 
 
 
 ค าถาม  พระพทุธศาสนาในพม่าแม้ว่าการเมืองจะไม่สงบ  
 แต่กย็งัเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไร  
 
         หน้าถดัไป 

หลงัจากทีพ่วกเราไดศ้กึษาการเผยแผ่พุทธศาสนาในดนิแดน
ต่างๆ แลว้ ต่อไปเราจะศกึษาถงึการนบัถอืพระพุทธศาสนาของ
ประเทศดงักล่าวในปัจจบุนัมลีกัษณะอยา่งไร ตามมาเลยค่ะ  
น้องน ้าผึง้ 

น่าสนุกจงัเลยพีน่ ้าหวาน 

สนุกไหมคะ 
ตอบค าถามหน่อยนะ 

ค าถามยากนะ 
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          กรอบท่ี 3 
   ตอบ  1. เพราะประชาชนมีความศรทัธาต่อพระพทุธศาสนา  
             2. เพราะรฐับาลให้การสนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 

          
การนับถือพระพทุธศาสนาในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 หลงัจากทีล่าวไดร้บัเอกราชจากฝรัง่เศส กม็ปัีญหาทางดา้นการเมอืงภายในประเทศ  
ถูกครอบง าดว้ยลทัธกิารปกครองของคอมมวินิสต ์พระพุทธศาสนาทรดุโทรมมาก เพราะ  
 1. คอมมวินิสตพ์ยายามท าลายพุทธศาสนา เช่น หา้มบวชภกิษุสามเณร หา้มใส่บาตร  
หา้มศกึษาเล่าเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
 2. ยกเลกิสมณศกัดิภ์กิษุทุกชนชัน้ พระสงฆต์อ้งโฆษณาชวนเชื่อลทัธคิอมมวินิสต์
เท่านัน้ พระสงฆไ์มใ่หค้วามรว่มมอืถูกก าจดั 
          แต่ในปัจจบุนัรฐับาล ลาว หนัมาใหค้วามส าคญัต่อพระพทุธศาสนามากโดยที ่
 1. วดัเป็นศูนยก์ลางประชาชน พยายามฟ้ืนฟู การนบัถอืพระพุทธศาสนา 
 2. ต่อมาในวนัที ่25พฤศจกิายน ถงึ 3 ธนัวาคม ปีพ.ศ. 2530 รฐับาลลาวไดส้่งพระสงฆ์
มาศกึษาแนวทางการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในเมอืงไทย มกีารผ่อนคลายกฎระเบยีบมากขึน้ 
 3. ปัจจบุนัลาวมวีดั 2,827 วดั โดยมชีาวลาวไดส้่งบุตรเขา้บวชในพุทธศาสนามากขึน้ 
หลงัจากประเทศมคีวามสงบสุข 
 
   
 
 
     ค าถาม   พระพทุธศาสนาในลาวปัจจบุนัเป็นอย่างไรบ้าง          เปิดหน้าถดัไป

ตอบไดเ้ก่งมากน้องน ้าผึง้ 
ศกึษาต่อนะน้อง 

ขอบคุณค่ะพีน่ ้าหวาน 
น่าสนใจค่ะ 

ตอบค าถามดว้ยนะค่ะ 
น้องน ้าผึง้ 

มีอะไรบา้งถามมาได้
เลย พี่น ้าหวาน 
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      ตอบ 1. มีการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนามากข้ึน                                      กรอบท่ี 4 
     2.มีการส่งบตุรหลานเข้าบวชในพระพทุธศาสนามากขึ้น 
 
                           
 
 
 
 
 
                             
                               การนับถือพระพทุธศาสนาในราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 การนบัถอืพระพุทธศาสนาสมยัทีเ่ขมรแดงมอี านาจไมแ่ตกต่างจากประเทศลาวเลยมี
การจ ากดัการนบัถอืในทุกดา้น  แต่หลงัจากทีเ่ขมรแดงหมดอ านาจในปี พ.ศ. 2521 รฐับาล
เฮงสมัรนิเขา้มาปกครองสถานการณ์ยงัไมด่ขีึน้ เพราะรฐับาลสัง่หา้มนบัถอืศาสนา เผาคมัภรี์
ท าลาย ศาสนสถานท าใหเ้สยีหายเป็นจ านวนมาก อยา่งไรกต็ามสถานการณ์เริม่ดขีึน้เมือ่
กมัพชูาทัง้ 4 ฝ่าย รวมกนัจดัตัง้รฐับาล ในปีพ.ศ. 2534 และรฐับาลกมัพชูาภายใตก้ารน าของ
นายกรฐัมนตร ีฮุนเซน็ มนีโยบายทีจ่ะน าพระพุทธศาสนามาฟ้ืนฟูประเทศ ภกิษุสามเณรเริม่
กลบัมาบวชมากขึน้บา้นเมอืงมคีวามสงบสุข พระพุทธศาสนาในกมัพชูาจะกลบัมาฟ้ืนฟู
เจรญิรุง่เรอืงอกีครัง้หนึ่ง จากการส ารวจปัจจบุนัชาวกมัพชูาทีน่บัถอืพระพุทธศาสนามากถงึรอ้ย
ละ 96.4 มคีวามเจรญิรุง่เรือ่งสมยัก่อนมาก 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    
ด                                                                                                                  เปิดกรอบต่อไป   
    ค าถาม  สถานการณ์พระพทุธศาสนาในประเทศกมัพชูาปัจจบุนั  
                  เป็นอย่างไรบ้าง 
 

เก่งมากเลยน้อง  
 ดตู่อจา้ 

น้องตอบถูกหรอืเปล่าค่ะพีน่ ้าหวาน 

น้องน ้าผึง้อ่านชา้ๆ นะค่ะ จะไดเ้ขา้ใจ
มากขึน้ ก่อนอื่นตอบค าถามค่ะ 

ถามมาไดเ้ลยคะ 

    ถูกตอ้ง 
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          กรอบท่ี 5 
         ตอบ  สถานการณ์เร่ิมดีขึ้นมีการฟ้ืนฟู  
                   พระพทุธศาสนามากข้ึน 
 
 
 
 

 
 
 
 

การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศมาเลเซีย 
 แมว้่ามาเลเซยีจะนบัถอืศาสนาอสิลามเป็นส่วนใหญ่ แต่กม็คีนทีน่บัถอื พระพุทธศาสนา
อยา่งเหนียวแน่นเหมอืนกนั 
 1. พ.ศ. 2505 สมาคมผูส้อน พระพุทธศาสนาไดต้ัง้วดัพุทธศาสนาในกวัลาลมัเปอร ์
จดัท าหลกัสตูรอบรมพระสงฆ ์มกีารบวชสามเณรภาคฤดรูอ้นดว้ย  
 2. หลงัจากนัน้ ใน ปี พ.ศ. 2513 ไดต้ัง้ยวุพุทธกิสมาคมแห่งมาเลเซยี สมาคมน้ีมี
สมาชกิถงึ 70 แห่ง รวมถงึกบัปฏบิตัติามค าสอนพุทธเจา้ 
 3. นอกจากนัน้ยงัมสีมาคมชาวพุทธแห่งมาเลเซยีไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนสอนอนุบาล  
สรา้งความศรทัธาใหแ้ก่ชาวมาเลเซยีมากขึน้ 
 4. พระอภธิรรมปาลญาณเถระ ได้ ตัง้ศูนยป์ฏบิตัวิปัิสสนาของชาวพุทธในประเทศ
มาเลเซยี 
 5. ไดต้ัง้วดัพุทธศาสนาในมาเลเซยี มทีัง้มหายานและหนิยาน เช่น วดัหนิยาน จ านวน 
6 วดั วดัมหายานเป็นจ านวนมาก ไดม้กีจิกรรมเพื่ออบรมใหช้าวมาเลเซยีเป็นผูม้คีุณธรรม
จรยิธรรมสงูขึน้ 
 
                     ค าถาม  ชาวมาเลเซียนับถือพระพทุธศาสนานิกายอะไรบ้าง 
 
          
                                                                                   หน้าถดัไป 

ตอบถูกเก่งมากเลย น้องน ้าผึง้มี
อะไรใหพ้ีศ่กึษาบา้งบอกมาไดเ้ลย 

พีน่ ้าหวานค่ะ หนูตอบถูกหรอืเปล่า 
ยากพอสมควรค่ะพี ่แต่ตอนน้ีหนูได้
ไปศกึษาเรือ่งพระพุทธศาสนาของ
ประเทศมาเลเซยี  ตามมาซคิ่ะ 
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          กรอบท่ี 6 
 
        ตอบ 1. นิกายหินยาน 
     2. นิกายมหายาน 
 
 
 
 
 

 
การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 

 พระพุทธศาสนาเคยเจรญิรุง่เรอืงในอนิโดนีเซยีมาก่อน ต่อมาไดถู้กศาสนาอสิลามเขา้
มาแทนทีท่ าใหค้นทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาเหลอืประมาณรอ้ยละ 0.5 เท่านัน้ สภาพ
พระพุทธศาสนาในปัจจบุนัมสีภาพดงันี้ คอื  
 1. ชาวอนิโดนีเซยีบนเกาะชวานบัถอื พระพุทธมหายานควบคู่กบัศาสนาพราหมณ์ 
โดยเฉพาะเรือ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
 2. บนเกาะชาวมชีาวจนีทีน่บัถอื พระพุทธศาสนาบางส่วนไดจ้ดักจิกรรมวนัวสิาขบชูา
ขึน้ ถอืเป็นเทศกาลทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของประเทศ 
 3. มกีารตัง้ศูนย์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาทีบ่า้นเลขที ่59 ถนนเตอรซูานเลม็บงัด ี 
กรงุจาการต์า 
 4. มกีารสรา้งวดัพระพุทธศาสนา เช่น วดัมหาโพธิ ์วดัมหาธรรมโลก 
 5. มกีารจดัตัง้โรงเรยีนสอน พระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์เพื่อสอนพระพุทธศาสนาแก่
เยาวชน และพมิพเ์อกสารเผยแพร่ 
 การฟ้ืนฟู พระพุทธศาสนาในอนิโดนีเซยี ไมแ่พรห่ลายมากเนื่องจากท าโดยเอกชน 
รฐับาลไมส่นบัสนุนพระพุทธศาสนา ดงันัน้ชาวพุทธจงึเป็นของชนกลุ่มน้อยเท่านัน้ 
 
 
 
       ค าถาม เหตุใดพระพุทธศาสนาในอนิโดนีเซยีไมเ่จรญิรุง่เรอืงเท่าทีค่วร 
           
                                                                                            หน้าถดัไป                                     

ตอบไดถู้กตอ้งเลย พี่น ้าหวาน 
แสดงวา่อ่านไดเ้ก่งมาก ยงัมีอีก 
พี่ตามมาไดเ้ลย 

ขอบใจมากเลย มอีะไรอกีหรอืเปล่า 

ตอบค าถามนิดดว้ยพีน่ ้าหวาน ถามมาเลยจา้ 
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          กรอบท่ี 7 
    ตอบ   1. รฐับาลไม่ให้การสนับสนุน 
               2.  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนามสุลิม  
 
 
 

 
 
 
 

การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศสิงคโปร ์
 ประเทศสงิคโปรม์คีนหลายเชือ้ชาต ิแต่มคีนเชือ้ชาตจินีถงึรอ้ยละ 90 ฉะนัน้คนทีน่บัถอื
พระพุทธศาสนาจงึเป็นชาวจนี แต่เป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึง่ในปัจจบุนัมสีภาพการนบั
ถอืดงันี้ 
 1. มกีจิกรรมการสอน พระพุทธศาสนา มกีารจดัตัง้โรงเรยีนแสดงปาฐกถา ประชาชน
ไดศ้กึษาภายในวดั 
 2. มกีารจดัตัง้องคก์รเพื่อเผยแผ่ทีช่ดัเจน เช่น พุทธศาสนิกชนสงิคโปร ์สถาบนัสตรี
สงิคโปร ์องคก์รยวุพุทธแห่งสงิคโปร ์
 3. มกีารสงัคมสงเคราะห ์มกีารด าเนินการถงึ 1,800 แห่ง มกีารบรจิาคช่วยเหลอืคน
ยากจน ตัง้สมาคมสงเคราะหค์นชรา 
 4. มวีดัส าหรบับ าเพญ็กจิกรรมทาง พระพุทธศาสนาในสงิคโปร ์มวีดัถงึ 112 วดั มทีัง้
วดัไทย ศรลีงักา จนี เป็นสถานทีฝึ่กวปัิสสนาสนทนาธรรมต่างๆ 
 การนบัถอื พระพุทธศาสนาในสงิคโปรไ์มใ่ช่แต่นบัถอืเท่านัน้ หากแต่น ามาใชใ้น
ชวีติประจ าวนัอกีดว้ย 
 
 
 
         ค าถาม  ท าไมพทุธศาสนาในสิงคโปรจึ์งเจริญรุ่งเรือง 
 
                  หน้าถดัไป 

พี่คิดวา่นอ้งน ้าผึ้งจะตอบไดไ้ม่มีปัญหา
อะไรใช่หรือเปล่าจะ๊ ศึกษาต่อจา้ 

ตอบค าถามดว้ยจา้ น้องน ้าผึง้ 

สบายมากพีน่ ้าหวาน 
มอีะไรอกีหรอืเปล่า 
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          กรอบท่ี 8 
  ตอบ 1. คนส่วนใหญ่เป็นคนจีนจึงนับถือพระพทุธศาสนา 
               แบบมหายาน 
           2. มีองคก์รท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพทุธศาสนาอย่างชดัเจน 
           3. มีกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
 
 
 
 
 

 
การนับถือพระพทุธศาสนาในประเทศเวียดนาม 

       พระพุทธศาสนาในเวยีดนามนัน้ถูกท าลาย และกดีกนัมาก โดยเฉพาะช่วงสงครามกลาง
เมอืง ท าใหพ้ระพุทธศาสนาถูกท าลายมาก ดว้ยสาเหตุหลายประการ เช่น  
 1. ประชาชนถูกจ ากดัการนบัถอืศาสนาหา้มเผยแผ่ศาสนา  
 2. วดัถูกท าลายในช่วงสงครามและถูกยดึเป็นของรฐับาล 
 3.  หา้มประกอบพธิกีรรม หา้มอุปสมบท หา้มท าบุญตกับาตร 
 4. คมัภรีท์างศาสนาถูกเผาท าลาย 
 5. พระสงฆต่์างหนีภยัการเมอืงทีเ่หลอืถูกบงัคบัใหท้ างานหนกั 
 อยา่งไรกต็าม ในปีพ.ศ. 2530 เหตุการณ์สงครามสงบ รฐับาลกผ็่อนปรนไมเ่ขม้งวด  
การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาจงึเกดิขึน้ใหม ่แต่กไ็มป่ระสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร และคนรุน่ใหมห่นัไป  
นบัถอืศาสนาครสิตม์ากขึน้ การนบัถอืพระพุทธศาสนาของคนเวยีตนามจะเป็นพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน 
 
 
 
 
   ค าถาม  แม้รฐับาลจะผอ่นปรนการเผยแผ่พระพทุธศาสนาบ้าง  
                 แต่พระพทุธศาสนาในเวียดนามกไ็ม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไร 
                       
                                                                                                               หน้าถดัไป 

น้องตอบถูกหรอืไม ่ 
พีน่ ้าหวาน 

ตอบถูกเก่งมาก
ศกึษาต่อจา้ 

ถามมาไดเ้ลยจะ๊ 

น้องน ้าผึง้เขา้ใจหรอืเปล่า ตอบค าถามก่อนนะ 
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          กรอบท่ี 9 
          ตอบ  เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หนัไปนับถือ  
                    ศาสนาคริสตเ์พ่ิมมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 

 
การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบา้น 

 ในปัจจบุนัประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ด มคีวามมัน่คง
มากทีสุ่ด ดงันัน้พระพุทธศาสนาในเมอืงไทยจงึเป็นแบบอยา่งแก่ประเทศต่างๆ ในโลก ซึง่
บทบาทหน้าทีข่องเราทีด่ าเนินการ ดงันี้ 
 1. การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา จะเหน็ไดว้่าประเทศต่างๆ ทีอ่ยูร่อบบา้นของเราต่าง
ประสบปัญหาทางดา้นการเมอืง ดงันัน้ รฐับาลไทยใหค้วามรว่มมอืช่วยเหลอืในการบรูณวดั 
ศาสนสถานต่างๆ ส่งเสรมิการประกอบพธิกีรรมทางพุทธเพิม่มากขึน้ 
 2. ดา้นการศกึษาพระพุทธศาสนา มหีลายประเทศหลงัจากบา้นเมอืงสงบสุขกม็กีาร
ฟ้ืนฟูหลายประการ มกีารท าสงัคายนาพระไตรปิฎก บางประเทศไดใ้หส้ทิธเิสรภีาพแก่ประชาชน
ในการศกึษาหาความรูท้างพุทธศาสนามากขึน้ และมกีารตัง้องคก์รทางพุทธศาสนามากขึน้ 
 3. ดา้นการส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรม บางประเทศน าหลกัการของพุทธศาสนาไปใช ้เช่น 
การส่งเสรมิใหป้ระชาชนปฏบิตัธิรรมอยา่งเครง่ครดั เช่น ประเทศเมยีนมาร์ 
 4. ดา้นการน าไปปฏบิตัใินชวีติ บางประเทศแมว้่าจะปกครองแบบสงัคมนิยม แต่กย็งั
น าวถิทีางแห่งพุทธไปใชใ้นการปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั เช่น ประเทศเมยีนมาร์ 
 
                                          ค าถาม  การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
                      ในปัจจบุนัเป็นอย่างไรบ้าง  
           
                                                                                         หน้าถดัไป 
 

สรปุไดว้่าอยา่งไรคะพี่
น ้าหวาน 

เมือ่เราทราบสถานการณ์ของการนบัถอืพระพุทธศาสนาในปัจจบุนั
ของแต่ละประเทศแลว้แลว้ จะเหน็ว่าพระพุทธศาสนามทีัง้
เจรญิรุง่เรอืง และเสื่อมลง สามารถสรปุไดด้งันี้จะ๊ น้องน ้าผึง้ 
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          กรอบท่ี 10 
 
       
    ตอบ 
    1. ก าลงัเจริญรุ่งเรืองขึ้นเน่ืองจากบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากข้ึน  
      2. ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ทัว่โลกจึงใช้ 
            ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการด าเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น ้าผึง้ตอบถูกหรอืเปล่า 
พีน่ ้าหวาน มอีะไรอกีหรอืเปล่า 

เก่งมากเลยน้องน ้าผึง้ ตอบถูกทุกขอ้เลย ถงึอยา่งไรก็
น่าจะลองท าแบบฝึกหดั ในหน้าต่อไปแลว้ท า
แบบทดสอบหลงัเรยีนดว้ยนะจะ๊ 

     ขอบคุณมากเลย  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

เร่ือง การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบา้นในปัจจบุนั 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามใหถู้กตอ้ง สมบรูณ์  
1. พระพุทธศาสนาจะเจรญิหรอืเสื่อมลงนัน้ดว้ยสาเหตุใด 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
2. ถา้บา้นเมอืงตกเป็นเมอืงขึน้หรอืถูกลทัธคิอมมวินิสตค์รอบครองพระพุทธศาสนาจะเป็น
อยา่งไร 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
3. เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงผูน้ าการปกครอง พระพุทธศาสนาเขา้สู่ยคุวกิฤตหลายครัง้  
 แต่เหตุใดพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นยงัคงอยูม่าจนถงึปัจจบุนั 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
4. นกัเรยีนคดิว่าพระสงฆย์งัมคีวามส าคญัต่อสงัคมไทยในปัจจบุนัหรอืไม ่อยา่งไร 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
5. “วถิไีทยคอืวถิพีุทธ” “วถิพีุทธคอืวถิไีทย” นกัเรยีนคดิอยา่งไรกบัค าพดูนี้ 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................... .... 
6. ค าว่า “สยามเมอืงยิม้” เป็นผลสบืเนื่องมาจากสิง่ใด 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
7. อะไรคอืหลกัฐานแสดงว่าพระพุทธศาสนาเคยเจรญิรุง่เรอืงในประเทศเพื่อนบา้น 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
8. สถานการณ์ในปัจจบุนัของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นเป็นอยา่งไร 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
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9. พระพุทธศาสนามคีวามผกูพนักบัวถิกีารด าเนินชวีติของคนไทยอยา่งไรบา้ง 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
........................................................................................................................................... ... 
10. สาเหตุความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้นมอีะไรบา้ง 
 ตอบ
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ 

แบบทดสอบหลงัเรียน  รายวิชา ส 22101  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบา้นในปัจจบุนั 

 
จดุประสงคท่ี์ 2 .วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืทีช่่วย  
                     เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย X ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. ขอ้ใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาไดฝั้งรากลกึในจติใจประชาชนประเทศเพื่อนบา้น 
 ก. การส่งบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทในไทย 
 ข. การเรยีกรอ้งเสรภีาพในการปฏบิตัพิธิกีรรม 
 ค. การประกอบพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ง. การน าหลกัธรรมมาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั 
2. ขอ้ใดแสดงถงึคุณลกัษณะค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 ก. หลกัค าสอนคลา้ยคลงึกบัศาสนาอื่น 
 ข. มหีลกัค าสอนเพื่อสนัตภิาพ 
 ค. พุทธศาสนิกชนมคีวามเป็นเอกภาพ 
 ง. มพีระสงฆเ์ป็นผูส้บืทอดพระพุทธศาสนา 
3. “คนไทยมนี ้าใจเป็นสากล” หมายความว่าอยา่งไร 
 ก. มคีวามกตญัญรููคุ้ณผูอ้ื่น 
 ข. ประพฤตตินยดึมัน่ตามหลกัพุทธศาสนา 
 ค. แสดงออกแก่คนทัว่ไปเสมอเหมอืนกนั 
 ง. มองปัญหาและเขา้ใจปัญหาสงัคมตามความเป็นจรงิ 
4. จดุมุง่หมายสงูสุดของพระพุทธศาสนาคอืความหลุดพน้ จดัเขา้ในขอ้ใด 
 ก. คนไทยรกัอสิรเสร ี
 ข. คนไทยไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ 
 ค. คนไทยมพีระสงฆเ์ป็นแบบอยา่งความด ี
 ง. คนไทยมคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั  
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5. พระพุทธศาสนานิกายใดเจรญิรุง่เรอืงในอาณาจกัรศรวีชิยัมาก่อน 
 ก. นิกายเถรวาท 
 ข. นิกายชนิโต 
 ค. นิกายสยามวงศ ์
 ง. นิกายมหายาน 
6. ขอ้ใดแสดงว่าศาสนาท าใหค้นมจีรยิธรรม 
 ก. แดงสวดมนตไ์หวพ้ระทุกคนื 
 ข. ด ามคีวามกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 
 ค. เขยีวไปเวยีนเทยีนวนัวสิาขบชูา 
 ง. ขาวมคีวามเครง่ครดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณ ี
7. เหตุใดพระพุทธศาสนาจงึเจรญิรุง่เรอืงในประเทศสงิคโปร ์
 ก. ไมม่กีารเผยแผ่ศาสนาอื่น 
 ข. ชาวสงิคโปรส์่วนใหญ่เป็นเชือ้สายจนี 
 ค. ไมม่ปัีญหาทางดา้นการเมอืง 
 ง.  มหีลกัค าสอนทีป่ฏบิตัไิดผ้ลจรงิ 
8. ความเจรญิรุง่เรอืงของพระพุทธศาสนาในประเทศเวยีดนามสมัพนัธก์บัขอ้ใด 
 ก. ปราชญช์าวเวยีดนามเป็นพุทธศาสนิกชน 
 ข. เยาวชนเวยีดนามนิยมเรยีนพระพุทธศาสนา 
 ค. ประชาชนชาวเวยีดนามนิยมประกอบพธิกีรรม 
 ง. พระสงฆเ์วยีดนามมคีวามรูท้ ัง้ทางโลกและทางธรรม 
9. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมภาษาของไทย มคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ใด 
 ก. ชื่อบุคคลและสถานทีม่รีากฐานมาจากภาษาบาล ี
 ข. คนไทยนิยมเรยีนภาษาบาล ี
 ค. ประเทศไทยส่งเสรมิการศกึษาพระพุทธศาสนา 
 ง. พระสงฆใ์ชภ้าษาบาลเีป็นสื่อกลางการสื่อความหมาย    
10. ขอ้ใดแสดงถงึอทิธพิลของพระพุทธศาสนาทีม่ต่ีอจติใจคนไทย 
 ก. การมองโลกในแงด่เีสมอ 
 ข. วดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน 
 ค. การรูจ้กัใหเ้กยีรตคินต่างฐานะกนั 
 ง. พระสงฆเ์ป็นแบบอยา่งทีด่ี                                                           
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เฉลยแบบฝึกหดั 

เร่ือง  การนับถือพระพทุธศาสนาของประเทศเพ่ือนบา้นในปัจจบุนั 
 
 
1. ตอบ   1. ความศรทัธาของพุทธศาสนิกชน  
  2. ความเอาใจใส่ของผูน้ าผูป้กครอง 
2. ตอบ   1. จะถูกคุกคามลดิรอนและท าลายลา้งพุทธศาสนา 
  2. ไมส่่งเสรมิสนบัสนุนและขดัขวางการท ากจิกรรมทางพุทธศาสนา 
3. ตอบ   ความเชื่อมัน่ศรทัธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
4. ตอบ   มคีวามส าคญัมาก เพราะเป็นสถานบนัหลกัของสงัคมไทย และพระสงฆเ์ป็นผู้  
  ทีม่สี่วนช่วยในการพฒันาสงัคมไทยใหม้ัน่คงเจรญิรุง่เรอืง 
5. ตอบ   เหน็ดว้ยกบัค าพดูนี้ เพราะพุทธศาสนามบีทบาทต่อชวีติคนไทยตัง้แต่เกดิจนกระทัง่  
  เสยีชวีติ 
6. ตอบ   พระพุทธศาสนาสอนใหค้นไทยเป็นคนมเีมตตาใหอ้ภยัเสมอ 
7. ตอบ   เจดยีช์า เวดากองอยูใ่นพมา่ บุโรพุทโธประเทศอนิโดนีเซยี พระธาตุหลวง  
  ในประเทศลาว ปราสาทนครธมประเทศกมัพชูา 
8. ตอบ   มกีารส่งเสรมิฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการบรูณวดัวาอาราม พุทธสถาน  
  ส่งเสรมิการศกึษาดว้ยการจดัการศกึษาพระสงฆ ์การศกึษาปรยิตัธิรรม  
  ส่งบุตรหลานเขา้มาศกึษาพระพุทธศาสนาในไทย 
9. ตอบ   วกีารด าเนินชวีติของคนไทยเป็นผลมาจากการหล่อหลอมของพระพุทธศาสนา  
  ตัง้แต่การเกดิจนกระทัง่เสยีชวีติ เกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนาทัง้สิน้ 
10. ตอบ  1. การเบยีดเบยีนจากศาสนาอื่น 
 2. ปัญหาการเมอืง  
 3. ขาดการอุปถมัภจ์ากพระมหากษตัรยิบ์างสมยั  
 4. ความประมาทของพุทธศาสนิกชน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

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

1. ง 
2. ข 
3. ค 
4. ก 
5. ง 
6. ข 
7. ข 
8. ง 
9. ก 
10. ค 
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อิตถีฺธตุโฺต สรุาทตุโฺต อกฺขธตุโฺต จ โย นโร 
ลทธฺ   วินาเสติ ต  ปราภโว  มขุ  

 
คนใด เป็นนักเลงผูห้ญิง นักเลงสรุา นักเลงการพนัน 

ย่อมล้างผลาญทรพัยท่ี์ตนได้แล้ว ๆ  
ข้อนัน้เป็นเหตแุห่งความฉิบหาย 

 
                                                                                  (พทุธ)  ข ุ ส ุ 25/347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                     เล่มท่ี 3 
บทเรียนส าเรจ็รปู 

พระพทุธศาสนา คือ รากฐานวฒันธรรมไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร  โพสาวงั 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 
 
 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่ง สาระพุทธ
ศาสนา คุณธรรม จรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูรตอ้งการ 
คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และด ารงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูร  
ครสูามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืให้
นกัเรยีนไดน้ าไปศกึษาทีบ่า้นได้ 
 บทเรยีนส าเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจรติ ความรบัผดิชอบ เป็นคุณลกัษณะของคน
ด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเอง เป็นคุณลกัษณะของการเป็น
คนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา 
ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ านวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอ าเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้ เอกสาร
เล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน คร ูทีจ่ดั
กจิกรรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
      นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                ผูจ้ดัท า  
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สารบญั 
 

 
 

เรือ่ง               หน้า  
 
ค าแนะน าในการศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปู    1 
แบบทดสอบก่อนเรยีน   2 
กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที ่1-7)   5 
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 12 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 13 
บรรณานุกรม 16 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเรจ็รปู  

 
 

 
 1. ใหน้กัเรยีนอ่านจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้ จงึเริม่อ่านเน้ือหาสาระ 
  2. บทเรยีนเล่มนี้ เรือ่ง พระพุทธศาสนาคอืรากฐานวฒันธรรมไทย  
มทีัง้หมด 7 กรอบ ใหน้กัเรยีนอ่านทลีะกรอบแลว้ปฏบิตัติามค าแนะน าในกรอบอยา่งเครง่ครดั 
 3. บทเรยีนแต่ละกรอบเป็นลกัษณะการใหค้วามรู ้จะมคี าถามอยูท่า้ยกรอบ และจะมี
เฉลยอยูท่ีม่มุซา้ยของกรอบถดัไป นกัเรยีนอ่านและเขยีนค าตอบลงในกระดาษทีค่รแูจกให ้แต่
หา้มขดีเขยีนสิง่ใดลงบทเรยีนส าเรจ็รปูน้ีอยา่งเดด็ขาด เมือ่ตอบแลว้ใหด้เูฉลยไดใ้นกรอบถดัไป 
นกัเรยีน 
กจ็ะทราบว่าตนเองท าไดห้รอืไม ่
 4. นกัเรยีนตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง อยา่ดเูฉลยก่อนเขยีนค าตอบ 
 5. เมือ่อ่านและตอบค าถามครบทุกกรอบแลว้ ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวน
ความรูค้วามเขา้ใจอกีครัง้หนึ่ง 
 6. เมือ่นกัเรยีนอ่านวธิกีารศกึษาบทเรยีนส าเรจ็รปู เขา้ใจทุกอยา่งแลว้ใหน้กัเรยีนเปิด
อ่านไดเ้ลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับึงกาฬ 
แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 22101  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง พระพทุธศาสนา คือ รากฐานวฒันธรรมไทย 
 
 จดุประสงคท่ี์ 3.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ป็น  
                      รากฐานของวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดกของชาติ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย   ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. วรรณคดเีรือ่งใดทีไ่มไ่ดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธศาสนา 
 ก. มหาชาตคิ าหลวง 
 ข. ไตรภมูพิระรว่ง 
 ค. สามคัคเีภทค าฉนัท ์
 ง. พระอภยัมณ ี
2. จติใจของคนทีไ่มม่ศีาสนาเปรยีบเหมอืนน ้าชนิดใด 
 ก. น ้าขุน่ 
 ข. น ้าไหล 
 ค. น ้านิ่ง 
 ง. น ้าเดอืด 
3. บุคคลใดไดช้ื่อว่าเป็นผูม้ศีาสนา 
 ก. ผูม้ฐีานะด ี
 ข. ผูม้นี ้าใจโอบออ้มอาร ี
 ค. ผูม้หีนงัสอืธรรมจ านวนมาก 
 ง.  ผูท้ีเ่กดิในตระกูลสงู  
4. อทิธพิลของพระพุทธศาสนาทีม่ต่ีออุปนิสยัของคนไทยในขอ้ใดส่งผลใหค้นไทย 
   ไมต่กเป็นเมอืงขึน้ของชาตอิื่น 
 ก. มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน 
 ข. มคีวามอดทน 
 ค. มคีวามรกัในความอสิระ 
 ง. มคีวามเมตตากรณุา  
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       5. บุคคลใดทีม่พีฤตกิรรมทีไ่มไ่ดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธศาสนา 
 ก. สาโรจน์มนีิสยัโอบออ้มอาร ี
 ข. เสรเีคารพนบน้อมต่อผูใ้หญ่ 
 ค. โสรจัชอบช่วยเหลอืผูต้กยาก 
 ง.  สาลีช่อบการเปลีย่นงานบ่อยๆ 
6. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งมากทีสุ่ด 
 ก. คนไทยเป็นคนรกัความเป็นอสิระ 
 ข. พระพุทธศาสนาสอนใหค้นไทยเป็นคนรกัอสิระ 
 ค. ถา้นบัถอืพระพุทธศาสนาตอ้งเป็นคนอสิระ 
 ง. ถา้คนไทยไมน่บัถอืพระพุทธศาสนากค็งไมร่กัอสิระ 
7. ขอ้ใดสรปุความหมายของประโยคต่อไปนี้ไดเ้หมาะสมทีสุ่ด  
 “จติรกรรมฝาผนงัทีป่รากฏทัว่เมอืงไทยส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนา  
    ซึง่ถูกจดัท าขึน้อยา่งประณตีบรรจง” 
 ก. ช่างไทยมฝีีมอืมาก 
 ข. ช่างไทยชอบวาดพุทธประวตั ิ
 ค. คนไทยมศีรทัธามัน่คงในพระพุทธศาสนา 
 ง. ภาพจติกรรมฝาผนงัส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวตั ิ
8. ค ากล่าวทีว่่า “เวรยอ่มระวบัดว้ยการไมจ่องเวร” ค ากล่าวนี้สอนใหค้นไทยมอุีปนิสยัอยา่งไร 
 ก. มคีวามอดทน 
 ข. มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
 ค. รูจ้กัการใหอ้ภยั 
 ง. มคีวามเมตตา 
9. ปัจจบุนัคนในสงัคมมนีิสยัเหน็แก่ตวั เอารดัเอาเปรยีบกนัมากขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากขอ้ใด 
 ก. ขาดวนิยัในตนเอง 
 ข. ขาดความรบัผดิชอบในสงัคม 
 ค. ขาดความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
 ง. ขาดการปฏบิตัติามหลกัค าสอนของศาสนา  
10. บุคคลใดไดช้ื่อว่ามคีวามอดทนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 ก. พนิิจไปจองทีน่ัง่เพื่อจะดคูอนเสริต์ตัง้แต่ต ี5 
 ข. วสิุทธิไ์มโ่กรธเพื่อนๆ ทีล่อ้ว่าเป็นลกูคนเกบ็ขยะ 
 ค. พสิษิฐน์ัง่ลอกการบา้นเพื่อนตลอดคนจนไมไ่ดน้อน 
 ง. พชิาญอดอาหารประทว้งแมท่ีไ่มอ่นุญาตใหไ้ปเทีย่วกบัเพื่อน  
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          กรอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   1. บอกความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของ  
      วฒันธรรมไทยได ้
   2. อภปิรายความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐาน  
      ของวฒันธรรมไทยได ้
   3. ยกตวัอยา่งวฒันธรรมไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากพระพุทธศาสนา  
       จนเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยมาจนถงึทุกวนัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         หน้าต่อไป 
 

สวสัดคีรบัหลานๆ ของลุง วนัน้ีลุงจะมาเล่าเรือ่ง
ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐาน
ของวฒันธรรมไทย ตามมาเลยครบั 
 

คุณลุงครบัก่อนอื่น 
พวกหลานๆ อยากทราบ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
มอีะไรบา้งครบั 

 

เมือ่บอกจดุประสงคแ์ลว้ 
เปิดหน้าต่อไปเลยครบั 
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                                                                                       กรอบท่ี 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยทัว่ไปแลว้ค าว่า  คนไท นัน้เป็นผูท้ีม่อีสิระ เป็นผูท้ีไ่มย่อมขึน้กบัใคร ดงันัน้วถิชีวีติ
ของคนไทยจงึมรีปูแบบทีเ่ป็นแบบเฉพาะของคนไทย ซึง่มพีระพุทธศาสนาเป็นเครือ่งยดึเหนี่ยว 
เป็นรากฐานของวถิชีวีติของคนไทยทัง้ปวง หรอืพดูตามคนทัว่ไปคอื ชวีติคนไทยตัง้แต่เกดิ
จนกระทัง่ตายจะเกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนาตลอด 
 ถา้เราลองวเิคราะหแ์ลว้น่าคดิว่า พระพุทธศาสนาเกีย่วกบัวฒันธรรมทางดา้นใดบา้ง  
และมอีทิธพิลต่อวถิชีวีติคนไทยอยา่งไร 
 
                  ค าถาม  ข้อใดเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยท่ีเก่ียวข้องกบั         
                                        พระพทุธศาสนา 
     ก. การนับถือพระพทุธศาสนา  
     ข. การประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา 
     ค. การท าบญุตกับาตร 
     ง. ถกูทุกข้อ 
 
 
          หน้าต่อไป 
 

  

หลานๆศึกษา เนื้อหา

พระพุทธศาสนา 

คือ รากฐานของวัฒนธรรมไทยมี

อะไรบ้าง 

ครับ

ผม 
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          กรอบท่ี 3 
 ง. ถกูทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระพทุธศาสนาเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทย  
 วฒันธรรม หมายถงึ ลกัษณะของความเจรญิงอกงาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
ความกลมเกลยีวกา้วหน้าของชาต ิและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน สรปุไดว้่า วฒันธรรมเป็น
สภาพหรอืลกัษณะทีแ่สดงออกถงึความเจรญินัน่เอง 
 วฒันธรรมไทย จงึหมายถงึ สภาพและลกัษณะทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิของคนไทย
ในดา้นวถิชีวีติ ความคดิ การปรบัตวั การเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาติ 
 เนื่องจากพระพุทธศาสนาผกูพนัแนบแน่นกบัคนไทย ความเชื่อ หลกัปฏบิตั ิแนวคดิ 
กจิกรรมทุกดา้นจงึมพีระพุทธศาสนาเป็นแกนน า เป็นรากฐานทีส่ าคญัยิง่  
 
 
 
 
 
 
 
              ค าถาม  วฒันธรรม คืออะไร 
 
 
 
 
               หน้าต่อไป 
 

เก่งมากหลาน ๆที่ตอบถูก ต่อไปลุง

จะให้หลานๆ ศึกษารายละเอียด

พระพุทธศาสนาคือรากฐานของ

วัฒนธรรมไทย 

รายละเอียดของวัฒนธรรมที่

ได้รับอิทธิพลจาก

พระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง

ครับลุง 

มีมากมายเลยหลานๆ 

แต่เพ่ือให้ไม่ลืม ตอบ

ค าถามลุงก่อน 
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                                                                                                             กรอบท่ี 4 
      ตอบ  คือ ความเจริญงอกงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเภทของวฒันธรรมไทย  
 1. วฒันธรรมทางวตัถ ุเป็นผลงานทีส่รา้งสรรคท์ีเ่กดิจากสตปัิญญาของมนุษยซ์ึง่
ถ่ายทอดออกมาเป็นรปูธรรมอนัละเอยีดอ่อน เช่น พระอุโบสถ วหิาร พระพุทธรปู สิง่เหล่านี้เกดิ
จากความเลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนา โดยมพีระมหากษตัรยิส์มยัต่างๆ เป็นผูน้ าในการ
สรา้ง ฟ้ืนฟู บรูณะ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1.1 ดา้นสถาปัตยกรรม คอื ผลงานดา้นการก่อสรา้ง การออกแบบ เช่น  พระอุโบสถ 
เจดยี ์วหิาร ผูม้บีทบาทคอืพระมหากษตัรยิ ์ผลงานทีป่รากฏ เช่น วดัพระศรรีตันศาสดาราม  
วดัเบญจมพติรดุสติวนาราม เป็นตน้ 
  1.2 ดา้นประตมิากรม คอื ผลงานออกมาในรปูของการหล่อ การปัน้ การแกะสลกั 
เช่น การปัน้พระพุทธรปู 
  1.3 ดา้นจติรกรรม คอื ผลงานทีอ่อกมาในรปูของการวาด การเขยีน ผลงานส่วนใหญ่
จะอยูท่ีฝ่าผนงัพระอุโบสถ ประตูหน้าต่าง จดุมุง่หมายเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงาน การท าบุญ และ
บรรยายเรือ่งราวในพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
  
             ค าถาม  สถาปัตยกรรม คืออะไร 
           
                                                                                                                 หน้าต่อไป 
 

ยังไม่จบนะหลาน 

ตามลุงไปดูกรอบ

ต่อไปนะ แต่เพ่ือ

ไม่ให้ลืมตอบ

ค าถามลุงก่อน 

วัฒนธรรมที่ได้รับ

อิทธิพลมาจาก

พระพุทธศาสนา

แบ่งออกได้ 2 

ประเภทรายละเอียด 

ตามลุงมาเลย 

หลานๆ ลุงจะเล่าให้

ฟัง 

ครับคุณลุง 

สบาย

มาก 
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                                                                                             กรอบท่ี 5 
     ตอบ คือ ผลงานท่ีออกมาในรปูการก่อสร้าง การออกแบบ  
 
 
 
 
 
 
 2. วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถ ุเป็นวฒันธรรมทางดา้นจติใจทีค่นไทย มมีาชา้นาน และมี
การปฏบิตัสิบืต่อกนัมา ซึง่มรีากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ซึง่มดีงันี้  
  2.1 ดา้นภาษา  ประเทศไทยรบัเอาภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตทีเ่ป็นภาพาทีใ่ชใ้น
พระพุทธศาสนา นอกจากจะเป็นภาษาในหลกัธรรมแลว้ยงัเป็นภาษาใชใ้น  สถานที ่ชื่อ คน ทัง้นี้
เพื่อความเป็นสริมิงคลตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
  2.2 ดา้นวรรณกรรม  วรรณกรรมของไทยผกูพนักบัพระพุทธศาสนา ซึง่มทีัง้รอ้ย
แกว้และรอ้ยกรอง เป็นวรรณคดทีีส่ าคญัตกทอดมาจนถงึปัจจบุนั เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัพุทธ
ศาสนา เช่น มหาชาตคิ าหลวง ไตรภมูพิระรว่ง  
  2.3 ดา้นลกัษณะนิสยั การทีค่นไทยมวีถิชีวีติกบัคนไทย จงึท าใหค้นไทยมจีติใจกวา้ง 
โอบออ้มอาร ีมคีวามกตญัญกูตเวท ี
  2.4 ดา้นประเพณ ีชวีติคนไทยไมว่่าจะเป็นประเพณ ีการด าเนินชวีติ ประเพณี
เทศกาล กล็ว้นมาจากพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณเีขา้พรรษา-ออกพรรษา วนัวสิาขบชูา  
  2.5 ดา้นกฎระเบยีบของสงัคม กฎระเบยีบของคนไทยลว้นมรีากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา เช่น การท าลายชวีติผูอ้ื่น การลกัขโมย การล่วงประเวณผีูอ้ื่น สิง่เหล่านี้ถอืว่า
เป็นบาป ในทางกฎหมายถงึว่าผดิกฎหมาย 
 
 
 
    
                          ค าถาม  วรรณกรรมเร่ืองใด เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา 
                       
                                                                                                             หน้าต่อไป 
 

หลานๆ ตอบถูก

หรือเปล่า พอท่ีจะ

เข้าใจไหม  

ยังไม่จบนะตามลุง

มาเร็ว 

สิ่งท่ีลุงอธิบายมา คาดว่า

จะเข้าใจนะหลาน ก่อน

อื่นตอบค าถามลุงหน่อย 

ตอบถูก

ครับ 

คุณลุงมี

อะไร 

อีกไหม

ครับ 

ถามมาเลยครับ

คุณลุง 
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  ตอบ  1. มหาชาติค าหลวง                                                    กรอบท่ี 6 
   2. ไตรภมิูพระร่วง  
    
 
 
 
 
 
 
  

ความส าคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะเป็นเอกลกัษณ์มรดกของชาติไทย  
  
 เนื่องจากคนไทยส่วนมากนบัถอืพระพุทธศาสนาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั 
พระพุทธศาสนาจงึเป็นวถิชีวีติและไดห้ยัง่รากลกึเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยในดา้นต่างๆ 
และสบืทอดต่อกนัมากลายเป็นเอกลกัษณ์ความภาคภมูใิจ ถา้กล่าวถงึพระพุทธศาสนากจ็ะนึกถงึ
เมอืงไทย ถา้กล่าวถงึเมอืงไทยกจ็ะนึกถงึพระพุทธศาสนา ความส าคญัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาติ
ไทย มดีงันี้ 
 1. องคพ์ระมหากษตัรยิท์รงเป็นพุทธมามกะ เป็นองคอ์คัรศาสนูปถมัภก  
 2. ประชาชนคนไทยรอ้ยละ 95 นบัถอื พระพุทธศาสนา และวดัมกีารกระจายไปทุกแห่ง 
เป็นศูนยร์วมของคนไทย เป็นสิง่ยดึเหนี่ยวทางจติใจ 
 3. พธิกีรรมประเพณต่ีางๆ จะมพีระพุทธศาสนาเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
 4. ศลิปกรรมดา้นต่างๆ เกีย่วขอ้งถงึการด าเนินชวีติจะมี พระพุทธศาสนาเขา้ไป
เกีย่วขอ้งทัง้สิน้ 
 5.วฒันธรรมทางดา้นภาษา ภาษาไทยมรีากฐานมาจากภาษาบาล ีเพราะภาษาบาลเีป็น
ภาษาทีบ่นัทกึค าสอนของพระพุทธศาสนาจงึมอีทิธพิลต่อภาษาไทยโดยเฉพาะชื่อคน เช่น  
จ าเนียร มณจีนัทร ์วลาสนิี  สนิีนาฏย์ 
  
                         ค าถาม  เอกลกัษณ์ของคนไทยมีแบบฉบบัได้รบัอิทธิพลจากอะไร 
 
           
                                                                                                               เปิด หน้าต่อไป 

เก่งมากเลย หลาน 

ตอบถูก 

ทุกข้อเลย ยังไม่จบ

ตามมาอีก 

ขอบคุณ

ครับลุง 
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          กรอบท่ี 7 
 
  ตอบ   พระพทุธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลุงคิดว่าหลานๆ คงจะเข้าใจ

เรื่องราวเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาคือรากฐาน

วัฒนธรรมไทยพอสมควร 

อธิบายมามากลุงขออนุญาต

ไปวัดก่อน เดี๋ยวหลวงตาจะ

คอย 

ขอบคุณ

ครับ 

ขอบคุณครับคุณลุง

ท่ีมา 

ช่วยอธิบายให้พวก

เราเข้าใจ 

อย่าลืม

แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ

หลังเรียน 

หากสงสัยอะไร

อ่านทบทวนใหม่

นะครับ สวัสดี 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

เร่ือง พระพทุธศาสนาคือรากฐานวฒันธรรมไทย  
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความดา้นซา้ยมอืสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยทีเ่กดิมาจาก  
  พระพุทธศาสนา แลว้เขยีนเครือ่งหมาย  ลงในช่องนัน้ 
 

ขอ้ความ ศลิปะ ประเพณี จติใจ ภาษา 
1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ไปรว่มเวยีนเทยีน 
    ในวนัมาฆบชูา 

    

2. สุดาบรจิาคทรพัยส์รา้งบา้นพกัคนชรา     
3. คุณยายพริง้ท าบุญตกับาตรทุกเชา้     
4. พระพุทธรปูสมยัสุโขทยัไดร้บัการยกยอ่งว่าสวยทีสุ่ด     
5. นิรนัรตัน์แสดงความเคารพคร-ูอาจารย ์     
6. ชื่อวจิติรเขยีนดว้ยภาษาบาล ี     
7. ไตรภมูพิระรว่งสอนใหค้นกลวับาป     
8. โบสถว์ดัเบญจมบพติร สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลงั     
9. คนไทยน้ีรกัสงบแต่ถา้รบไมข่ลาด     
10. วสนัตบ์วชเป็นภกิษุเพื่อทดแทนพระคุณแม ่     
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับึงกาฬ 

แบบทดสอบหลงัเรียน  รายวิชา ส  22101  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง พระพทุธศาสนา คือ รากฐานวฒันธรรมไทย 

 
จดุประสงคท่ี์ 3.วเิคราะหค์วามส าคญัของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ป็น   
                    รากฐานของวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดกของชาติ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. วรรณคดเีรือ่งใดทีไ่มไ่ดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธศาสนา 
 ก. พระอภยัมณ ี
 ข. มหาชาตคิ าหลวง 
 ค. ไตรภมูพิระรว่ง 
 ง. สามคัคเีภทค าฉนัท ์
2. จติใจของคนทีไ่มม่ศีาสนาเปรยีบเหมอืนน ้าชนิดใด 
 ก. น ้านิ่ง 
 ข. น ้าเดอืด 
 ค. น ้าขุน่ 
 ง. น ้าไหล 
3. บุคคลใดไดช้ื่อว่าเป็นผูม้ศีาสนา 
 ก. ผูท้ีเ่กดิในตระกูลสงู 
 ข. ผูม้ฐีานะด ี
 ค. ผูม้หีนงัสอืธรรมจ านวนมาก 
 ง.  ผูม้นี ้าใจโอบออ้มอาร ี
4. อทิธพิลของพระพุทธศาสนาทีม่ต่ีออุปนิสยัของคนไทยในขอ้ใดส่งผลให้ประเทศไทย 
   ไมต่กเป็นเมอืงขึน้ของชาตอิื่น 
 ก. มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน 
 ข. มคีวามรกัในความอสิระ 
 ค. มคีวามเมตตากรณุา 
 ง. มคีวามอดทน  
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         5. บุคคลใดทีม่พีฤตกิรรมทีไ่มไ่ดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธศาสนา 
 ก. สาลีช่อบการเปลีย่นงานบ่อยๆ 
 ข. สาโรจน์มนีิสยัโอบออ้มอาร ี
 ค. เสรเีคารพนบน้อมต่อผูใ้หญ่ 
 ง.  โสรจัชอบช่วยเหลอืผูต้กยาก 
6. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งมากทีสุ่ด 
 ก. คนไทยเป็นคนรกัความเป็นอสิระ 
 ข. ถา้นบัถอืพระพุทธศาสนาตอ้งเป็นคนอสิระ 
 ค. พระพุทธศาสนาสอนใหค้นไทยเป็นคนรกัอสิระ 
 ง. ถา้คนไทยไมน่บัถอืพระพุทธศาสนากค็งไมร่กัอสิระ 
7. ขอ้ใดสรปุความหมายของประโยคต่อไปนี้ไดเ้หมาะสมทีสุ่ด  
 “จติรกรรมฝาผนงัทีป่รากฏทัว่เมอืงไทยส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนา  
    ซึง่ถูกจดัท าขึน้อยา่งประณตีบรรจง” 
 ก. ภาพจติกรรมฝาผนงัส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวตั ิ
 ข. คนไทยมศีรทัธามัน่คงในพระพุทธศาสนา 
 ค. ช่างไทยชอบวาดพุทธประวตั ิ
 ง. ช่างไทยมฝีีมอืมาก 
8. ค ากล่าวทีว่่า “เวรยอ่มระวบัดว้ยการไมจ่องเวร” ค ากล่าวนี้สอนใหค้นไทยมอุีปนิสยัอยา่งไร 
 ก. มคีวามเมตตา 
 ข. มคีวามอดทน 
 ค. มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
 ง. รูจ้กัการใหอ้ภยั 
9. ปัจจบุนัคนในสงัคมมนีิสยัเหน็แก่ตวั เอารดัเอาเปรยีบกนัมากขึน้ น่าจะมสีาเหตุมาจากขอ้ใด 
 ก. ขาดความรบัผดิชอบในสงัคม 
 ข. ขาดการปฏบิตัติามหลกัค าสอนของศาสนา 
 ค. ขาดความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
 ง. ขาดวนิยัในตนเอง  
10. บุคคลใดไดช้ื่อว่ามคีวามอดทนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 ก. พสิษิฐน์ัง่ลอกการบา้นเพื่อนตลอดคนจนไมไ่ดน้อน 
 ข. พนิิจไปจองทีน่ัง่เพื่อจะดคูอนเสริต์ตัง้แต่ต ี5 
 ค. วสิุทธิไ์มโ่กรธเพื่อนๆ ทีล่อ้ว่าเป็นลกูคนเกบ็ขยะ 
 ง. พชิาญอดอาหารประทว้งแมท่ีไ่มอ่นุญาตใหไ้ปเทีย่วกบัเพื่อน  
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เฉลยแบบฝึกหดั 
เร่ือง พระพทุธศาสนาคือรากฐานวฒันธรรมไทย  

 
 

ขอ้ความ ศลิปะ ประเพณี จติใจ ภาษา 
1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ไปรว่มเวยีนเทยีน 
    ในวนัมาฆบชูา 

    

2. สุดาบรจิาคทรพัยส์รา้งบา้นพกัคนชรา     
3. คุณยายพริง้ท าบุญตกับาตรทุกเชา้     
4. พระพุทธรปูสมยัสุโขทยัไดร้บัการยกยอ่งว่าสวยทีสุ่ด     
5. นิรนัทรแ์สดงความเคารพคร-ูอาจารย ์     
6. ชื่อวจิติรเขยีนดว้ยภาษาบาล ี     
7. ไตรภมูพิระรว่งสอนใหค้นกลวับาป     
8. โบสถว์ดัเบญจมบพติร สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลงั     
9. คนไทยน้ีรกัสงบแต่ถา้รบไมข่ลาด     
10. วสนัตบ์วชเป็นภกิษุเพื่อทดแทนพระคุณแม ่     
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

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

10. ข 

1. ก 
2. ค 
3. ง 
4. ข 
5. ก 
6. ค 
7. ก 
8. ง 
9. ข 
10. ค 
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         เปลวเทียนละลายแท่ง            เพ่ือเปล่งแสงอนัอ าไพ 
         ชีวิตคนมลายไป             มีส่ิงใดให้ไว้แทน 
         ชีวิตไร้สาระขณะน้ี             ยงัไม่สายเกินท่ีจะแก้ไข 
         แม้ชีวิตจะเหลือน้อยลงเพียงใด ควรภมิูใจท่ีได้ท าดีทนั 
         มีคนเหน็หรือไม่เป็นไรเล่า  ควรเลือกเอาความดีท่ีสร้างสรรค ์
         ใครจะเหน็หรือไม่ไม่ส าคญั  ใจเรานัน้รู้ว่าดีเท่าน้ีพอ  
 
 

        (ดร.สวิุทย ์ มูลค า) 
 
 



 

                                                                                           

เล่มที่ 4 

บทเรียนสําเร็จรูป 
พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการ

ดําเนินชีวิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
โดย 

นายจ าเนียร  โพสาวงั 
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 



 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คํานํา                                         2 
 

 

 

 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่ง สาระพุทธ
ศาสนา คุณธรรม จรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูรตอ้งการ 
คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และด ารงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูร  
ครสูามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืให้
นกัเรยีนไดน้ าไปศกึษาทีบ่า้นได้ 
 บทเรยีนส าเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจรติ ความรบัผดิชอบ เป็นคุณลกัษณะของ
คนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเอง เป็นคุณลกัษณะของการ
เป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุก
เวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ านวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอ าเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้
เอกสารเล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
คร ูทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
      นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                ผูจ้ดัท า  

 

  



 

                                                                                                       

3 

สารบัญ   
 

 

เรื่อง              หน้า  

 

คําแนะนําในการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป   1 

แบบทดสอบก่อนเรียน   2 

กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที่ 1-9)   5 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 14 

แบบทดสอบหลังเรียน 15 

บรรณานุกรม 18 
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คําแนะนําในการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป 
 

 

 1. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว จึงเริ่มอ่าน

เนื้อหาสาระ 

  2. บทเรียนเล่มนี้ เรื่อง พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการ

ดําเนินชีวิต มีท้ังหมด 9 กรอบ ให้นักเรียนอ่านทีละกรอบแล้ว

ปฏิบัติตามคําแนะนําในกรอบอย่างเคร่งครัด 

 3. บทเรียนแต่ละกรอบเป็นลักษณะการให้ความรู้ จะมี

คําถามอยู่ท้ายกรอบ และจะมีเฉลยอยู่ท่ีมุมซ้ายของกรอบถัดไป 

นักเรียนอ่านและเขียนคําตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ แต่ห้าม

ขีดเขียนสิ่งใดลงบทเรียนสําเร็จรูปนี้อย่างเด็ดขาด เมื่อตอบแล้วให้

ดูเฉลยได้ในกรอบถัดไป นักเรียนก็จะทราบว่าตนเองทําได้หรือไม่ 

 4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าดูเฉลยก่อน

เขียนคําตอบ 

 5. เม่ืออ่านและตอบคําถามครบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนทํา

แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

 6. เม่ือนักเรียนอ่านวิธีการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป เข้าใจ

ทุกอย่างแล้วให้นักเรียน 

เปิดอ่านได้เลย 
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                          โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อําเภอเซกา  จังหวัดบึง

กาฬ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 

 

จุดประสงค์ที่ 4 วเิคราะหพ์ุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติได้ 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 ก. แบบอย่างการทําความดี 

 ข. ได้รับความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา 

 ค. ปฏิบัติไม่ผิดหลัก พระพุทธศาสนา 

 ง. ถ่ายทอดพุทธประวัติได้ถูกต้องทุกขั้นตอน 

2. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด 

 ก. ฝึกโยคะ 

 ข. บําเพ็ญตบะ 

 ค. บําเพ็ญเพียรทางจิต 

 ง. บําเพ็ญทุกรกิริยา 

3. คําว่า “การผจญมาร” มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ความดีสั่งสมมานาน 

 ข. ความช่ัวท่ีเข้าครอบงําจิตใจ 

 ค. กรรมและการให้ผลของกรรม 

 ง. การทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ 

4. “การใช้ความคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผลบนพ้ืนฐานของ

หลักความจริง  

    ด้วยการปฏิบัติสมาธิ” สัมพันธ์กับข้อใด 

 ก. การฝึกปฏิบัติโยคะ 



 

 ข. ปรัชญาและความคิด 

 ค. การบําเพ็ญทางจิต 

 ง. การเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ  

5. คําว่า “สิทธัตถะ” พระนามนี้มีความหมายว่าอย่างไร 

 ก. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

 ข. ผู้ตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ค. ผู้สําเร็จประโยชน์สมปรารถนา 

 ง. ผู้ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
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6. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญท่ีสุดที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสิน

พระทัยหนีออกบวช 

 ก. การประสูติของพระโอรส “ราหุล” 

 ข. การได้ศึกษาศิลปวิทยาจากอาจารย์วิศวามิต 

 ค. การที่พระองค์เบื่อหน่ายท่ีจะประทับในปราสาท 3 ฤดู 

 ง. การได้เห็นเทวทูตท่ีเป็นนิมิตท้ัง 4 คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และ

พบสมณะ 

7. เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้หลักข้อใดเป็นเหตุให้พระองค์ตรัสรู้ ” 

 ก. ศึกษาจากสํานักอาจารย์อุททกดาบสและอาฬารดาบส 

 ข. อธิษฐานลอยถาดทองคําท่ีฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา 

 ค. ทําจิตใจให้เป็นสมาธิ 

 ง. การบําเพ็ญทุกรกิริยา 

8. หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อันเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงคือ

ธรรมข้อใด 

 ก. อริยสัจ 4 

 ข. อิทธิบาท 4 

 ค. พรหมวิหาร 4 

 ง. เบญจศีล เบญจธรรม 



 

9. คุณลักษณะใดของพระพุทธเจ้าท่ีนักเรียนควรนํามาเป็น

แบบอย่างในการศึกษา 

 ก. ความไม่ประมาท 

 ข. ความเมตตากรุณา 

 ค. ความเฉลียวฉลาด 

 ง. ความขยันหมั่นเพียร  

10. ข้อใดจัดเป็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า 

 ก. การเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา 

 ข. การไม่คิดพยาบาทต่อผู้อื่น 

 ค. การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท 

 ง. การสอนให้คนอื่นเช่ือในสิ่งท่ีมีเหตุผล 
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                  กรอบที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            จุดประสงค์การเรียนรู ้

       1. สรุปพุทธประวัติตอนผจญมาร การตรัสรู้ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

       2. เสนอแนวทางการนําพุทธจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคน 

วันนี้คุณครูมีเรื่องท่ีจะ

นําเสนอให้นักเรียนทราบ 

สนใจไหมค่ะตามครูอ้อยมาซิ

คะ 

ก่อนอื่นจะต้องทราบ

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ มีดังนี้ คือ 

บุญถมอยาก

รู้ครับ 

น้องเพ็ญอยากรู้

อีกค่ะ คุณครู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               เปิดหน้าต่อไป 
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         กรอบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธจริยา 3 ประการ 

 

 พุทธจริยา หมายถึง พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า หรือการ

บําเพ็ญประโยชน์ต่อคนอื่นและต่อพระองค์เอง ซึ่งพระพุทธองค์ มี

พระจริยวัตรเป็นปกติวิสัย 3 ประการ คือ 

 1. โลกัตถจริยา  ได้แก่ จริยาวัตรที่ทรงปฏิบัติอันเป็น

ประโยชน์ต่อชาวโลก 

 2.  ญาตัตถจริยา ได้แก่ จริยวัตรท่ีทรงปฏิบัติอันเป็น

ประโยชน์ต่อประยูรญาติ 

 3. พุทธัตถจริยา ได้แก่ จริยาที่ทรงปฏิบัติในฐานะเป็น

พระพุทธเจ้า 

 

เราจะเริ่มต้นเนื้อหาแรกกันเลย

นะ เป็นเนื้อหาเก่ียวกับพุทธจริย

วัตรของพระพุทธเจ้า ต้องศึกษา

ให้เข้าใจลึกซึ้งด้วย 

เด็กๆ อ่านเนื้อหา

ข้างล่างนี้นะค่ะ 

ค่ะคุณคร ู
ครบั 



 

 

                คําถาม  พุทธจริยา หมายถึงอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                   

หน้าต่อไป 

                                                                                                                                                                  

อ่านแล้วคงพอจะรู้

เรื่องนะค่ะ ช่วยตอบ

คําถามครูหน่อยนะ 
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                          กรอบที่ 3 

ตอบ พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า  

        หรือการบําเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 1. โลกัตถจริยา : การบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก การที่

พระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แก่ชาวโลกนั้น แสดงออกในพุทธกิจ

ประจําวัน 5 ประการ คือ 

  1.1 เวลาเช้า เสด็จออกบิณฑบาต เป็นการโปรดเวไนย

สัตว์ในที่นั้นๆ ตามสมควรแก่กรณี 

  1.2 เวลาตอนเย็น เสด็จออกแสดงธรรมแก่ประชาชน 

  1.3 เวลาตอนค่ํา จะเทศนาโปรดภิกษุเก่าและใหม่ ตอบ

คําถาม 

  1.4 เวลาเท่ียงคืน  เปิดโอกาสให้ผู้สงสัยเข้าเฝ้าทูลถาม

ปัญหา 

  1.5 เวลาเช้าตรู่ พิจารณา อนุเคราะห์คนบนโลกที่จะไป

โปรด 

 

 

เก่งมากเลยค่ะ ตอบถูก ถ้า

อยากทราบรายละเอียด

ตามดูข้างล่างนะค่ะ 



 

   คําถาม  เวลาเที่ยงคืน พระพุทธเจ้าปฏิบัติอะไร  

 

 

 

 

          

                                                                                            หน้า

ต่อไป 
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         กรอบที่ 4 

    ตอบ   เวลาเที่ยงคืน คือ เปิดโอกาสให้ผู้สงสัย 

           เขา้เฝา้ทลูถามปญัหา   

 

 2. ญาตัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน์แก่ประยูรญาติ ถ้า

ความเป็นจริงแล้ว พระพุทธเจ้ากับญาติเหมือนอยู่กันคนละโลก แต่

พระองค์ไม่ลืม ยังเอาใจใส่แก่ประยูรญาติเสมอ เช่น ไปแสดงธรรม

โปรดพระเจ้าสุทโธทนะ จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือตอนที่พระ

เจ้า 

สุทโธทนะจะสิ้นพระชนม์พระองค์ไปทรงแสดงธรรมจนบรรลุเป็น

พระอรหันต์ หรือคราวพระญาติ 

ท้ังสองฝ่ายขัดแย้งในเรื่อง การทดน้ําในแม่น้ําโรหิณี ขึ้นใส่นา ตก

ลงกันไม่ได้ ยกกองทัพเพ่ือท่ีจะทําสงครามกัน พระองค์จึงไปห้าม

ให้พระประยูรญาติท้ังสองฝ่ายประชุมปรึกษากันจนเกิดสันติภาพ 

 

 3. พุทธัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็น

พระพุทธเจ้า พระองค์มีภารกิจมากมาย เช่น 

  3.1 ช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้นออกจากทุกข์  

  3.2 ปูพื้นฐานสร้างความดี 

  3.3 ช่วยไม่ทําให้โลกเสื่อม 

  3.4 บัญญัติวินัยเพ่ือความมั่นคงให้พุทธศาสนา 

  3.5  ทรงสถาปนาสืบทอดพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

พอจะเขา้ใจไหมจะ๊ นกัเรยีน 

ถา้เขา้ใจตอบค าถามครหูน่อยค่ะ 

เขา้ใจครบั 



 

 

 

 

 

 

 

     คําถาม  การปูพื้นฐานของความดีเป็นพุทธจริยาอะไร 

 

          หน้าต่อไป 

เขา้ใจค่ะ 
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         กรอบที่ 5 

               ตอบ    พุทธัตถจริยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผจญมาร 

 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธองค์ จะตรัสรู้เป็น

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เม่ือพระองค์ทรงต้ังจิตอธิษฐานว่า “หาก

ไม่ตรัสรู้ธรรมอันวิเศษ แม้เลือด เนื้อ เอ็น จะเหือดแห้งไป ก็จะไม่

ลุกจากบัลลังก์” พญามารชื่อ ท้าววสวัตตี ได้ประกาศให้เสนามาร

ประชุมพร้อมกันท่ีใต้ต้นโพธิ์ เพ่ือรอรับเจ้าชายสิทธัตถะ เสนามาร

ผู้มีอาวุธครบ เพื่อปรากฏตัวต่อหน้าพระองค์ 

เธอเก่งมากเลย ตอบถูก 

เม่ือเราศึกษาพุทธจริยาแล้ว เรา

มาศึกษา   ก่อนที่พระพุทธเจ้า

จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า  

พระองค์ผ่านอะไรมาบ้าง  

ตามมาจ้า 

 ชมกนัมากไปจะ๊ ถา้อ่าน
ดีๆ กเ็หน็ค าตอบ 

คุณครอูอ้ยครบัมอีะไรอกี 
หรอืเปล่าครบั 



 

พญามารได้สั่งให้พระพุทธเจ้าลุกจากอาสนะว่า “บัลลังก์นี้เป็นของ

ข้าพเจ้า ท่านจงลุกขึ้นเดี๋ยวนี้” พระพุทธองค์แย้งว่าบัลลังก์นี้เป็น

ของพระพุทธองค์ พญามารถามหาว่าผู้ใดเป็นพยาน พระพุทธองค์

เหยียดพระดัชนีลงบนพ้ืนดินและตรัสว่า “ขอให้นางวสุนธรา (พระ

แม่ธรณี) จงเป็นพยาน” 

 ทันใดนั้นพระแม่ธรณี ก็ปิดมวยผม บันดาลให้เกิดน้ําท่วม

พญามาร พร้อมกองทัพมารก็แตกพ่ายไป พระองค์บําเพ็ญเพียร

ทางจิตต่อจนบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิฌานในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ํา 

เดือน 6 ก่อน พ.ศ. 45 ปี 

 

 

                                                                                          

หน้าต่อไป                                                                                                                                                  
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                        กรอบที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

     การวิเคราะห์ ถ้าหากมองถึงการผจญมารของพระพุทธองค์นี้ 

พญามาร คือ เทวปุตตมาร ตามคติทางพุทธศาสนา ถือว่า เป็นนิมิต

แห่งความขัดข้อง ขัดขวาง เหนี่ยวรั้งบุคคลมิให้ล่วงพ้นจากอํานาจ

ของตน ถ้าสรุปง่ายและเข้าใจง่าย พญามารและเสนามาร คือ 

กิเลสท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจที่จะชักนําให้เราหลงติด ผิด ส่วนพระ

อ่านต่อนะค่ะ ก าลงัสนุก

เลย 



 

แม่ธรณีคือคุณความดีท่ีได้กระทํามา การต่อสู้กับมารคือการต่อสู้

กับกิเลสท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ การชนะมารคือการชนะจิตใจของ

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถาม  - พญามารและเสนามาร คืออะไร 

       - แม่ธรณ ีคืออะไร 

 

 

 

 

         หน้าต่อไป 

คงเขา้ใจดนีะคะ ก่อนอื่นตอบ

ค าถามก่อนนะ 

ขอบคุณค่ะ 
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         กรอบที่ 7 

                  ตอบ  

           - คือ กิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง 

 - คือ คุณงามความดีที่ได้กระทํามา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การตรัสรู ้

 เหตุการณ์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หลังจากท่ีพระองค์

ชนะพญามารแล้ว พระองค์ก็บําเพ็ญเพียรทางจิตต่อจนเกิด

สภาวธรรม คือ เกิดฌาน (การหยั่งรู้) พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรม

พิเศษ เป็นเหตุให้บริสุทธิ์จากกิเลสราคะในที่สุด 

 การวิเคราะห์การตรัสรู้ เป็นการบําเพ็ญเพียรทางจิตผ่าน

ขั้นตอน ดังนี้ 

 ยามท่ี 1 ทรงระลึกอดีตชาติของพระองค์ได้  

 ยามท่ี 2 ทรงได้ตาทิพย์มองเห็นการเกิด การตายของสัตว์

ตามผลกรรมที่ได้กระทําไว้ 

 ยามท่ี 3 ทรงเกิดความรู้แจ้งสามารถทําลายกิเลสให้หมดสิ้น

ไป 

เก่งมากเลยค่ะ ตอบถูกตอ้งเลย 
ขอบคุณค่ะ 

มอีกีนะค่ะ ตามมาเลย 

มอีะไรเพิม่เตมิครบั 



 

 สิ่งท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้ เรียกว่า อริยสัจ 4  

 

 

 

     คําถาม  สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่า

อะไร 

 

 

           

          หน้าต่อไป 
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         กรอบที่ 8 

 

    อริยสัจ 4 

 

 

 

 

 

 

 

3.การสั่งสอนธรรม 

 เม่ือพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ พิจารณาว่าบุคคลใดท่ี

สมควรได้ฟังพระธรรมเทศนา 

ทรงนึกถึง อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร 

แต่ก็ทรงทราบว่าทั้งสองได้เสียชีวิตแล้ว ต่อมาระลึกถึงนักบวชกลุ่ม

ปัญจวัคคีย์ ท่ีเคยปรนนิบัติรับใช้พระองค์ 

 

การวิเคราะห ์

 1. ตามประวัติก่อนท่ีจะพบ  ปัญจวัคคีย์ได้พบอุปกาชีวก 

พระองค์ไม่ส่ังสอนธรรมให้ฟัง เพราะพระองค์จะสอนธรรมแก่คนท่ี

ควรสอน 

 2. การโปรดชฎิลและพระเจ้าพิมพิสาร เพราะเคยรับปาก

พระเจ้าพิมพิสารไว้ว่า ถ้าสําเร็จมรรคผลจะมาโปรดพระเจ้าพิม

พิสาร ที่พระองค์โปรดพระเจ้าพิมพิสารและชฎิลสามพ่ีน้อง เพราะ

ถ้าทําให้บุคคลเหล่านี้ยอมรับนับถือ การที่จะเผยแผ่และ

วางรากฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธก็ง่ายขึ้น 

มอีะไรบา้งค่ะ 

ตอบไดเ้ก่งมากเลย ยงัไม่

จบนะ ตามมาดอูกีค่ะ 



 

 3. การแต่งตั้งอัครสาวก เนื่องจากการประกาศศาสนาครั้ง

แรกย่อมมีปัญหายากลําบาก เพราะแต่เดิมคนอินเดียนับถือศาสนา

พราหมณ์ มีความยากต่อการจะส่ังสอนมาก ดังนั้นพระองค์ก็ได้ต้ัง

พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวา พระโมคคัลลานะเป็นอัคร

สาวกเบื้องซ้าย เนื่องจากท้ังสองท่านเป็นพราหมณ์ท่ีรู้ไตรเพทเป็น

อย่างดี และช่วยในการโต้เถียงหักล้างศาสนาอื่น พระองค์บริหาร

แบบมุ่งผลงาน 

 

              คําถาม  อัครสาวกเบื้องขวาอัครสาวกเบื้องซ้าย คือท่าน

ผู้ใด 

 

 

         หน้าต่อไป 
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         กรอบที่ 9 

             ตอบ  พระสารีบุตร 

          พระโมคคลัลานะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครูค่ะมีอะไร

ต่อคะ 

นักเรียนค่ะ นักเรียนลองอ่าน

ทบทวนอีก 

ครั้งหนึ่งเพื่อจะทําให้เข้าใจ

มากข้ึน 

นักเรียนทุกคนเมื่อจบ

เนื้อหาแล้ว ให้นักเรียน

ทําแบบทดสอบ 

หลังเรียน แบบฝึกหัด

ด้วยนะคะ สวัสดี 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

เรื่อง พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 

 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้อง สมบูรณ์  

1. พญามารที่มาผจญเจ้าชายสิทธัตถะ คือ 

 ตอบ

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

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

2. ผู้ที่ช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะในการปราบมารคือ 

 ตอบ

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

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

3. การผจญมารของพระเจ้าสิทธัตถะเป็นการอธิบายธรรมะแบบใด 

 ตอบ

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

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

4. พุทธกิจ 5 ประการของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง 

 ตอบ

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

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

5. พุทธจริยาวัตรของพระพุทธเจ้ามีก่ีประการ อะไรบ้าง 

 ตอบ

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

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

6. ถ้าพระพุทธเจ้าขาดพระจริยวัตรข้อใดท่ีเราจะไม่มีพุทธศาสนา

เลย 



 

 ตอบ

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

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

7. พระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องอะไร 

 ตอบ

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

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

8. พระสงฆ์ท่ีเป็นสักขีพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือใคร 

 ตอบ

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

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

9. พระพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกรกิริยา 3 วาระ คืออะไร 

 ตอบ

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

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

10. วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เรียกว่าวันอะไร 

 ตอบ

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

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

 



 

                                                                                                                        

17                                                                                                                                           

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อําเภอเซกา  จังหวดับึงกาฬ 

แบบทดสอบหลังเรียน  รายวิชา ส  22101 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 

เรื่อง พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที ่4   วเิคราะหพ์ุทธจรยิาอนัเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติ
ได ้
คําชี้แจง  ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 ก. ได้รับความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา 

 ข. ปฏิบัติไม่ผิดหลัก พระพุทธศาสนา 

 ค. แบบอย่างการทําความดี 

 ง. ถ่ายทอดพุทธประวัติได้ถูกต้องทุกขั้นตอน 

2. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด 

 ก. บําเพ็ญตบะ 

 ข. ฝึกโยคะ 

 ค. บําเพ็ญทุกรกิริยา 

 ง. บําเพ็ญเพียรทางจิต 

3. คําว่า “การผจญมาร” มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ความดีสั่งสมมานาน 

 ข. กรรมและการให้ผลของกรรม 

 ค. ความช่ัวท่ีเข้าครอบงําจิตใจ 

 ง. การทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ 

4. “การใช้ความคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผลบนพ้ืนฐานของ

หลักความจริง  



 

    ด้วยการปฏิบัติสมาธิ” สัมพันธ์กับข้อใด 

 ก. การบําเพ็ญทางจิต 

 ข. การฝึกปฏิบัติโยคะ 

 ค. ปรัชญาและความคิด 

 ง. การเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ 
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5. คําว่า “สิทธัตถะ” พระนามนี้มีความหมายว่าอย่างไร 

 ก. ผู้ตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง 

 ข. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

 ค. ผู้ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

 ง. ผู้สําเร็จประโยชน์สมปรารถนา 

6. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคัญท่ีสุดที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสิน

พระทัยหนีออกบวช 

 ก. ได้ศึกษาศิลปวิทยาจากอาจารย์วิศวามิตร 

 ข. การประสูติของพระโอรส “ราหุล” 

 ค. การได้เห็นเทวทูตท่ีเป็นนิมิตท้ัง 4 คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และ

พบสมณะ 

 ง. การที่พระองค์เบื่อหน่ายท่ีจะประทับในปราสาท 3 ฤดู 

7. เจ้าชายสัทธัตถะทรงใช้หลักข้อใดเป็นเหตุให้พระองค์ตรัสรู้ ” 

 ก. ทําจิตใจให้เป็นสมาธิ 

 ข. การบําเพ็ญทุกรกิริยา 

 ค. อธิษฐานลอยถาดทองคําท่ีฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา 

 ง. ศึกษาจากสํานักอาจารย์อุทกดาบส  และอาฬารดาบส 

8. ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อันเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงคือธรรม

ข้อใด 

 ก. เบญจศีล เบญจธรรม 

 ข. พรหมวิหาร 4 

 ค. อิทธิบาท 4 

 ง. อริยสัจ 4 

9. คุณลักษณะใดของพระพุทธเจ้าท่ีนักเรียนควรนํามาเป็น

แบบอย่างในการศึกษา 

 ก. ความเฉลียวฉลาด 

 ข. ความขยันหมั่นเพียร 



 

 ค. ความไม่ประมาท 

 ง. ความเมตตากรุณา  

10. ข้อใดจัดเป็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า 

 ก. การไม่คิดพยาบาทต่อผู้อื่น 

 ข. การเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา 

 ค. การสอนให้คนอื่นเช่ือในสิ่งท่ีมีเหตุผล 

 ง. การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

เรื่อง พุทธจริยาอันเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 

 

 

1. ตอบ   ท้าววสวัตตี 

2. ตอบ   วสุนธรา (พระแม่ธรณี) 

3. ตอบ   อธิบายตามตัวอักษร ซึ่งที่จริงแล้วมารก็คือกิเลสใน

จิตใจเท่านั้น 

4. ตอบ 1.เวลาเช้า เสด็จออกบิณฑบาต เป็นการโปรดเวไนยสัตว์

ในที่นั้นๆ ตามสมควรแก่กรณี 

          2. เวลาตอนเย็น เสด็จออกแสดงธรรมแก่ประชาชน 

          3. เวลาตอนค่ํา จะเทศนาโปรดภิกษุเก่าและใหม่ ตอบ

คําถาม 

          4. เวลาเท่ียงคืน  เปิดโอกาสให้ผู้สงสัยเข้าเฝ้าทูลถาม

ปัญหา 

          5. เวลาเช้าตรู่ พิจารณา อนุเคราะห์คนบนโลกที่จะไปโปรด 

5. ตอบ   3 ประการ 

 1. โลกัตถจริยา  

 2. ญาตัตถจริยา 

 3. พุทธัตถจริยา 

6. ตอบ   โลกัตถจริยา 

7. ตอบ   อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

8. ตอบ   ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 

9. ตอบ   1. ปฐมยามบรรลุจตูปตญาณ 

 2. มัชฌิมนิยมทรงบรรลุเห็นการเกิด การตาย ของสรรพ

สัตว์ 

 3. ปัจฉิมยาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ 

10. ตอบ   วันวิสาขบูชา 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน

เรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลัง

เรียน 

1. ค 

2. ค 

3. ข 

4. ค 

5. ค 

6. ง 

7. ค 

8. ก 

9. ง 

10. ง 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

4. ก 

5. ง 

6. ค 

7. ก 

8. ง 

9. ข 

10. ค 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองใดไม่มีทหารหาญ เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า  

เมืองใดไร้จอมพารา    เมืองนั้นไม่ช้าอับ

จน 

เมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศ   เมืองนั้นย่อมเกิด

ขัดสน 

เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ            เมืองนั้นไม่

พ้นเสื่อมทราม 

เมืองใดไม่มีกวีแก้ว           เมืองนั้นไม่แคล้ว

คนหยาม 

เมืองใดไม่มีนารีงาม           เมืองนั้นหมด

ความภูมิใจ 

เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ   เมืองนั้นไม่เพลิด

พิสมัย 



 

เมืองใดไร้ธรรมอําไพ            เมืองนั้น

บรรลัยแน่นอน 

 

                 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6) 

 



 

                     เล่มที่ 5 

บทเรียนส าเร็จรูป 
ชาดก 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร  โพสาวงั 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ค าน า 

 
 

 

 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่ง สาระ 
พระพุทธศาสนา คุณธรรม จรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูร
ตอ้งการ คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และด ารงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูร  
ครสูามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีนหรอืใหน้กัเรยีน
ไดน้ าไปศกึษาทีบ่า้นได้ 
 บทเรยีนส าเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจรติ ความรบัผดิชอบ เป็นคุณลกัษณะของ  
คนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเอง เป็นคุณลกัษณะของ  
การเป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่
ทุกเวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ านวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอ าเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้ เอกสาร
เล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน คร ูทีจ่ดั
กจิกรรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
      นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                ผูจ้ดัท า  
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สารบัญ 
 

 

เรื่อง                หน้า  

 

ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป   1 

แบบทดสอบก่อนเรียน   2 

กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที่ 1-8)   5 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 13 

แบบทดสอบหลังเรียน 14 

บรรณานุกรม 17 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

 
 

 

 1. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว จึงเริ่มอ่าน

เนื้อหาสาระ 

  2. บทเรียนเล่มนี้ เรื่อง ชาดก มีท้ังหมด 9 กรอบ ให้นักเรียน

อ่านทีละกรอบแล้วปฏิบัติตามค าแนะน าในกรอบอย่างเคร่งครัด 

 3. บทเรียนแต่ละกรอบเป็นลักษณะการให้ความรู้ จะมีค าถาม

อยู่ท้ายกรอบ และจะมีเฉลยอยู่ท่ีมุมซ้ายของกรอบถัดไป นักเรียน

อ่านและเขียนค าตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้  

แต่ห้ามขีดเขียนสิ่งใดลงบทเรียนส าเร็จรูปนี้อย่างเด็ดขาด เมื่อตอบ

แล้วให้ดูเฉลยได้ในกรอบถัดไป นักเรียนก็จะทราบว่าตนเองท าได้

หรือไม่ 

 4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าดูเฉลยก่อน

เขียนค าตอบ 

 5. เม่ืออ่านและตอบค าถามครบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนท า

แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

 6. เม่ือนักเรียนอ่านวิธีการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เข้าใจทุก

อย่างแล้วให้นักเรียน 

เปิดอ่านได้เลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 

เรื่อง ชาดก 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5 อธบิายขอ้คดิจากชาดก ตามทีก่ าหนด 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่าถูกต้อง

ท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. สาระส าคัญของชาดกเรื่องมิตตวินทุกะชาดก ตรงกับส านวนไทย

ว่าอย่างไร 

 ก. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง 

 ข. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

 ค. หมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้าไปสอด 

 ง. คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่ว พาตัวอัปรา 

2. บุคคลที่จะน าข้อคิดที่ได้จากมิตตวินทุกชาดกไปประพฤติปฏิบัติ 

จะเป็นคนอย่างไร 

 ก. เสียสละ 

 ข. ขยันหมั่นเพียร 

 ค. ว่านอนสอนง่าย 

 ง. ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

3. ท าไมมิตตวินทุกะ ถึงได้รับกรรมอย่างหนัก 

 ก. เพราะทะเลาะกับมารดา 

 ข. เพราะท าร้ายพระสงฆ์ 

 ค. เพราะหลงในกามคุณ 

 ง. เพราะท าร้ายมารดาของตนเอง 

4. ปฐมเหตุท่ีท าให้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนา เรื่อง มิตตวินทุกชาดก 

คือเรื่องอะไร 

 ก. พระภิกษุท่ีว่ายากสอนยาก 

 ข. เศรษฐีชอบท าความผิด 
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 ค. พระสงฆ์ไม่สนใจฟังธรรม 

 ง. พระสงฆ์รับเอาส่ิงของไม่ถูกต้อง      

   

5. ท าไมเรือที่มิตตวินทุกไปค้าขายถึงหยุดนิ่งกลางทะเล 

 ก. เพราะเรือน้ ามันหมด 

 ข. เพราะมีปลาวาฬชนเรือ 

 ค. เพราะมีโจรสลัดปล้นเรือ 

 ง. เพราะมีคนกาฬกิ นอียู่บนเรือ 

 

     

6. พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไร 

 ก. เป็นพ่อค้าทางเรือ 

 ข. เป็นเพื่อนของมิตตวินทุกะ 

 ค. เป็นมารดาของมิตตวินทุกะ 

 ง. เป็นเทพบุตร 

7. มิตตวินทุกชาดก ให้สาระแก่นักเรียนอย่างไร 

 ก. การเรียนหนังสือมาก 

 ข. ความกตัญญูกตเวทีมาก 

 ค. ความรับผิดชอบ 

 ง. ความเป็นผู้ว่ายากสอนยาก 

8. ชาดกเรื่อง ราโชวาทชาดก ให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจในเรื่องใด 

 ก. ความเป็นผู้น า 

 ข. การปกครองคน 

 ค. การประพฤติธรรม 

 ง. ถูกทุกข้อ 

9. ในเรื่องราโชวาทชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไร 

 ก. เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต 

 ข. เสวยพระชาติเป็นโค 

 ค. เสวยพระชาติเป็นช้าง 
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 ง. เสวยพระชาติเป็น ฤๅษี 

10. ราชาโชวาทชาดกให้ข้อคิดคิดเรื่องอะไร 

 ก. ผลไม้ท่ีมีรสขม 

 ข. วิธีการเลือกผลไม้ 

 ค. พระราชาเสวยราชสมบัติโดยธรรม 

 ง. พระราชาต้องรู้จักเสด็จเท่ียวสู่ชนบท 
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          กรอบท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

         

            

            จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1. เล่าเรื่องมิตตวินทุกะชาดกและเรื่องราโชวาทชาดก  

 2. ตระหนักถึงผลการเป็นผู้ว่ายากสอนยากตามแบบอย่าง

มิตตวินทุกะชาดก  

     และเป็นผู้น าท่ีดีตามแบบอย่างราโชวาทชาดก 

 

 

 

 

พบกนัอกีครัง้หนึ่งใน บทเรยีนเล่มที ่5 
ส าหรบับทเรยีนเรือ่งนี้เป็นเรือ่ง ชาดก  
ก่อนอื่นนกัเรยีนตอ้งศกึษาจดุประสงค์ 
การเรยีนรูก่้อน มดีงันี้คอื 

ทราบถงึจดุประสงคแ์ลว้นกัเรยีนเตรยีมตวั

เริม่ศกึษาเนื้อหา เปิดกรอบที ่2 ไดเ้ลยครบั 
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          กรอบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

มิตตวินทุกะชาดก 

 สมัยหนึ่งเม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวันวิหาร พระองค์

แสดงพระธรรมเทศนา เพราะมีภิกษุที่ปฏิบัติตัวไม่ดี บอกแล้วสอน

แล้วก็ไม่ปฏิบัติตาม พระองค์จึงปรารภภิกษุผู้ว่ายากสอนยากว่า 

 ในอดีตกาลมีบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี คนหนึ่ง ชื่อ มิตต

วินทุกะ วันๆ เอาแต่เท่ียวเตร่ งานไม่ท า ไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดี 

หมกมุ่นในแต่อบายมุขและคบคนชั่ว ส่วนบิดามารดาเป็นคนที่อยู่ใน

ศีลในธรรม เป็นพระอริยะบุคคลชั้นโสดาบัน แต่ลูกชายไม่สนใจ 

ต่อมาบิดาก็เสียชีวิตลง มารดาจึงท าหน้าที่อบรมดูแลแทน มารดาได้

ขอร้องให้มิตตวินทุกะไปวัด ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรมบ้าง แต่เขาก็

ปฏิเสธ มารดาขอร้องหลายครั้งเขาก็ปฏิเสธเช่นเดิม 

 วันหนึ่ง เป็นวันพระ 15 ค่ า มารดาก็พูดกับลูกวันนี้เป็นวันพระ 

ถือว่าส าคัญมาก  

เจ้าจงไปสมาทานศีล ฟังธรรมตลอดคืน แล้วตอนเช้าจึงกลับมา แม่

จะให้เงินเจ้าพันหนึ่ง 

 ด้วยความโลภมิตตวินทุก ะจึงรับปากได้ไปนอนหลับอยู่ท่ีวัด 

ไม่ได้ฟังธรรมเลย  

นกัเรยีนคงไดฟั้งนิทานเกีย่วกบั
พระพุทธศาสนามาแลว้ แต่ครัง้นี้
เราจะศกึษาถงึ ชาดก เป็นเรือ่งที่
เกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนโดยเฉพาะ 
ตัง้ใจศกึษานะครบั 
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ต่ืนตอนเช้าก็รีบมาขอรับเงินจากมารดาตน เมื่อมิตตวินทุกะได้เงิน

หนึ่งพันก็ไปลงทุนกับเพ่ือน  

ได้เงินเพ่ิมข้ึนมาเป็นสองพัน 

 

 

         ค าถาม  มารดาท าอย่างไรถึงท าให้มิตตวินทุกะ

ไปวัดได ้

 

 

           

 

                                                                                                      หน้า

ต่อไป 
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          กรอบที่ 3 

     ตอบ จ้างด้วยเงินพันหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต่อมามิตตวินทุกะ คิดจะท าการค้าทางเรือ ไปขออนุญาต

มารดา แต่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ 

ก็ดื้อดึงที่จะไปให้ได้ มารดาพยายามยื้อยุดฉุดมือห้ามไว้แต่ก็ไม่ฟัง 

เขาได้ตบตีมารดาจนล้มลง  

แล้วก็เดินทางไปค้าขายทางเรือกับเพ่ือน พอถึงวันท่ี 7 เรือลอยอยู่

กลางทะเลหยุดโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงเส่ียงทายว่าเป็นเพราะอะไร 

ผลการเสี่ยงทายบอกว่า มีคนที่เป็นกาฬกินี อยู่บนเรือ  

จึงท าฉลากเส่ียงทายหาบุคคลที่เป็นกาฬกินีดังกล่าว ปรากฏว่ามิตต

วินทุกะจับได้ฉลากท่ีเป็น 

กาฬกินถีึง 3 ครั้ง จึงถูกโยนลงทะเล เรือจึงเดินทางต่อไปได้ 

 ฝ่ายมิตตวินทุก ะ ว่ายน้ าไปพบเกาะแห่งหนึ่ง พบหญิงสาว 4 

คน อาศัยอยู่ในวิมานแก้วผลึกก็เสวยสุขถึง 7 วัน ก็คิดว่าต้องมีเมือง

อีก จึงหนีไปพบเกาะอีกแห่งหนึ่ง พบหญิงสาวอีก 8 คน ก็เสวยสุขอีก 

7 วัน ก็หนีไปอีกเกาะหนึ่งพบหญิงสาวอีก 16 คน ก็เสวยสุขอีก 7 วัน 

คิดว่าจะต้องมีอีกจึงหนีออกจากเมืองนั้นไปพบก าแพงเมืองหนึ่งมี 4 

ประตู กล่าวกันว่า เมืองนั้นเรียกว่า  

อุสสทนรก แต่เป็นผลกรรมของมิตตวินทุกะ จึงเห็นเมืองนรกเป็น

เมืองสวรรค์ที่ตบแต่งอย่าง 

นักเรียนรู้ถึงสาเหตุท่ี

พระพุทธเจ้าเทศนา

เรื่องมิตต 

วินทุกะชาดกแล้วนะ

ครับ แต่ยังมีต่อติดตาม

เลยครับ 

เรว็ พวกเรา ตามไปศกึษาต่อเลย 
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สวยงาม 

 

 ค าถาม  มิตตวินทุกท าอย่างไรเมื่อมารดาห้ามไม่ให้ไปค้าขาย 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                                            

หน้าต่อไป 

 

 

ยงัไมจ่บนะครบั ตอบค าถามก่อน 
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          กรอบที่ 4 

              ตอบ ตบตีมารดาจนล้มลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 เม่ือมิตตวินทุกะเห็นอุสสทนรกแล้ว คิดว่าจะเข้าไปเป็น

พระราชาเมืองนี้ และเม่ือเข้าไปในเมืองไปพบสัตว์นรกท่ีเอาจักรอัน

คมบนศีรษะอยู่ แต่จักรที่ปรากฏแก่มิตตวินทุกะเหมือนดอกบัว เครื่อง

จองจ าเหมือนสร้อยสังวาล เลือดที่ไหลออกจากศีรษะสีแดงเหมือน

เครื่องส าอาง เสียงร้องครวญครางของสัตว์นรกเหมือนเสียงร้อง

เพลง เขาเดินไปหาสัตว์นรกตัวหนึ่ง แล้วพูดว่า 

“ท่านทูนดอกบัวบนศีรษะมานานแล้ว เราขอดอกบัวนั้นได้ไหม” สัตว์

นรกตอบว่า นี่ไม่ใช่ดอกบัว แต่เป็นจักรอันคมกริบ มิตตวินทุกะ 

ทะเลาะว่า ท่านพูดเช่นนั้นเพราะไม่อยากให้เราใช่ไหม 

 สัตว์นรกจึงคิดว่าบาปที่เราตบตีแม่คงจะหมดสิ้นแล้ว เจ้าคนนี้

คงจะตบตีแม่เหมือน 

เช่นเรา เราจะให้จักรนี้แก่เขา ว่าแล้วก็เหวี่ยงจักรให้ไปบดศีรษะ

ของมิตตวินทุกะ บดศีรษะ 

ร้องครวญคราง สัตว์นรกก็หายตัวไป 

นกัเรยีนเหน็ผลการท ารา้ย
มารดาหรอืผูม้พีระคุณหรอืเปล่า 
ยงัไมจ่บนะ ตามดวู่าจะเกดิอะไร
ขึน้กบัมติตวนิทุกะบา้ง 

น่ากลวัมากค่ะ คุณครู 

เหน็ไหม ครบั นกัเรยีน 
ผลการตบตมีารดา 

เห็นแล้วครับ น่า

กลัวจังเลย  

ผมไม่กล้าท าหรอก

ครับ 
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         ค าถาม   เพราะกรรมอะไรที่ท าให ้

                                             มิตตวินทุกเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

   

      

 

                                                                   หน้า

ต่อไป 

            

ตอบค าถามครคูรบั 
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                 กรอบที ่5 

 

         ตอบ ตบตีท าร้ายมารดาและไม่เชื่อฟังค าสั่งสอน 

 

  

 

 

     ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นเทพบุตรท่องเท่ียวไปในอุสสทนรก พบ

เหตุการณ์ดังกล่าว จึงพูดกับมิตตวินทุกะ ว่า ท่านล่วงเลยวิมานแก้ว 

ผลึกวิมานเงิน และวิมานแก้วมณี ซึ่งล้วนแต่สวยงามมา  

ถูกจักรหินกดทับไว้ ถ้าบาปยังไม่ส้ิน ก็จะไม่พ้นไปจากจักรนี้ พระ

โพธิสัตว์กล่าวเสร็จก็เหาะไปยังวิมานของตน ส่วนมิตตวินทุกะก็รับ

ทุกขเวทนาแสนสาหัส 

 ชาดกเรื่องนี้สอนให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจ คือ  

 1. คนว่ายากสอนยาก เป็นท่ีร าคาญของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้

หวังดี 

 2. คนท่ีเห็นอะไรดีๆ ไม่สนใจ แต่กลับไปสนใจสิ่งที่ช่ัวร้าย 

น ามาบูชาก็จะเหมือน 

กับมิตตวินทุกะ ตรงกับสุภาษิตไทยท่ีว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหน็ไหมครบันกัเรยีน ผลกรรม 
ทีท่ ารา้ยบดิามารดารนุแรงขนาด
ไหน นกัเรยีนคงไมท่ านะครบั 
ตอบค าถามครหูน่อย 

ครบัผม 
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             ค าถาม  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไร 

 

 

 

 

          หน้าต่อไป 
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                       กรอบที่ 6 

             ตอบ เทพบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชาโชวาทชาดก 

 ขณะท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีวัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี 

ทรงทราบเรื่องท่ีภิกษุก าลังสนทนากันในศาลาเรื่องโอวาทของ

พระราชา จึงได้เสด็จมาท่ีประชุมสงฆ์ ทรงเล่าอดีตนิทานให้

พระภิกษุฟังว่า 

 สมัยหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤๅษี บ าเพ็ญเพียรในป่าหิม

พานต์ ฉันผลไม้และรากไม้เป็นอาหาร พระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นคือ

พระเจ้าพรหมทัต เป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองด้วย 

หลักธรรม มาโดยตลอด 

 แต่พระองค์ก็อยากรู้ว่าราษฎร์มีความสุขจริงหรือไม่ จึงปลอม

พระองค์เป็นชาวบ้าน  

รอนแรมไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพ่ือต้องการจะรับฟังว่ามีราษฎร์จะติ

เตียนพระองค์ด้วยเรื่องอะไร เม่ือเสด็จไปที่ใดพระองค์ก็ไม่มีใครติ

เตียนเลย พระเจ้าพรหมทัตจึงไปสนทนากับฤๅษีท าทีเหมือนคนหลง

ทาง 

เป็นเรื่องที่สนุกไหม 

ครับคุณครู 

เป็นอย่างไรบ้างครับ

นักเรียน ชาดกสนุก

บ้างไหม ได้คติ

เตือนใจอะไรบ้าง ยังมี

ชาดกอีกเรื่องหนึ่งท่ี

น่าสนใจ ตามศึกษาต่อ

นะครับ 

คุณครคูรบั พระราชาอยา่ง

นี้มจีรงิหรอืครบั 

สนุก

มาก... 
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 ค าถาม  พระเจ้าพรหมทัตทรงท าอย่างไรจึงจะทราบ 

   ว่าราษฎรข์องพระองค์มีความสุขจริงหรือไม ่

                 เปิดหน้าต่อไป 

มซีคิรบั ตวัอยา่งพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ของพวกเรา อยา่งไรครบั  
  ตอบค าถามหน่อยครบั….. 
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          กรอบที่ 7 

ตอบ ทรงปลอมพระองค์เป็นชาวบ้าน 

          เพือ่รับฟงัความคดิเหน็ 

 

 

 

 พระฤๅษีได้ท าการต้อนรับด้วยผลไม้นานาชนิด พระราชา

ปลอมได้เสวยผลไม้ป่าท่ีมี 

รสหอมหวาน จึงถามสาเหตุท่ีท าให้ผลไม้มีรสหวานเช่นนี้ พระฤๅษี

จึงตอบว่า เป็นเพราะพระราชาปกครองบ้านเมืองโดยธรรม จึงท าให้

ผลไม้มีรสหวาน พระราชาปลอมจึงถามว่าถ้าพระราชาไม่ปกครอง

บ้านเมืองโดยธรรมแล้วผลไม้จะมีรสชาติอย่างไร พระฤๅษีจึงตอบว่า

จะมีรสขม ฝาดหมดรสชาติ ไม่อร่อยเลย ต่อมาพระองค์ก็กลับไป

ปกครองบ้านเมืองโดยไม่ใช้ธรรมเป็นแรมปี กลับมาหาพระฤๅษี อีก

ครั้ง พระฤๅษีก็ตอบรับโดยให้เสวยผลไม้อีกครั้ง ในครั้งนี้พระราชา

เสวยค าแรกก็คายทิ้งเพราะมีรสขม ฝาดมาก 

 พระฤๅษีจึงกล่าวว่า พ่อหนุ่มคงเป็นพระราชาไม่ครองราชย์

โดยธรรมแน่เลย เหมือน 

ฝูงโคข้ามน้ า ผู้น าฝูงพา เดินคดไปคดมาฝูงโคที่ว่ายตามมาก็คดไป

คดมา เช่นกัน เหมือนหมู่มนุษย์ 

ถ้าผู้น าประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนก็ไม่ประพฤติธรรมเช่นกัน ก็

ท าให้เดือนร้อนโดยท่ัวกัน 

 ตรงข้ามถ้าผู้น าฝูงโคว่ายน้ าตรง โคที่ว่ายน้ าตามมาก็ตรง 

เหมือนพระราชาประพฤติในธรรม ราษฎร์ก็ประพฤติธรรมเช่นกัน ก็

จะท าให้มีความสุขไม่เดือดร้อนทั่วหน้า พระราชาก็กลับไปปกครอง

บ้านเมือง ประพฤติตนอยู่ในทศพิธราชธรรมเหมือนเดิม บ้านเมืองก็

สงบสุข 

 

 
เห็นไหมครับนักเรียน การ

ประพฤติตนอยู่ในธรรมเป็นสิ่งที่

ดี นักเรียนต้องประพฤติตนให้ดี

นะครับ เพ่ือไม่ลืมตอบค าถาม

ก่อนครับ 
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  ค าถาม  ท าไมผลไม้จึงมีรสหวานหอม และท าไมผลไม้จึงมีรสขม

และฝาด 

 

 

 

           

                                                                                                            

หน้าต่อไป 
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          กรอบที่ 8 

           ตอบ  - เพราะพระราชาประพฤติตนอยู่ในธรรม 

                   - เพราะพระราชาไม่ประพฤติตนอยู่ในธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาดกเรื่องนี้มีสาระให้ข้อคิดคติเตือนใจ คือ 

 1. ผู้น าท่ีดีต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นท่ีพ่ึงของผู้

ตามได้ จึงจะอยู่ 

    ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 2. ผู้ตามก็ต้องประพฤติดีเช่นเดียวกันจึงจะท าให้สงบสุขได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมตอบถูกไหม

ครับครู ตอบถูก  เก่งมากเลย 

แสดงว่าอ่านอย่างตั้งใจ 

แล้วเรื่องนี้สรุปว่า

อย่างไร ตอบครูมาได้

เลยครับ 

  ขอบคุณครบั 

นกัเรยีนครบั เราไดศ้กึษาชาดกมา 2 เรือ่ง
แลว้นะครบั นกัเรยีนคงจะไดแ้นวคดิทีด่นี าไป
เป็นแบบอยา่งได ้เพื่อไมใ่หล้มืลองท า
แบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงัเรยีนดว้ยนะ
ครบั 
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แบบฝึกหัด 

เรื่อง ชาดก 

 

 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาชาดกแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

สมบูรณ์ 

1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากมิตตวินทุกชาดก 

 ตอบ

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

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

2. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร ในเรื่องมิตตวินทุกชาดก 

 ตอบ

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

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

3. นักเรียนได้คติธรรมอะไรบ้างจากเรื่องมิตตวินทุกชาดก 

 ตอบ

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

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

4. นายมิตตวินทุกะถูกจักร บดฟันหัว เพราะสาเหตุใด 

 ตอบ

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

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

5. ในเรื่องมิตตวินทุกะนี้พระพุทธเจ้า ปรารภเหตุในเรื่องใด 

 ตอบ

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

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

6. ราชาโชวาทชาดก ว่าด้วยเรื่องอะไร 
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 ตอบ

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

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

7. นักเรียนได้คติธรรมอะไรจาก เรื่องราชาโชวาทชาดก 

 ตอบ

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

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

8. บ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็น พระเจ้าแผ่นดินต้องท าอย่างไร 

 ตอบ

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

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

9. ในเรื่องราชาโชวาทชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไร 

 ตอบ

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

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

10. ในเรื่องราชาโชวาทชาดก พระพุทธเจ้าปวารณาเหตุเรื่องใด 

 ตอบ

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

............................... 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบทดสอบหลังเรียน  รายวิชา ส 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 

เรื่อง ชาดก 

 

จุดประสงค์การเรียนรูท้ี ่5 อธบิายขอ้คดิจากชาดก ตามทีก่ าหนด 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่าถูกต้อง

ท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. สาระส าคัญของชาดกเรื่องมิตตวินทุกชาดก ตรงกับส านวนไทย

ว่าอย่างไร 

 ก. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

 ข. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง 

 ค. คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่ว พาตัวอัปรา 

 ง. หมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้าไปสอด 

2. บุคคลที่จะน าข้อคิดที่ได้จากมิตตวินทุกชาดกไปประพฤติปฏิบัติ 

จะเป็นคนอย่างไร 

 ก. ขยันหมั่นเพียร 

 ข. เสียสละ 

 ค. ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

 ง. ว่านอนสอนง่าย 

3. ท าไมมิตตวินทุกะถึงได้รับกรรมอย่างหนัก 

 ก. เพราะท าร้ายมารดาของตนเอง 

 ข. เพราะหลงในกามคุณ 

 ค. เพราะท าร้ายพระสงฆ์ 

 ง. เพราะทะเลาะกับมารดา 

4. ปฐมเหตุท่ีท าให้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเรื่องมิตตวินทุกชาดก คือ

เรื่องอะไร 

 ก. เศรษฐีชอบท าความผิด 

 ข. พระสงฆ์ไม่สนใจฟังธรรม 
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 ค. พระภิกษุท่ีว่ายากสอนยาก 

 ง. พระสงฆ์รับเอาส่ิงของไม่ถูกต้อง  

5. ท าไมเรือที่มิตตวินทุกะไปค้าขายถึงหยุดนิ่งกลางทะเล 

 ก. เพราะมีคนกาฬกินี อยู่บนเรือ 

 ข. เพราะเรือน้ ามันหมด 

 ค. เพราะมีโจรสลัดปล้นเรือ 

 ง. เพราะมีปลาวาฬชนเรือ 

 

 

6. พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไร 

 ก. เป็นเพื่อนของมิตตวินทุกะ 

 ข. เป็นพ่อค้าทางเรือ 

 ค. เป็นเทพบุตร 

 ง. เป็นมารดาของมิตตวินทุกะ 

7. มิตตวินทุกชาดก ให้สาระแก่นักเรียนอย่างไร 

 ก. ความเป็นผู้ว่ายากสอนยาก 

 ข. การเรียนหนังสือมาก 

 ค. ความรับผิดชอบ 

 ง. ความกตัญญูกตเวทีมาก 

8. ชาดกเรื่อง ราโชวาทชาดก ให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจในเรื่องใด 

 ก. การปกครองคน 

 ข. การประพฤติธรรม 

 ค. ความเป็นผู้น า 

 ง. ถูกทุกข้อ 

9. ในเรื่องราโชวาทชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอะไร 

 ก. เสวยพระชาติเป็นช้าง 

 ข. เสวยพระชาติเป็น ฤๅษี 

 ค. เสวยพระชาติเป็นโค 

 ง. เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต  

10. ราชาโชวาทชาดกให้ข้อคิดคิดเรื่องอะไร 
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 ก. วิธีการเลือกผลไม้ 

 ข. ผลไม้ท่ีมีรสขม 

 ค. พระราชาต้องรู้จักเสด็จเท่ียวสู่ชนบท 

 ง. พระราชาเสวยราชสมบัติโดยธรรม 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

เรื่อง ชาดก 

 

 

1. ตอบ   1. กฎแห่งกรรม 

 2. ความกตัญญูกตเวที 

 3. ความโลภท าให้คนตาบอด 

2. ตอบ   สงสารมิตตวินทุกะท่ีต้องทนทุกข์ทรมาน เม่ือถูกกงจักร

บดศีรษะ ซึ่งสาเหตุมาจาก 

 ความโลภท้ังสิ้น 

3. ตอบ   - ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 

 - โลภมากมักลาภหาย 

4. ตอบ   ความโลภ 

5. ตอบ   พระภิกษุท่ีว่ายากสอนยาก 

6. ตอบ   ผู้น าท่ีใช้หลักคุณธรรมปกครอง 

7. ตอบ   ผู้น าท่ีมีคุณธรรมท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 

8. ตอบ   จะต้องใช้ธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ 

9. ตอบ   ฤๅษี 

10. ตอบ   พระภิกษุสนทนากันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอวาทของ

พระราชา 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน

เรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลัง

เรียน 

1. ข 

2. ค 

3. ง 

4. ก 

5. ง 

6. ง 

7. ง 

8. ค 

9. ง 

10. ค 

1. ก 

2. ง 

3. ก 

4. ค 

5. ก 

6. ค 

7. ก 

8. ข 

9. ข 

10. ง 
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เร่งเรียนให้เร่งรู้    ทั้งสี่องค์ประมวล

หมาย 

   หนึ่งฟังอย่าฟังดาย         ให้ทั้งจิต

ก าหนดจ า 

   หนึ่งให้อุตสาหะ                 เอาจิต

คิดวินิจค า 

   หนึ่งห้ามอย่าเอื้อนอ า        ฉงนใดให้

เร่งถาม 

   หนึ่งใจให้มั่นหมาย         ลิขิตข้อ

สุขุมความ 

   พร้อมองค์จึงทรงนาม        ว่าศิษย์แท้ที่

ศึกษา 
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                             (ประถมมาลา) 

 



 

                                                                                             

เล่มที่ 6 

บทเรียนส าเร็จรูป 
หลักธรรมสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อน

บ้าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
โดย 

นายจ าเนียร  โพสาวงั 
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 



 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ค าน า 

 
 

 

 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง   
   การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่งสาระ 
   พระพุทธศาสนา คุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะที่  
   หลกัสตูรตอ้งการ คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และด ารงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูรครู  
   สามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืให้  
  นกัเรยีนไดน้ าไปศกึษาทีบ่า้นไดบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจริต ความรบัผดิชอบ  
  เป็นคุณลกัษณะของคนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเอง เป็น  
  คุณลกัษณะของการเป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของ  
  ตนเอง เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้ ี 
  ความสุข 
  ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ านวยการศูนย์  
  พฒันาคุณธรรมอ าเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัอุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  ทุกคนทีช่่วยให้
เอกสารเล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อ
นกัเรยีน คร ูทีจ่ดักจิกรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
       นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                 ผูจ้ดัท า  
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สารบัญ 

 
 

 

 

  เรื่อง                หน้า  

 

  ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป    1 

  แบบทดสอบก่อนเรียน    2 

  กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที่ 1-10)    5 

  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน   15 

  แบบทดสอบหลังเรียน   16 

  บรรณานุกรม   19 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

 
 

 

 

 1. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว จึงเริ่มอ่าน

เนื้อหาสาระ 

 2. บทเรียนเล่มนี้ เรื่อง หลักธรรมสร้างความเข้าใจอันดีกับ

เพ่ือนบ้าน มีท้ังหมด 

 10 กรอบ ให้นักเรียนอ่านทีละกรอบแล้วปฏิบัติตามค าแนะน าใน

กรอบอย่างเคร่งครัด 

 3. บทเรียนแต่ละกรอบเป็นลักษณะการให้ความรู้ จะมี

ค าถามอยู่ท้ายกรอบ และจะมี   

  เฉลยอยู่ท่ีมุมซ้ายของกรอบถัดไป นักเรียนอ่านและเขียนค าตอบ

ลงในกระดาษท่ีครูแจกให้  

  แต่ห้ามขีดเขียนสิ่งใดลงบทเรียนส าเร็จรูปนี้อย่างเด็ดขาด เมื่อ

ตอบแล้วให้ดูเฉลยได้ในกรอบ 

  ถัดไป นักเรียนก็จะทราบว่าตนเองท าได้หรือไม่ 

 4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าดูเฉลยก่อน

เขียนค าตอบ 

 5. เม่ืออ่านและตอบค าถามครบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนท า

แบบฝึกหัดเพื่อทบทวน 

  ความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

 6. เม่ือนักเรียนอ่านวิธีการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เข้าใจ

ทุกอย่างแล้วให้นักเรียน 

  เปิดอ่านได้เลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ                          

แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส  22101  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่อง หลักธรรมสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อนบ้าน 

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 6  วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อน
บา้น    
  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. ค าว่า สังคหวัตถุ 4 มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด 

 ก. หลักธรรมที่ช่วยให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ 

 ข. หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจผู้อื่น 
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 ค. หลักธรรมส าคัญของผู้ครองเรือน 

 ง. หลักธรรมที่ท าให้งาม 

 2. สมชายใช้หลัก อัตถจริยา จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

 ก. แบ่งปันสิ่งของให้แก่เพ่ือน 

 ข. พูดกับเพ่ือนด้วยวาจาอ่อนหวาน 

 ค. วางตัวให้เหมาะสมกับเพ่ือน 

 ง. ช่วยเหลือเพ่ือนทุกครั้งเม่ือต้องการ 

 3. ราตรีไม่นิ่งดูดายช่วยเหลือเพ่ือนเสมอ ไม่ต้องเอ่ยปากขอร้อง

ให้ช่วย แสดงว่าราตรี 

    ปฏิบัติหลักธรรมข้อใด 

 ก. ทาน 

 ข. ปิยวาจา 

 ค. อัตถจริยา 

 ง. สมานัตตตา 

 4. ค าว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” 

สอดคล้องกับ 

    สังคหวัตถุ 4 ข้อใด 

 ก. ทาน 

 ข. ปิยวาจา 

 ค. อัตถจริยา 

 ง. สมานัตตตา  
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  5. สาราณียธรรมมีประโยชน์อย่างไร 

 ก. หลักในการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน 

 ข. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ 

 ค. เป็นประโยชน์ในการท างาน 

 ง. หลักในการครองเรือน 

 6. ประเทศไทยส่งอาหารไปช่วยผู้ลี้ภัยตามชายแดน จัดเป็นการ

ปฏิบัติตามธรรมข้อใด 

 ก. เมตตากายกรรม 

 ข. เมตตาวจีกรรม 

 ค. เมตตามโนกรรม 

 ง. เมตตากรุณา 

 7. ข้อใด ไม่ใช ่การปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

 ก. แบ่งปันผลประโยชน์โดยชอบธรรม 

 ข. วางตัวให้เหมาะสมกับฐานะ 

 ค. ประพฤติตนในกฎกติกา 

 ง. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 8. หลักสาราณียธรรม มีคุณต่อประเทศแตกต่างจากคุณธรรมข้อ

อื่นอย่างไร 

 ก. สร้างเสริมประสิทธิภาพในการท างาน 

 ข. สร้างความม่ันคงของสังคม 

 ค. เสริมสร้างความเป็นมิตร 

 ง. เสริมสร้างความสงบในจิตใจ 

 9. พระเจ้าอโศกมหาราช มีแนวทางในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างไร 

 ก. ทรงเอาชนะด้วยธรรม 

 ข. ทรงท าลายล้าง 

 ค. ทรงเอาชนะด้วยสงคราม 

 ง. ทรงให้เสรีภาพในการนับถือ  

 10. ธรรมวิชัย เกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
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 ก. นิกายในพุทธศาสนา 

 ข. คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

 ค. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ง. โรงเรียนสอนวิชาพระพุทธศาสนา  
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          กรอบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1. บอกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะน าไปใช้ในการ

เสริมสร้าง 

    ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 

 2. อภิปรายแนวทางในการน าหลักธรรมที่น าไปใช้ในการ

สร้าง 

  ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 

 

 

 

 

 

สวัสดีครับ วันนี้พี่เต่าจะมา

เล่าหลักธรรมท่ีจะสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประเทศให้น้องๆ ตั้งใจฟัง

จะมีปัญญามาก เหมือน

เณรน้อยเจ้าปัญญาไงละ
ครับ 

เริ่มต้นต้องมารู้

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เสียก่อนนะ

ครับ 

เม่ือทราบจุดประสงค์การ

เรียนรู้แล้ว  

เปิดกรอบต่อไปเลยครับ 
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หน้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            กรอบที่ 2 กรอบที่ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติ ผู้ปกครองประเทศ

นอกจากจะมีคุณธรรมในการปกครอง มีความสามารถในการ

บริหารประเทศตนให้สงบสุขแล้ว ยังต้องสร้างสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศข้างเคียง เพ่ือความเข้าใจอันดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ครบัผม 

บทเรยีนเล่มนี้จะกล่าวถงึองคป์ระกอบหลกัธรรมที่
สรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัประเทศเพื่อนบา้น พีเ่ต่าจะ
เล่าเป็นช่วงๆ เจา้หนอนน้อยตัง้ใจฟัง หลงัจากพีเ่ต่า
เล่าจบแต่ละกรอบพีเ่ต่ามคี าถามใหต้อบเพื่อไมใ่หล้มื
นะ..... 
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ด้วย พระพุทธเจ้าได้แสดงแนวทางการสร้างความสัมพันธไมตรี

ดังนี้ 

สังคหวัตถุ 4 

 หมายถึง หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจผู้อื่น ผูกไมตรี 

เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล พระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่า สังคหวัตถุเป็นเสมือน

ยานพาหนะ ท่ีจะน ามนุษย์ไปสู่ความสุขความเจริญ สังคมมนุษย์

นั้นมีส่ิงที่แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นนิสัย ฐานะ จึงต้องอาศัย 

สังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จึงท าให้สังคมมีความสงบสุข 

พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสังคมใดปราศจาก

สังคหวัตถุ 4 แล้วจะมีแต่ความยุ่งยาก ยุ่งเหยิง ไร้สันติสุข ซึ่งมี 4 

ประการ คือ 

 1. ทาน คือ การให้  

 2. ปิยวาจา คือ พูดด้วยความไพเราะอ่อนหวาน 

 3. อัตถจริยา คือ ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

 4. สมานัตตตา คือ เป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 

 

           ค าถาม สังคหวัตถุ 4 หมายถึงอะไร 

 ก.หลักธรรมในการ ศึกษาเล่าเรียน  

 ข. หลักธรรมของผู้ใหญ่ 

 ค. หลักธรรมที่ท าให้เป็นคนดี 

 ง. หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว   

 หน้าต่อไป 

 

 

 

                                         กรอบที่ 3 

     ตอบ ง. หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 

 

 

 

ตอบค าถาม

ด้วยครับ 

เก่งมากเลย ตอบได้

ถูกต้อง ทีนี้เราจะมา

ศึกษารายละเอียด ค าว่า 

สังคหวัตถุ 4 มี

ความหมายว่าอย่างไร 

 

ครบัพีเ่ต่า 
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 1. ทาน1 คือ การให้ การเสียสละ หรือการให้ปันของตนเพ่ือ

ประโยชน์แก่ผู้อื่น คุณธรรม ข้อนี้ท าให้เราไม่เป็นคนโลภ เห็นแก่

ตัว เราต้องค านึงเสมอว่าทรัพย์สินเป็นสิ่งท่ีไม่จีรังยั่งยืนเมื่อเรา

เสียชีวิตไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ ถ้าเรารู้จักค าว่าให้แล้วสังคมจะมีแต่

ความสุขไม่ 

 เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้ว่า “ผู้ให้ทาน

ย่อมมีความสุข และเบิกบานใจกว่าผู้รับ” เกณฑ์การให้ทานที่มี

กุศลมาก มี 3 ประการ คือ 

 1. ทานให้แก่บุคคลท่ีมีความบริสุทธิ์ 

 2. สิ่งของที่ให้เป็นของที่บริสุทธิ์ 

 3. มีเจตนาที่ให้บริสุทธิ์   

 

 

 ค าถาม  หลักเกณฑ์การทานมีอะไรบ้าง 

 

 

 

สบาย

มาก 
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                                                                                    หน้า

ต่อไป 

 

 

 

  1 สุรวิฒัน์  จนัทรโ์สภา.  (2545).  สมัฤทธ์ิมาตรฐานพระพทุธศาสนา ม.2.  กรงุเทพฯ:  
 อกัษรเจรญิทศัน์. 
 

 

          กรอบที่ 4 

            ตอบ  มี 3 ประการ คือ 

   1. คนรับบริสุทธิ์  

   2. สิ่งของที่ให้บริสุทธิ์  

   3. ผู้ให้มีเจตนา บริสุทธิ ์

 

 

 

 

 

  

 2. ปิยวาจา 

     คือ การพูดจาอ่อนหวาน ไพเราะ ไม่หยาบคาย เสียดสี

ให้เจ็บใจ พระพุทธเจ้าให้ความส าคัญในการพูดมาก ท้ังนี้เพราะ

บันไดขั้นแรกของมนุษย์ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดี คือ 

การพูดจานั่นเอง การพูดจาให้มีประโยชน์ต้องพูดด้วยหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 

  2.1 เว้นจากการพูดเท็จ คือ ไม่พูดโกหก หลอกลวงผู้อื่น 

ต้องพูดแต่ความจริง  

พูดแต่สิ่งมีแต่ประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

  2.2 เว้นจากการพูดส่อเสียด คือการพูดให้แตกร้าว แตก

ความสามัคคี จึงควรเปลี่ยน 

พีเ่ต่าครบัมอีะไรอกีต่อไป 

ตามมาเลย

น้อง 
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มาเป็นการพูดให้เกิดการประสานประนีประนอม ท าให้เกิด

ความสัมพันธ์กัน 

  2.3 เว้นจากพูดค าหยาบ คือ พูดแต่ส่ิงที่ไพเราะ 

อ่อนหวาน สุภาพ ฟังแล้วสบายใจ  

มีความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง 

  2.4 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือพูดในสิ่งที่มีแต่ประโยชน์ 

ไม่ก ากวม ไม่วกวน ก่อน 

พูดต้องคิดและไตร่ตรองก่อนพูดทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

    ค าถาม  ปิยวาจา คือ วาจาที่อ่อนหวาน แบ่งเป็น

กี่อย่าง 

 

                                                     

                                                                                                              

หน้าต่อไป     

 

 

            กรอบที่ 5 

 ตอบ 1. ไม่พูดเท็จ 

   2. ไม่พูดส่อเสียด 

   3. ไม่พูดค าหยาบ 

   4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ  

 

การพดูส าคญัมาก เจา้นอนน้อยตอ้ง

ระมดัระวงั ผมจะ จ าไว้

ครับพี่เต่า 

ขอบคุณมากพีเ่ต่า  
มอีะไรอกีบา้ง 



 15 

 

 

 

 

 

 

  

 3. อัตถจริยา 

  อัตถะ หมายถึง ประโยชน์หรือผลที่มุ่งหมาย ท่ี

พระพุทธเจ้าสั่งสอนพุทธบริษัท 4  

  ประกอบไปด้วย 

   3.1 ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ในภพนี้ 

อันได้แก่ ความสุข คือสุข  

  จากการมีทรัพย์ สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ สุขจากการไม่เป็นหนี้ 

สุขจากการการคบมิตรที่ดี 

   3.2 สัมปรายิกัตถะ คือประโยชน์ใสภาพหน้า คือการมี

จิตใจที่งอกงามด้วยการท า 

  ความดี ท าให้ชีวิตมีค่าถึงพร้อมด้วยธรรม 4 ประการ คือ ศรัทธา 

ศีล จาคะ ปัญญา 

   3.3 ปรมัตถะ คือ ประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ นิพพาน เป็น

การดับกิเลศ มีราคะ โทสะ  

 โมหะ  อันเป็นเหตุแห่งความเร้าร้อนใจทั้งปวง  

 

 

      ค าถาม  การประพฤติสิ่งที่มีประโยชนท์ี่เราจะได้ในภพนี้มี

อะไรบ้าง 

 

           

 

 

 

เก่งมากเจา้หนอนน้อย 
มอีกีตามมาเจา้หนอน 

ถามมา

เลยพ่ีเต่า 

ขอถาม

หน่อย 
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หน้าต่อไป 

 

 

          กรอบที่ 6 

  ตอบ   ความสุข  มี 4 ประการคือ 

           1.สุขจากการมีทรัพย์    2. สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์  

           2.สุขจากการไม่เป็นหนี้ 4. สุขจากการการคบมิตรที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 4. สมานัตตตา 

  คือ การประพฤติตนสม่ าเสมอ หรือประพฤติเสมอต้นเสมอ

ปลาย เป็นคุณธรรมที่ท าให้จิตใจหนักแน่น รวมทั้งเป็นการสร้าง

ความม่ันใจให้แก่ผู้อื่นด้วย มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  1.การวางตนให้เหมาะสมกับฐานะ 

     2.การวางตนให้เหมาะสมกับกาลเวลา  

     3.การวางตนให้กับภาวะสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้น  

        ประโยชน์ของสังคหวัตถุ 4 

 1. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมิให้กระท าชั่ว  

เก่งมากเจา้หนอนน้อย ยงัมี
อกี เจา้อยากรู ้หรอืเปล่าถา้
อยากรู ้ตามมาเลย 

ครบัผม 
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 2. เม่ือประสบความเดือดร้อนย่อมได้รับการช่วยเหลือจาก

ผู้อื่น 

 3. ผู้อื่นเชื่อถือไว้วางใจ 

 4. เป็นที่รักใคร่ยกย่องนับถือคนท่ัวไป 

 5. เข้าร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย 

 6. ท าให้สังคมสงบสุขไม่มีปัญหา 

 

 

ค าถาม  ข้อความในข้อใด ผิดจากความเป็นจริง เรื่องสังคหวัตถุ 4 

 ก. สังคมมีความสงบสุข 

 ข. คนมีความรักใคร่ต่อกัน 

 ค. ท าให้ร่ ารวยขึ้น 

 ง. สังคมสงบสุข             หน้า

ต่อไป 

 

                                                                                                                                     

กรอบที่ 7 

                ค. ท าให้ร่ ารวยขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาราณียธรรม 6 

ตอบค ำถำมหน่อย..ครบั 

หลกัธรรมอะไรครบั  
พีเ่ต่าอยากรูจ้งัเลย 

เจา้หนอนน้อยมหีลกัธรรมทีส่รา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างเพื่อนบา้น 
ตามมาเลยจะไดรู้้ 
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 คือ ธรรมท่ีแสดงออกถึงความปารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟ้ือ

เกื้อกูลต่อกัน ประเทศต่างสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการได้ คือ 

 1. เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเป็นมิตรทาง

กายต่อกัน เช่น เมื่อประเทศหนึ่งประสบอุบัติเหตุเดือดร้อน อาจเป็น

อุทกภัย แผ่นดินไหว หรือโรคระบาด อาจจะส่งข้าวของเครื่องใช้

ไปช่วยหรือส่งหมอไปรักษา ท าให้มิตรประเทศเกิดความซาบซึ้ง 

ส านึกในบุญคุณตามมา 

 2. เมตตาวจีกรรม เป็นการแสดงออกทางด้านวาจา ไม่กล่าว

ติเตียนโจมตีว่าร้ายต่อมิตรประเทศ ย่อมสร้างสัมพันธไมตรีแน่น

แฟ้นยิ่งขึ้น 

 3. เมตตามโนกรรม เป็นการแสดงออกในเรื่องจิตใจ เน้น

ความปรารถนาดี ปราศจากอคติ ท าให้ไม่คิดหวาดระแวง เป็น

ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง 

 

 

 

 

 

 

    

 

ค าถาม  สาราณียกรรม 6 เป็นธรรมเรื่องอะไร 

 

 

           

                                                                                                      

หน้าต่อไป 

  

ช่วยตอบค าถามหน่อย 
เจา้หนอนน้อย 

ครบัผม 
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          กรอบที่ 8 

           ตอบ  ธรรมที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 4. แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยชอบธรรมแก่

มิตรประเทศ หมายถึง การ 

  ช่วยเหลือกันระหว่างประเทศ เช่น ประเทศร่ ารวยช่วยเหลือ

ประเทศยากจน เฉลี่ยแบ่งปัน 

  ผลประโยชน์ที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แก่ผู้อื่นแบบสงเคราะห์ 

ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลัก 

  ปฏิบัติต่อกันระหว่างมิตร ท าให้เป็นการระลึกถึงต่อกันในทางที่ดี

อีกด้วย 

 5. มีหลักประพฤติเสมอกันกับมิตร ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจ

ของประเทศอื่น เป็นการ 

  แก้ปัญหาระหว่างประเทศด้วยวิธีการทางทูต ช่วยผดุงสันติภาพ

ของโลก เคารพในอธิปไตย 

  ของประเทศอื่น ไม่ใช้แสนยานุภาพไปข่มขู่ประเทศอื่น 

 6. มีความคิดเห็นตรงกันกับประเทศอื่น หมายถึง การ

ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาท่ี 

  นานาชาติก าหนดไว้ แม้บางครั้งอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่ถ้า

ประเทศส่วนใหญ่เห็นชอบก็ 

จะไปไหนเจา้หนอนน้อย  
ยงัไมจ่บศกึษาต่อครบั 

ขอบคุณครบัพีเ่ต่า 
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  ต้องปฏิบัติตาม 1 

 

 

 

 

 

 

 ค าถาม  การมีความคิดเห็นตรงกับประเทศอื่นมีลักษณะอย่างไร 

 

 

 

 

           

                                                                                                        

หน้าต่อไป 

 

        1 อ้างแล้ว (หน้า 16) 
              

            พีเ่ต่าครบั ตอบว่าอยา่งไรถงึจะถูก 

ครบั 

อยากรูค้ าตอบตามมาเลยเจา้
หนอนน้อย. 
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          กรอบที่ 9 

          ตอบ  การยอมรับและปฏิบัติตาม 

                       กฎเกณฑ์กติกานานาชาติก าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างความสัมพันธไมตรีตามแนวพระเจ้าอโศกมหาราช 

 พระเจ้าอโศกมหาราชได้น าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการ

ปกครองประเทศ สร้าง 

  ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนบ้าน เรื่องว่า ธรรมวิชัย (คือการ

เอาชนะด้วยธรรม)  

  พระมหากษัตริย์ในยุคต่อมาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่ง

ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ คือ 

 1. ให้สิทธิเสรีภาพในการเผยแผ่ของแต่ละศาสนาไม่

ขัดขวางหรือดูถูกดูหมิ่น และให้ 

  การยกย่อง ไม่รังเกียจ 

 2. ให้ความเอ้ือเฟ้ือแก่ศาสนาอื่นที่เข้ามาเผยแผ่ 

 3. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกัน ยินดีรับฟัง

ความคิดเห็น 

 4. พยายามละเว้นการสร้างข้อพิพาทการท าสงครามกล่าว

โจมตีให้ร้ายต่อกัน 

 

ตอบถูกอกีครัง้แลว้ 
เจา้หนอนน้อย 

ยังไม่จบนะครับ 

ตามมาศึกษาอีก

ครับ 

ครบัพีเ่ต่า 
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 ค าถาม ธรรมวิชัยคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          หน้าต่อไป 

       1 อ้างแล้ว (หน้า 18)  

ศกึษามาตลอด ตอบค าถามหน่อย
เจา้หนอนน้อย 

ขอบคุณครบั 
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                   กรอบที่ 10 

        ตอบ  การชนะด้วยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้น ามาเสนอ 3 อย่าง

นั้น ถ้าหากน ามา 

 ประยุกต์ใช้แล้วย่อมก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน หรือ 

 ในชีวิตประจ าวันได้ ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขตนเองและคน

ท่ัวไปอีกด้วย 

 

 

 

 

 

วนัน้ีผมนัง่ฟังพีเ่ต่าคุยเรือ่งธรรม
ทีใ่ชใ้นการสรา้งความเขา้ใจอนัดี
กบัเพื่อนบา้น ท าใหท้ราบวธิกีาร
มากเลย ขอบคุณพีเ่ต่ามาก 

เมือ่รูจ้กัแลว้ลองมาสรปุ เพื่อใหเ้ขา้ใจ
งา่ยมากยิง่ขึน้ ตามมาเลย 

เจา้หนอนน้อย 

เจา้หนอนน้อยก่อนจะจบอยา่ลมืท า
แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 

หลงัเรยีนดว้ย จะไดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ 
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ขอบคุณครบั 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

เรื่อง หลักธรรมสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อนบ้าน 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าตัวอักษรท่ีอยู่หน้าข้อความในหมวด ข. 

มาใส่ลงใน (......)  

   หน้าข้อความในหมวด ก. ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน 

 

หมวด ก. หมวด ข. 

 (......) 1. ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก. พระเจ้าอโศก

มหาราช 

 (......) 2. ธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมความ

ปรารถนาดีต่อกัน 

ข. ศรีลังกา 

 (......) 3. การเอาชนะด้วยธรรมะ ค. ไทย 

 (......) 4. ก าหนดวันวิสาขบูชาเป็น

วันหยุดราชการ 

ง. กัมพูชา 

 (......) 5. เจดีย์ชเวดากอง จ. อินโดนีเซีย 

 (......) 6. พระวิหารบุโรพุทโธ ฉ. สังคหวัตถุ 4 

 (......) 7. ปราสาทบายน ช. สาราณียธรรม 

 (......) 8. ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ฌ. ธรรมวิชัย 

 (......) 9. อุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ญ. ธรรมจักษุ 

 (......) 10. ชาติแรกท่ีก่อต้ังองค์กร

พุทธศาสนิกชนสัมพันธ์ 

              แห่งโลก 

ฎ. เมียนมาร์ 

ฏ. มาเลเซีย 

 ฐ. สิงคโปร์ 

 ฑ. ปิยวาจา 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จังหวดับึงกาฬ 

แบบทดสอบหลังเรียน  รายวิชา ส  22101  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 

เรื่อง หลักธรรมสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อนบ้าน 

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 6  วเิคราะหห์ลกัธรรมสรา้งความเขา้อนัดกีบัประเทศเพื่อน

บา้น 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. ค าว่า สังคหวัตถุ 4 มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด 

 ก. หลักธรรมที่ท าให้งาม 

 ข. หลักธรรมส าคัญของผู้ครองเรือน 

 ค. หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจผู้อื่น 

 ง. หลักธรรมที่ช่วยให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ 

 2. สมชายใช้หลัก อัตถจริยา จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

 ก. ช่วยเหลือเพ่ือนทุกครั้งเม่ือต้องการ 

 ข. วางตัวให้เหมาะสมกับเพ่ือน 

 ค. พูดกับเพ่ือนด้วยวาจาอ่อนหวาน 

 ง. แบ่งปันสิ่งของให้แก่เพ่ือน 

 3. ราตรีไม่นิ่งดูดายช่วยเหลือเพ่ือนเสมอ ไม่ต้องเอ่ยปากขอร้อง

ให้ช่วย แสดงว่าราตรี 

    ปฏิบัติหลักธรรมข้อใด 

 ก. ทาน 

 ข. ปิยวาจา 

 ค. สมานัต ตตา 

 ง. อัตถจริยา 

 4. ค าว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” 

สอดคล้องกับ 

    สังคหวัตถุ 4 ข้อใด 
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 ก. อัตถจริยา 

 ข. สมานัต ตตา 

 ค. ทาน 

 ง. ปิยวาจา  

  



 29 

 

 5. สาราณียธรรมมีประโยชน์อย่างไร 

 ก. เป็นประโยชน์ในการท างาน 

 ข. หลักในการครองเรือน 

 ค. หลักในการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน 

 ง. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ 

 6. ประเทศไทยส่งอาหารไปช่วยผู้ลี้ภัยตามชายแดน จัดเป็นการ

ปฏิบัติตามธรรมข้อใด 

 ก. เมตตากรุณา 

 ข. เมตตามโนกรรม 

 ค. เมตตาวจีกรรม 

 ง. เมตตากายกรรม 

 7. ข้อใดไม่ใชก่ารปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรม 

 ก. วางตัวให้เหมาะสมกับฐานะ 

 ข. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 ค. ประพฤติตนในกฎกติกา 

 ง. แบ่งปันผลประโยชน์โดยชอบธรรม 

 8. หลักสาราณียธรรมมีคุณต่อประเทศแตกต่างจากคุณธรรมข้อ

อื่นอย่างไร 

 ก. เสริมสร้างความสงบในจิตใจ 

 ข. เสริมสร้างความเป็นมิตร 

 ค. สร้างความม่ันคงของสังคม 

 ง. สร้างเสริมประสิทธิภาพในการท างาน 

 9. พระเจ้าอโศกมหาราชมีแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อย่างไร 

 ก. ทรงท าลายล้าง 

 ข. ทรงเอาชนะด้วยธรรม 

 ค. ทรงให้เสรีภาพในการนับถือ 

 ง. ทรงเอาชนะด้วยสงคราม  

 10. ธรรมวิชัย เกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
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 ก. นิกายในพระพุทธศาสนา 

 ข. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ค. โรงเรียนสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

 ง. คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  
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เฉลยแบบฝึกหัด 

 

เรื่อง หลักธรรมสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อนบ้าน 

 

 

หมวด ก. หมวด ข. 

 (..ฉ..) 1. ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก. พระเจ้าอโศก

มหาราช 

 (..ช..) 2. ธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมความ

ปรารถนาดีต่อกัน 

ข. ศรีลังกา 

 (..ฌ..) 3. การเอาชนะด้วยธรรมะ ค. ไทย 

 (..ค..) 4. ก าหนดวันวิสาขบูชาเป็น

วันหยุดราชการ 

ง. กัมพูชา 

 (..ฎ..) 5. เจดีย์ชเวดากอง จ. อินโดนีเซีย 

 (..จ..) 6. พระวิหารบุโรพุทโธ ฉ. สังคหวัตถุ 4 

 (..ง..) 7. ปราสาทบายน ช. สาราณียธรรม 

 (. ค..) 8. ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ฌ. ธรรมวิชัย 

 (..ก..) 9. อุปถัมภ์และเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

ญ. ธรรมจักษุ 

 (..ข..) 10. ชาติแรกท่ีก่อต้ังองค์กร

พุทธศาสนิกชนสัมพันธ์ 

              แห่งโลก 

ฎ. เมียนมาร์ 

ฏ. มาเลเซีย 

 ฐ. สิงคโปร์ 

 ฑ. ปิยวาจา 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน

เรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลัง

เรียน 

1. ข 

2. ง 

3. ค 

4. ค 

5. ก 

6. ก 

7. ข 

8. ค 

9. ก 

10. ค 

1. ค 

2. ก 

3. ง 

4. ก 

5. ค 

6. ง 

7. ก 

8. ข 

9. ข 

10. ข 
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อนุทฺธโต  อขปโล     นิปโก  ส วุตินฺทฺริ

โย 

กลฺยาณมิตฺโต  เมธาวี  ทุกฺขสฺ

สนฺตกโร  สิยา 
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ผู้มีปัญญาไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คลอนแคลน มี

ปัญญารักษาตัว 

ส ารวมอินทรีย์  มีมิตรดี  พึงท าที่สุดของ

ทุกข์ได ้
 

                                                      (อญฺญาโกณฺฑญฺญ เถร)                 

ขุ.  เถร.  26/-366 

 

  

 



 

                                                                                             

เล่มที ่7 

บทเรียนส าเร็จรูป 
พระอัครสาวก  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร  โพสาวงั 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ค าน า 

 
 

 

 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 20202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่งสาระ
พระพุทธศาสนา คุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูร
ตอ้งการ คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และด ารงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัท าบทเรยีนส าเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูรครู
สามารถทีจ่ะน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืใหน้กัเรยีน
ไดน้ าไปศกึษาทีบ่า้นไดบ้ทเรยีนส าเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจริต ความรบัผดิชอบ เป็น
คุณลกัษณะของคนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเอง เป็น
คุณลกัษณะของการเป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง 
เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข  
  ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ านวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอ าเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้
เอกสารเล่มนี้ส าเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
คร ูทีจ่ดักจิกรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
       นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                 ผูจ้ดัท า  
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สารบัญ 

 
 

 

เรื่อง               หน้า  

 

ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป   1 

แบบทดสอบก่อนเรียน   2 

กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที่ 1-11)   5 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  16 

แบบทดสอบหลังเรียน  17 

บรรณานุกรม  20 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 1. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว จึงเริ่มอ่าน

เนื้อหาสาระ 

  2. บทเรียนเล่มนี้ เรื่อง พระอัครสาวก มีท้ังหมด 11 กรอบ 

ให้นักเรียนอ่านทีละกรอบแล้วปฏิบัติตามค าแนะน าในกรอบอย่าง

เคร่งครัด 

 3. บทเรียนแต่ละกรอบเป็นลักษณะการให้ความรู้ จะมี

ค าถามอยู่ท้ายกรอบ และจะมีเฉลยอยู่ท่ีมุมซ้ายของกรอบถัดไป 

นักเรียนอ่านและเขียนค าตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ แต่ห้าม

ขีดเขียนสิ่งใดลงบทเรียนส าเร็จรูปนี้อย่างเด็ดขาด เมื่อตอบแล้วให้

ดูเฉลยได้ในกรอบถัดไป  

นักเรียนก็จะทราบว่าตนเองท าได้หรือไม่ 

 4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าดูเฉลยก่อน

เขียนค าตอบ 

 5. เม่ืออ่านและตอบค าถามครบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนท า

แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

 6. เม่ือนักเรียนอ่านวิธีการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เข้าใจ

ทุกอย่างแล้วให้นักเรียนเปิดอ่านได้เลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 22101  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 

เรื่อง พระอัครสาวก 

จุดประสงค์การเรียนรูท้ี่ 7  วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติ
และขอ้คดิ 
                                   จากประวตัพิระอคัรสาวก ตามทีก่ าหนด 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. อะไรคือแรงจูงใจให้อุปติสสะเข้าไปหาและฟังธรรมพระอัสสชิ 

 ก. เคยเป็นเพ่ือนกันมาก่อน 

 ข. เคยเป็นพราหมณ์มาก่อน 

 ค. ความส ารวมระวังใน อิริยาบถ 

 ง. ความสามารถในการอธิบายธรรม 

2. ข้อใดแสดงถึงวิสัยทัศน์ของพระสารีบุตร 

 ก. มีปัญญามาก 

 ข. มีความรู้เรื่องพระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย 

 ค. ทูลเสนอให้พระพุทธเจ้าท าการสังคายนาพระธรรมวินัย 

 ง. ทูลแสดงให้พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฎิหาริย์แข่งกับนิครนถ์ 

3. พระสาวกรูปใดได้รับการยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดี 

 ก. พระสารีบุตร 

 ข. พระมหากัสสปะ 

 ค. พระมหาโมคคัลลานะ 

 ง. พระอัญญาโกณทัญญะ 

4. พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฟังธรรมอะไร 

 ก. อนุปุพพิกถา 

 ข. ธัมมจักกัปปวตนสูตร 

 ค. อนันตลักขณสูตร 

 ง. เวทนาปริคคหสูตร  
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5. “เม่ือท่านทราบว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใด ก็จะไหว้และนอนหัน

ศีรษะไปทางทิศนั้น”  

      ข้อความนี้บอกคุณธรรมใดของพระสารีบุตร 

 ก. ความมีน้ าใจ 

 ข. ความอ่อนน้อม 

 ค. ความเพียรพยายาม 

 ง. ความกตัญญูกตเวที 

 

6. พระโมคคัลลานะเดิมช่ืออะไร 

 ก. โกลิตะ 

 ข. อุปติสสะ 

 ค. โมคคัลลี 

 ง. วังคันตะ 

7. ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะขณะท่านไป

ปฏิบัติธรรมอยู่ท่ีหมู่บ้าน 

     กัลป์วามุตตคาม คืออะไร 

 ก. วิธีแก้ง่วง 

 ข. วิธีดับทุกข์ 

 ค. วิธีบริหารจิต 

 ง. วิธีบ าเพ็ญเพียร 

8. หลักที่ฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าพระโมคคัลลานะมี

ความสามารถพิเศษด้านงานก่อสร้าง 

    คือข้อใด 

 ก. วัดเวฬุวัน 

 ข. ซุ้มประตูวัดเชตวัน 

 ค. โลหะปราสาทของนางวิสาขา 

 ง. กุฏิท่ีประทับของพระพุทธเจ้า 

9. วิธีแก้ความง่วงท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระโมคคัลลานะว่า ถ้า

สาธยายธรรมโดยแล้ว 
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     ยังไม่หายง่วง ควรท าอย่างไรต่อไป 

 ก. นึกถึงสัญญา 

 ข. เพ่งดูแสงสว่าง 

 ค. ยอนหูทั้งสองข้าง 

 ง. พิจารณาธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว  

10. ทักษิณสามารถพูดให้คนอื่นเช่ือฟังได้ และเป็นที่เคารพย า

เกรงของคนอื่น พฤติกรรม 

      ของทักษิณคล้ายกับประวัติของใคร 

 ก. พระสารีบุตร 

 ข. พระโมคคัลลานะ 

 ค. พระเจ้าพิมพิสาร 

 ง. พระมหาธรรมราชาลิไท 
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          กรอบที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

 

                      จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1. เล่าประวัติของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

โดยสังเขปได้ 

 2. วิเคราะห์คุณธรรมของพุทธสาวกที่ควรยึดถือเป็น

แบบอย่างได้ 

 3. เสนอแนะแนวทางที่จะน าคุณธรรมของพุทธสาวกไปใช้

ในการด าเนินชีวิตได ้

 

 

 

     สวัสดีครับเจ้ากบ
น้อย       สบายดี

หรือเปล่า ก าลังท า      

อะไรอยู่ครับ 
 

ศึกษาไป

ท าไมหรือ 

ก าลังศึกษา

เรื่องราว

เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา

อยู่ครับลุงเต่า 
 

ไดค้รบัลุงเต่า ผมจะเล่าใหฟั้ง 
ถา้ผดิพลาดอยา่งไร คุณลุง
เต่าช่วยเตอืนผมกแ็ลว้กนันะ
ครบั 

อมื !... เจา้กบน้อยขยนัจรงินะ  
เจา้ศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบั
พระพุทธศาสนามคีวามรูด้ ี 

เล่าใหลุ้งฟังดว้ย 
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                                                                                               เปิด

กรอบที่ 2  

 

           

                                                                                                                                

กรอบที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและคุณธรรมพระสารีบุตร 

 พระสารีบุตร มีช่ือเดิมว่า อุปติสสะ บิดาชื่อ วังคันตะ มารดา

ชื่อ สารี ถิ่นฐานเดิมอยู่หมู่บ้านนาลันทะ ในแคว้นมคธ (แคว้น

พิหาร) มีเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวง 

เริม่เรือ่งเลยนะครบั ส าหรบักรอบ
นี้จะเล่าเรือ่งเกีย่วกบัพระสารบีุตร

ใหฟั้งนะครบั 
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 อุปติสสะมีเพ่ือนคนหนึ่งชื่อ โกลิตะ อาศัยอยู่บ้านใกล้เคียง

กัน ทั้งสองเป็นเพ่ือนกันไปเท่ียวด้วยกันศึกษาเล่าเรียนด้วยกัน 

 วันหนึ่งพากันไปเท่ียวดูมหรสพเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ จึง

ปรึกษากันไปศึกษาที่ส านักอาจารย์สัญชัยปริพาชก พร้อมกับ

บริวาร คิดว่าสักวันหนึ่งจะได้พบธรรมอันดีงามบ้าง แต่นานไปก็ยัง

ไม่พบ 

 วันหนึ่ง พระอัสสชิได้เดินทางมาประกาศศาสนาแต่ได้ทราบ

ข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาท่ีแคว้นมคธจึงคิดจะไปเฝ้า ในขณะ

นั้นพระอัสสชิ ออกบิณฑบาตอยู่ในเมืองอุปติสสะได้มาพบ เกิด

ความสนใจในอิริยาบถที่สุภาพเรียบร้อยของพระอัสสชิ อุปติสสะ

จึงเข้าไปสอบถามโดยรอพระอัสสชิ ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วจึง

ได้เข้าไปซักถามถึงข้อท่ีตนสงสัย 

 พระอัสสชิตอบว่า พระพุทธเจ้าเป็นครู เป็นอาจารย์ของเรา 

เราประพฤติปฏิบัติตามค าส่ังสอนของท่าน 

 อุปติสสะถามท่านว่า ข้าแต่ท่านที่เคารพ ค าสั่งสอนของท่าน

ผู้กล่าวถึงนั้นเป็นอย่างไร ครูของท่านสอนอะไร ข้าพเจ้าอยาก

ทราบในข้อนั้นเป็นอย่างยิ่ง 

 

   

  ค าถาม  พระสารีบุตรมีนามเดิมว่าอะไร 

 

 

 

                เปิดกรอบที่ 3  

 

  

ตอบค าถาม

หน่อยครบั 
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          กรอบที่ 3  

 ตอบ อุปติสสะ 

 

          

 พระอัสสชิพูดถ่อมว่า ท่านบวชมาไม่นาน ขอตอบส้ันๆ ดังนี้ 

 เย ธมฺมา  เหตุปฺปภวา  เตส  เหตุ  ตถาคโต 

 เตสญฺจ  โย นิโรโธ  จ   เอว  วาที มหาสมโณ  

 แปล ว่า  ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคต ตรัสแห่ง

ธรรมเหล่านั้น 

        และการดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีวาทะเช่นนี้ 

 

 อุปติสสะ ฟังคาถานี้แล้ว เกิดดวงตาเห็นธรรม คือบรรลุ

โสดาบัน ท้ังนี้เพราะเป็นบุคคลท่ีได้รับการศึกษามามาก มี

สติปัญญาเฉียบแหลม เมื่อได้ฟังแค่นี้ก็เข้าใจจากนั้นจึงสอบถาม

พระอัสสชิว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีใดจะได้ไปกราบ เมื่ออุปติส

สะได้น าธรรมไปเล่าให้โกลิตะฟัง โกลิตะก็บรรลุโสดาบันเช่นกัน 

ท้ังสองจึงปรึกษากันว่าจะไปกราบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จากนั้นไป

กราบลาอาจารย์สัญชัยบริพาชกผู้เป็นอาจารย์ และได้น าเอาสาวก

จ านวน 250 คน  

ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีวัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์แคว้นมคธ เมื่อได้

เข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ขอบวช พระพุทธเจ้าประทาน

อนุญาตให้บวชพร้อมบริวาร 250 คน 

 

 

 

    ค าถาม  อาจารย์คนแรกของอุปติสสะคือใคร 

 

 

 

ตอบค าถาม

ผมหน่อย

ครับ 
 

ได้เลยเจ้ากบ

น้อย 
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         เปิดกรอบที่ 4  
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                ตอบ  พระอัสสช ิ                                                                    

กรอบที่ 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 เม่ืออุปติสสะไปบวชแล้วพระพุทธเจ้าบวชโดย

เอหิภิกขุอุปสัมปทา การบรรลุธรรมของท่านั้นประหลาดมาก คือ

ขณะท่ีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเวทนาปริคคหสูตรโปรดทีฆนข

ปริพาชกผู้เป็นหลานพระสารีบุตร อยู่ท่ีถ้ าสุกรขาตา (ถ้ าหมูขุด

หรือถ้ าคางหมู) เชิงเขาคิชฌกูฎ ขณะนั้นพระสารีบุตรก าลังถวาย

งานพัด พระพุทธองค์ด้วยก าหนดจิตตามกระแสพระธรรมเทศนา

ไปด้วย พอแสดงธรรมจบ ท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ในขณะท่ีที

ฆนขปริพาชกหลานท่านถึงพระรัตนตรัย เป็นสรณเท่านั้น การ

บรรลุธรรมของท่านเปรียบเสมือนการบริโภคอาหารที่เขา

จัดเตรียมไว้ให้ผู้อื่น การบรรลุธรรมของท่านตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า 

เดือน 3 พอดี ได้มีการประชุมใหญ่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ณ 

พระเวฬุวัน พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่ 

น่าสนุกมากเลย

เจ้ากบน้อย เล่าต่อ

หน่อยซิว่าท่าน

บวชแล้วเป็น 

อย่างไรบ้าง 
 

ได้เลยครับ

ลุงเต่า  

ตามผมมา

เลย 
 



  16 

พระอรหันต์สาวก 1,250 รูป เป็นการประกาศอุดมการณ์ในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

 

 ค าถาม  ธรรมเรื่องใดที่ท าให้พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระ

อรหันต ์

 

 

 

 

 

 

         เปิดกรอบที่ 5  

 

ตอบค าถามผม

หน่อยครับ 
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กรอบที่ 5                   

ตอบ เวทนาปริคคหสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 พระสารีบุตรได้แนะน าน้องชายน้องสาวมาบวชใน

พระพุทธศาสนาหมด เหลือแต่บิดามารดาของท่านยังไม่นับถือ

พระพุทธศาสนาเลย 

 เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เพ่ือโปรดประยูร

ญาติ พระพุทธเจ้าได้มอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวช 

พระราหุล เป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา 

 บั้นปลายชีวิตของท่านพระสารีบุตรป่วยด้วยโรคถ่ายเป็น

โลหิต ท่านเห็นว่าจะอยู่ได้อีกไม่นาน ห่วงใยว่าบิดามารดายังไม่

นับถือพุทธศาสนาเลยจึงชวนน้องชายไปโปรดเทศนาจนบิดา

มารดาหันมานับถือพุทธศาสนา 

 พระสารีบุตรปรินิพพานกลางเดือน 12 ก่อนพระโมคคัลลา

นะ 15 วัน ก่อนพระพุทธเจ้า 

 7 เดือน โดยปรินิพพานในห้องที่มารดาคลอดท่านนั่นเอง เมื่อ

ฌาปนกิจกิจศพท่านแล้ว บิดามารดาและน้องชายได้น าอัฐิไป

มีเรื่องท่ี

น่าสนใจมาก

เกี่ยวกับตัวท่าน 

น้องกบเล่าให้

ลุงเต่าฟังต่อเลย

ครับ 

 

ลุงเต่าตอบได้เก่ง

มาก แสดงว่าสนใจ 

ต้ังใจฟังนะครับ 
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ถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ก่อสร้างสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิของ

พระสารีบุตรที่ซุ้มประตูวัดพระเชตวัน เมืองสารัตถี 

 

 

      ค าถาม  พระสารีบุตรบวชเณรให้กับผู้ใดเป็นองค์แรก 

 

 

 

 

 

               เปิดกรอบที่ 6  

 

  

อย่าลืมตอบ

ค าถาม 
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          กรอบที่ 6  

         ตอบ  พระราหุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 พระสารีบุตรท่านมีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างหลาย

ประการ คือ 

 1. ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศ สามารถส่ังสอนธรรมได้

อย่างละเอียดลึกซึ้ง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า จึงได้รับการประกาศ

ยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา เป็นเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่า

ผู้อื่นในทางปัญญา 

 2. เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศ ครั้งหนึ่งถูกพราหมณ์เข้าไป

ท าร้ายท่าน เมื่อทดสอบว่าท่านมีความอดทนหรือไม่ ไม่โกรธดังค า

เล่าลือหรือไม่ แม้ท่านจะเจ็บปวดก็เดินต่อไปโดยไม่มองว่าใครท า

ร้าย พราหมณ์เห็นเช่นนั้นจึงได้มาขอขมาท่ีได้ล่วงเกิน 

 3. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ชักชวนบิดามารดาหันมานับ

ถือพุทธศาสนา หรือแม้แต่ก่อนจะนอนท่านจะไหว้พระอัสสชิและ

หันศีรษะไปทางพระอัสสชิอยู่ 

   เจ้ากบน้อย เรา

ศึกษามีหลายตอน

แล้ว ท่านคุณธรรม

อะไรท่ีน่านับถือ  

บ้างละ 
 

มีหลายข้อ

ครับลุงเต่า

ตามผมมาเลย

ครับ 
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 4. เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แม้ว่าจะได้รับการยกย่อง

ว่ามีสติปัญญาเท่ากับพระพุทธเจ้า แต่ท่านก็ไม่เคยยกตนเท่าพุทธ

องค์เลย 

 5. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้กราบทูลให้พระพุทธ

องค์ทรงบัญญัติพระวินัย เพ่ือความมั่นคงพระสัทธรรมและพระสารี

บุตรเป็นพระเถระรูปแรกท่ีคิดจะท า “สังคายนา”  

พระธรรมวินัย 

 

 

    ค าถาม  พระสารีบุตรได้รับการยกย่องเลิศทางใด 

         เปิดกรอบที่ 7  
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          กรอบที่ 7  

   ตอบ เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่า 

   ผู้อื่นในทางปัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและคุณธรรมของพระโมคคัลลานะ 

 พระโมคคัลลานะ เดิมช่ือ โกลิตะ เป็นชื่อเดียวกับบิดา ส่วน

มารดาชื่อ โมคคัลลี โกลิตะได้ออกบวชพร้อมกับพระสารีบุตร เมื่อ

บวชแล้วได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนพระสารีบุตร 7 วัน เมื่อท่าน

บวชแล้วคนท่ัวไปจึงเรียกช่ือตามมารดาว่า โมคคัลลานะ 

 ก่อนท่ีท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่ีบ้าน กัลลวาลมุตตคาม 

กรุงราชคฤห์ ขณะปฏิบัติธรรมมีแต่ความง่วงเหงาหาวนอน เป็นที่

ร าคาญมาก พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปแก้วิธีก าจัดความ

ง่วงให้ 10 วิธี 

 

 

        ค าถาม  พระโมคคัลลานะ มีนามเดิมว่าอย่างไร 

 

 

ลุงเต่าฟังเจ้ากบเล่า

แล้วสนุกมาก คราวนี้

มาฟังลุงเต่าเล่า

ประวัติพระโมคคัลลา

นะให้ฟัง อยากฟัง

ไหมละ ตามลุงเต่ามา

เลย 

อยากฟังสิครับ

ลุงเต่า 

อยากรู้หรือเปล่า 

มีอะไรบ้าง เจ้า

กบน้อยถ้าอยากรู้

ตอบค าถามก่อน 

อยากรู้

ครับ  
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                                                                                     เปิด

กรอบที่ 8  
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          กรอบที่ 8  

             ตอบ โกลิตะ 

 

 

 

วิธีแก้ง่วง 10 ประการที่พุทธเจ้าแสดง 

 1. ขณะง่วงนั้นใจจดจ่ออยู่ส่ิงใด พยายามนึกถึงสิ่งนั้นให้

มากจะหายง่วง 

 2. ถ้ายังไม่หายง่วงควรนึกถึงเรื่องที่เคยได้เรียนมาด้วย

จิตใจจดจ่อจะหายง่วง 

 3. ถ้ายังไม่หายง่วงควรท่องเรื่องที่ได้ฟังมาดังๆ โดยพิสดาร

จะหายง่วงได้ 

 4. ถ้ายังไม่หายง่วงใช้มือแหย่ยอนหูทั้ง 2 ข้าง จะหายง่วง

ได้ 

 5. ถ้ายังไม่หายง่วงให้เอามือลูบไปตามตัวจะท าให้หายง่วง 

 6. ถ้ายังไม่หายง่วงลุกขึ้น ใช้มือเปียกน้ าลูบนัยน์ตาท้ัง 2 

ข้าง จะท าให้หายง่วง 

 7. ถ้ายังไม่หายง่วงให้เหลียวดูไปรอบทิศ พรางแหงนดูดาว

บนท้องฟ้า จะท าให้หายง่วง 

 8. ถ้ายังไม่หายง่วงให้นึกถึงแสงสว่างเหมือนแสงเจิดจ้าใน

ตอนกลางวัน จะท าให้หายง่วง 

 9. ถ้ายังไม่หายง่วงให้เดินจงกรมไปมา จะท าให้หายง่วง 

 10. ถ้ายังไม่หายง่วงให้นอนอย่างมีสติ ท าความในใจว่าจะ

ต่ืน พอต่ืนให้ลุกทันที 

 พระโมคคัลลานะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็น

สาวกผู้มีคุณธรรมดีเด่นในด้านมีฤทธิ์มาก ซึ่งหมายถึง เป็นผู้พูด

อะไรคนก็เช่ือฟัง และประกาศยกย่อง เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย 

คู่กับ พระสารีบุตร ในการท าหน้าที่ปกครองพระสงฆ์ให้ประพฤติ

ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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         ค าถาม พระโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศด้านใด 

           เปิดกรอบที่ 9  

 

  

ครับลุง

เต่า ถาม

มาได้เลย 
 

ถ้าง่วงก็น าไปใช้ได้

นะเจ้ากบน้อย ลองดู

ได้ผลแน่นอน  

แต่ตอบค าถามลุงเต่า

ก่อน 



  25 

           

                                                                                                       

กรอบที่ 9  

      ตอบ เป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้านการมีฤทธิ์มาก 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ความสามารถพิเศษของพระโมคคัลลานะนั้น ท่านได้เป็น

ช่างควบคุมการสร้าง 

โลหะปราสาทของนางวิสาขาจนส าเร็จบริบูรณ์ พระโมคคัลลานะ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากมายจนพระสงฆ์ให้ชื่อท่านว่า 

พระมหาโมคคัลลานะ 

 ท่ีต าบล กาฬศิลา พระมหาโมคคัลลานะถูกโจรท าร้าย ครั้ง

แรกท่านล่องหนหลบหนีไป ครั้งที่สองก็หลบหนีไป แต่เมื่อครั้งที่

สามเห็นว่าเป็นวิบากกรรมเก่าของท่านเองจะหลบหนีไม่ได้ จึงให้

โจรท าร้ายทุบตีท่านจนกระดูกแตกหัก แล้วอาพาธท่านได้ใช้อิทธิ

ปาฎิหาริย์ประสานกระดูกแล้วกลับมาทูลลานิพพานกับ

พระพุทธเจ้า จึงปรินิพพานวันสิ้นเดือน 12 ภายหลังพระสารีบุตร 

15 วัน 

 เม่ือนิพพานแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งให้เก็บอัฐิของพระโมคคัล

ลานะ บรรจุไว้ท่ีซุ้มประตูวัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 

 

 

 

ตอบได้เก่ง

มากเจ้ากบ

น้อย ยังไม่จบ

นะติดตาม

ต่อไป 
 

ได้เลยครับ

ลุงเต่า 

ตอบค าถาม

ด้วยครับเจ้า

กบน้อย 

ครับลุง

เต่า 
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           ค าถาม  พระพุทธเจ้ารับสั่งให้เก็บอัฐิของพระโมคคัลลานะ

ไว้ที่ใด 

 

 

          

                                                                                            เปิด

กรอบที่ 10  
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          กรอบที่ 10  

 

 

  

         

     ตอบ บรรจุไว้ที่ซุ้มประตูวัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 

  

 

คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระโมคคัลลานะ มี

ดังนี้ 

 1. เป็นผู้มีความอดทนยิ่ง ตอนที่ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้บรรลุ

มรรคผลท่ีต้องการ แม้จะถูกความง่วงเข้าครอบง า ท่านก็มีความ

อดทน พยายามสูงยิ่ง เมื่อท่านปฏิบัติตามวิธีการของพระพุทธเจ้า

แล้วท่านก็บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด 

 2. เป็นผู้ถ่อมตนยิ่ง แม้ว่าท่านจะมีฤทธิ์มีเดชมาก ท่านก็อ่อน

น้อมถ่อมตนเสมอ โดยท่ีท่านได้เปรียบความสามารถของท่าน

เท่ากับความสามารถเพียงเล็กน้อยของพระสารีบุตร ดุจก้อนเกลือ

เล็กๆ วางไว้ใกล้หม้อน้ าใหญ่ ฉะนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้ 

เป็นแบบอย่างท่ีดีควรด าเนินตามอย่างยิ่ง 

 3. เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง เม่ือครั้งยังเป็นฆราวาสท่านก็สนใจใฝ่

เรียนรู้ เท่ียวหาครูอาจารย์อยู่เสมอ จนกระท่ังได้ฟังธรรมของ

พระอัสสชิท่ีพระสารีบุตรเล่าให้ฟังจนเห็นดวงตาธรรม ท้ังหมดนี้

แสดงว่าท่านเป็นผู้ใฝ่รู้จนส าเร็จเป็นพระอรหันต์ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความเห็น  

ตอบค าถามอีก

ครั้งนะ 
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   ค าถาม  คุณธรรมของพระโมคคัลลานะมีอะไรบ้าง 
 

                     เปิดกรอบที่ 11  
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กรอบที่ 11  

 

            ตอบ 1. เป็นผู้มีความอดทนยิ่ง 

      2. เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน 

      3. เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหนื่อยแล้วครับลุงเต่า 

กบน้อย 

ไปหาแมลงเม่ากินก่อน

นะครับ ขอบคุณท่ีให้

ความรู้แก่ผม 

ไปเถอะ!  แต่จะกินอะไร

ก็พิจารณาให้ดี มันบาป

มากนะกบน้อย ถ้าสงสัย

เจอกันคราวหน้ามาคุย

กันใหม่นะครับ ลาละ 
โชคดี 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

เรื่อง พระอัครสาวก 

 

ตอนที่ 1  จงตอบค าถามหรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ 

1. พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร เป็นชาวเมืองใด 

 ตอบ 

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

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

2. อุปติสสะและโกลิตะ เข้าศึกษาศิลปวิทยาในส านักของใคร 

 ตอบ 

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

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

3. อุปติสสะได้ฟังธรรมจากใครจึงได้เห็นดวงตาธรรม 

 ตอบ 

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

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

4. คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระสารีบุตรมีอะไรบ้าง 

 ตอบ 

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

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

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

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

 

ตอนที่ 2  ให้อ่านข้อความแล้วท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ี

ถูก  

  ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีผิด 

(............................)  5. อุปติสสะและโกลติตะเกิดในตระกูล

พราหมณ์ 

(............................)  6. พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์หลังจาก

บวชได้ 7 วัน 
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(............................)  7. พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศทางมี

ฤทธิ์ 

(............................)  8. พระอัครสาวกท้ังสองนิพพานก่อน

พระพุทธเจ้า 

(............................)  9. พระสารีบุตรมีความช านาญในการ

ก่อสร้างมาก 

(............................) 10. พระโมคคัลลานะถูกโจรฆ่าตายเพราะ

กรรมเก่าในอดีตชาติ 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบทดสอบหลังเรียน  รายวิชา ส  22101  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 

เรื่อง พระอัครสาวก 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี  7 วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการด าเนินชวีติ
และขอ้คดิ 
                                  จากประวตัพิระอคัรสาวก ตามทีก่ าหนด 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. อะไรคือแรงจูงใจให้อุปติสสะเข้าไปหาและฟังธรรมพระอัสสชิ 

 ก. เคยเป็นพราหมณ์มาก่อน 

 ข. เคยเป็นเพ่ือนกันมาก่อน 

 ค. ความสามารถในการอธิบายธรรม 

 ง. ความส ารวมระวังใน อิริยาบถ 

2. ข้อใดแสดงถึงวิสัยทัศน์ของพระสารีบุตร 

 ก. ทูลเสนอให้พระพุทธเจ้าท าการสังคายนาพระธรรมวินัย 

 ข. ทูลแสดงให้พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฎิหาริย์แข่งกับนิครนถ์ 

 ค. มีความรู้เรื่องพระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย 

 ง. มีปัญญามาก 

3. พระสาวกรูปใดได้รับการยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดี 

 ก. พระมหากัสสปะ 

 ข. พระมหาโมคคัลลานะ 

 ค. พระสารีบุตร 

 ง. พระอัญญาโกณทัญญะ 

4. พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฟังธรรมอะไร 

 ก. อนันตลักขณสูตร 

 ข. เวทนาปริคคหสูตร 

 ค. อนุปุพพิกถา 

 ง. ธัมมจักกัปปวตนสูตร  
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5. “เม่ือท่านทราบว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใด ก็จะไหว้และนอนหัน

ศีรษะไปทางทิศนั้น”  

    ข้อความนี้บอกคุณธรรมใดของพระสารีบุตร 

 ก. ความอ่อนน้อม 

 ข. ความมีน้ าใจ 

 ค. ความกตัญญูกตเวที 

 ง. ความเพียรพยายาม 

 

6. พระโมคคัลลานะเดิมช่ืออะไร 

 ก. อุปติสสะ 

 ข. โกลิตะ 

 ค. วังคันตะ 

 ง. โมคคัลลี 

7. ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะขณะท่านไป

ปฏิบัติธรรมอยู่ท่ีหมู่บ้าน 

    กัลป์วามุตตคาม คืออะไร 

 ก. วิธีดับทุกข์ 

 ข. วิธีบ าเพ็ญเพียร 

 ค. วิธีบริหารจิต 

 ง. วิธีแก้ง่วง 

8. หลักที่ฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าพระโมคคัลลานะมี

ความสามารถพิเศษ 

    ด้านงานก่อสร้างคือข้อใด 

 ก. โลหะปราสาทของนางวิสาขา 

 ข. กุฏิท่ีประทับของพระพุทธเจ้า 

 ค. ซุ้มประตูวัดเชตวัน 

 ง. วัดเวฬุวัน 

9. วิธีแก้ความง่วงท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระโมคคัลลานะว่า ถ้า

สาธยายธรรม 
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    โดยแล้วยังไม่หายง่วง ควรท าอย่างไรต่อไป 

 ก. เพ่งดูแสงสว่าง 

 ข. ยอนหูทั้งสองข้าง 

 ค. นึกถึงสัญญา 

 ง. พิจารณาธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว  

10. ทักษิณสามารถพูดให้คนอื่นเช่ือฟังได้ และเป็นที่เคารพย า

เกรงของคนอื่น พฤติกรรม 

     ของทักษิณคล้ายกับประวัติของใคร 

 ก. พระเจ้าพิมพิสาร 

 ข. พระสารีบุตร 

 ค. พระโมคคัลลานะ 

 ง. พระมหาธรรมราชาลิไท 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

เรื่อง พระอัครสาวก 

 

ตอนที่ 1   

1. ตอบ  ต าบลบ้านนาสันทา 

2. ตอบ  อาจารย์สัญชัยปริพาชก 

3. ตอบ  พระอัสสชิ 

4. ตอบ  1. เป็นผู้มีปัญญามาก 

  2. เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศ 

  3. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 

  4. เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

  5. เป็นผู้มีวินัยทัศน์มองการณ์ไกล 

 

ตอนที่ 2   

5.  (    ) 

6.  (    ) 

7.  (    ) 

8.  (    ) 

9.  (    ) 

10. (    ) 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน

เรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลัง

เรียน 

1. ค 

2. ค 

3. ก 

4. ง 

5. ง 

6. ก 

7. ก 

8. ค 

9. ค 

10. ข 

1. ง 

2. ก 

3. ค 

4. ข 

5. ค 

6. ข 

7. ง 

8. ก 

9. ข 

10. ค 
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 พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลด

ปลง 

 โททนต์เสน่งคง ส าคัญหมายใน

กายม ี

 นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์  

 สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา  

 
     (สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุ

ชิตชิโนรส) 

  
 

 



 

 

                                                                                         

เล่มที ่8 

บทเรียนสําเร็จรูป 
พุทธสาวก สาวิกา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

โดย 
นายจ าเนียร  โพสาวงั 

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

คํานํา 

 
 

 

 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 20202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่งสาระ
พระพุทธศาสนา คุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูร
ตอ้งการ คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และดาํรงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัทาํบทเรยีนสาํเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูรครู
สามารถทีจ่ะนําไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืใหน้กัเรยีน
ไดนํ้าไปศกึษาทีบ่า้นไดบ้ทเรยีนสาํเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจริต ความรบัผดิชอบเป็น
คุณลกัษณะของคนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเองเป็น
คุณลกัษณะของการเป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง 
เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข  
  ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ํานวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอําเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้
เอกสารเล่มนี้สาํเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
คร ูทีจ่ดักจิกรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
       นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                 ผูจ้ดัทาํ  
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สารบัญ 
 

 

เรื่อง               หน้า  

 

คําแนะนําในการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป   1 

แบบทดสอบก่อนเรียน   2 

กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที่ 1-11)   5 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 16 

แบบทดสอบหลังเรียน 17 

บรรณานุกรม 20 
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คําแนะนําในการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป 
 

 

 

 1. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว จึงเริ่มอ่าน

เนื้อหาสาระ 

  2. บทเรียนเล่มนี้ เรื่อง พุทธสาวก สาวิกา (พระเจ้าพิมพิสาร 

นางขุชชุตรา) มีท้ังหมด  

11 กรอบ ให้นักเรียนอ่านทีละกรอบแล้วปฏิบัติตามคําแนะนําใน

กรอบอย่างเคร่งครัด 

 3. บทเรียนแต่ละกรอบเป็นลักษณะการให้ความรู้ จะมี

คําถามอยู่ท้ายกรอบ และจะมีเฉลยอยู่ท่ีมุมซ้ายของกรอบถัดไป 

นักเรียนอ่านและเขียนคําตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ แต่ห้าม 

ขีดเขียนสิ่งใดลงบทเรียนสําเร็จรูปนี้อย่างเด็ดขาด เมื่อตอบแล้วให้

ดูเฉลยได้ในกรอบถัดไป  

นักเรียนก็จะทราบว่าตนเองทําได้หรือไม่ 

 4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าดูเฉลยก่อน

เขียนคําตอบ 

 5. เม่ืออ่านและตอบคําถามครบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนทํา

แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

 6. เม่ือนักเรียนอ่านวิธีการศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป เข้าใจ

ทุกอย่างแล้วให้นักเรียนเปิดอ่านได้เลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 20202  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 

เรื่อง พทุธสาวก สาวิกา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 8  วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการดาํเนินชวีติ
และขอ้คดิ 
                                    จากประวตัพิุทธสาวก สาวกิา ตามทีก่ําหนด 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. “เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว” ขอให้เสด็จมาสอนพระองค์เป็นคน

แรก” เป็นคําพูดของใคร 

 ก. พระอัญญาโกณทัญญะ 

 ข. พระเจ้าพิมพิสาร 

 ค. อนาถบิณฑิกเศรษฐี 

 ง. พระเจ้าอชาติศัตรู 

2. ประเพณีใดท่ีพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นแบบอย่าง และมีการสืบ

ทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 ก. ประเพณีการทอดผ้าป่า 

 ข. ประเพณีการทอดกฐิน 

 ค. ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ําฝน 

 ง. ประเพณีการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล 

3. พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นใด 

 ก. มคธ 

 ข. สักกะ 

 ค. โกศล 

 ง. มัลละ 
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4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความปรารถนา 5 ประการของพระเจ้าพิม

พิสาร 

 ก. ขอให้พระองค์เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์ 

 ข. ขอให้พระอรหันต์แสดงธรรมแก่พระองค์ 

 ค. ขอให้พระอรหันต์ได้มาสู่แคว้นของพระองค์ 

 ง. ขอให้พระองค์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์  

 

   

 

            

 

5. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่เราควรยึดเป็นแบบอย่าง

ในการดําเนินชีวิต 

 ก. การรู้จักให้อภัย 

 ข. ความเป็นผู้มีฤทธิ์ 

 ค. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

 ง. ความเฉลียวฉลาดในการสอน 

6. ข้อใดกล่าวถึงนางขุชชุตตราได้ถูกต้อง 

 ก. หัวหน้าพนักงานจัดหาดอกไม้ 

 ข. พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน 

 ค. คนรับใช้พระนางสามาวดี 

 ง. ภรรยาของนายมาลาการ 

7. ต้นคด ปลายตรง สํานวนนี้สอดคล้องกับประวัติของใคร 

 ก. นางขุชชุตตรา 

 ข. พระเจ้าพิมพิสาร 

 ค. พระนางสามาวดี 

 ง. พระมหาธรรมราชาลิไท 

8. ใครเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้นางขุชชตตราได้ฟังธรรมจาก

พระพุทธเจ้า 
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 ก. พระเจ้าอุเทน 

 ข. พ่อค้าดอกไม้ 

 ค. โฆษกเศรษฐี 

 ง. พระนางสามาวดี 

9. นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องให้มีคุณธรรมเด่นด้านใด 

 ก. มีฤทธิ์มาก 

 ข. มีความอดทนสูง 

 ค. มีความเพียรพยายาม 

 ง. มีสติปัญญาเฉียบแหลม  

10. พระพุทธเจ้าประกาศเกียรติคุณของนางว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่า

อุบาสิกาท้ังหลายด้าน 

 การแสดงธรรม ข้อใดถูก 

 ก. พระนางสามาวดี 

 ข. พระนางวิสาขา 

 ค. นางขุชชุตตรา 

 ง. พระนางมัลลิกา 
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              กรอบที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

           1. เล่าประวัติของนางขุชชุตตราและพระเจ้าพิมพิสาร

โดยสังเขปได้ 

           2. วิเคราะห์คุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกาที่ควร

ยึดถือ 

          เป็นแบบอย่างได้ 

           3. เสนอแนะแนวทางที่จะนําคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธ

สาวิกา 

         ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได ้

 

 

 

 

สวสัดคีรบัน้องๆ วนัน้ีมากรูจ้กักบัผม
หน่อยนะครบั ผมปลาทองตวัเก่งไงครบั 
วนัน้ีผมจะพาทุกคนมาศกึษา ซึง่เป็นเรือ่ง 
พุทธสาวกสาวกิา เป็นผูม้สี่วนช่วยในการ
ทาํนุบาํรงุพระพุทธศาสนามาก ก่อนอื่น
ตอ้งรูจ้ดุประสงคก่์อนนะครบั 

น้องๆ ทราบ

จุดประสงค์แล้ว ตาม

ผมศึกษาต่อนะครับ 

 

ครบัพี ่
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         เปิดกรอบที่ 2  
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         กรอบที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

พระราชประวัติพระเจ้าพิมพิสาร 

 พระเจ้าพิมพิสาร เป็นกษัตริย์แคว้นมคธ เป็นแคว้นท่ีใหญ่

และมีบทบาทมากในประเทศอินเดียสมัยนั้น เป็นผู้มีบทบาท

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาก พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหาย

ของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายด้วยกัน เม่ือพระพุทธเจ้าออก

ผนวชพระองค์ได้ไปเฝ้าชักชวนให้สละเพศบรรพชิตมาครอง

บ้านเมือง พระองค์จะแบ่งดินแดนให้พระพุทธองค์ครองด้วย แต่

พระพุทธองค์ปฏิเสธ ตรัสว่าพระองค์ต้องการแสวงหาโมกษธรรม 

ไม่ใช่สมบัติทางโลก 

 พระเจ้าพิมพิสารได้ทูลขอพระพุทธเจ้าว่า เม่ือพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้แล้ว ขอให้เสด็จมาสอนพระองค์เป็นคนแรก และให้มาโปรด

แคว้นมคธก่อน พระพุทธองค์ก็ให้ปฏิญญา (รับคํามั่น) ดังนั้นเมื่อ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนสาวกได้ 60 รูป ได้ประกาศพระ

ศาสนาไปยังแคว้นต่างๆ พระพุทธเจ้าจึงเสด็จพุทธดําเนินไปยัง

กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ตามคํามั่นสัญญาท่ีให้ไว้กับ 

พระเจ้าพิมพิสาร 

 

 คําถาม   พระเจ้าพิมพิสารเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธเจ้า  

พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ

น้องๆ เนื้อหานี้ไม่ยาก

เท่าไหร่หรอก ต้ังใจ

ศึกษาดีๆ เริ่มเลยนะครับ 
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         เปิดกรอบที่ 3  

 

ตอบคาํถามหน่อยครบั 
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         กรอบที่ 3  

 

 ตอบ พระสหายกันเมื่อครั้งเป็นฆราวาส  

 

 

 

 

 

 

 เม่ือพระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว 

พิจารณาเห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองยังเคารพพวกชฏิล 

3 พ่ีน้องที่เช่ือถือการบูชาไฟอยู่จึงคิดว่าจะต้องโปรดชฏิล 3 พ่ีน้อง

ก่อน เมื่อชฏิลได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วจึงได้นํา

พระภิกษุจํานวน 1,000 รูปไปพักท่ีสวนตาลหนุ่ม ใกล้กรุงรา

ชคฤห์เพ่ือโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามท่ีรับปากสัญญาไว้ 

 เม่ือพระเจ้าพิมพิสารได้ทราบข่าวจึงนําประชาชนเป็น

จํานวนมากไปยังสวนตาลหนุ่ม ทอดพระเนตรเห็นพระอาจารย์อุรุ

เวากัสสปะสละเพศชฏิลที่บูชาไฟมานาน ซึ่งพระอาจารย์ของตน

มาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงสงสัย เม่ือสอบถาม

รายละเอียด และพระองค์เห็นพระอาจารย์ปูรณกัสสปะคุกเข่าประ

ครองอัญชลีกราบพระพุทธเจ้า พระองค์จึงหายสงสัยและพระองค์ก็

ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างสนิทใจ 

 

 

 

 

ตอบคาํถามไดเ้ก่งมากเลยน้อง 
ศกึษาต่อเลยนะครบั 

ตอบคาํถามดว้ย
น้องปลา 

ครบัพีป่ลา
ทอง 
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 คําถาม ชฏิลที่เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่า

อย่างไร 

 

 

                   เปิดกรอบที่ 

4  
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         กรอบที่ 4  

    ตอบ  ปูรณกัสสปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ทูลความ

ปรารถนาของพระองค์ 5 ประการ คือ 

 1. ปรารถนาอยากได้ขึ้นครองราชย์ต้ังแต่ยังหนุ่ม 

 2. ปรารถนาให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มาโปรดท่ีเมือง

ของตน 

 3. ปรารถนาอยากได้มีโอกาสได้เฝ้าพระพุทธเจ้า 

 4. ปรารถนาอยากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า 

 5. ปรารถนาอยากให้รู้ทั่วถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น

แสดง 

 เม่ือพระเจ้าพิมพิสารได้ประกาศความสําเร็จที่ตนเองได้ต้ัง

ปณิธานไว้แล้ว ก็ก้มกราบมอบพระองค์เป็นสาวกนับถือพระ

รัตนตรัย เป็นสรณะตลอดชีวิต ได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าและสาวก

ไปเสวยภัตตาหารในพระราชวัง วันรุ่งขึ้นก็ถวาย “สวนไผ่” นอก

เมืองเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา นามว่า วัดเวฬุวัน 

 

 

ตอบได้เก่งมาก

เจ้าปลาน้อย ยังมี

อีก ตามมาเลย 
ขอบคุณมาก

ครับ มีอะไรอีก

บ้างครับ 

 

เป็นอยา่งไรบา้งเจา้ปลา
น้อย สนุกหรอืเปล่า ตอบ
คาํถามพีก่่อนเดีย๋วลมืครบั 

 

ถามมา

เลย

สบาย

มาก 
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   คําถาม  วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาชื่อว่าอย่างไร 

 

 

                    เปิดกรอบที่ 5  
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         กรอบที่ 5  

 

            ตอบ วัดเวฬุวันหรือวัดสวนไผ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากท่ีพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวฬุวันแล้ว พระองค์ก็

ฝันเห็นพวกเปรตมาวิ่งร้องต่อหน้า น่าเกลียดน่ากลัวมาก ตอนเช้า

จึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ตรัส

ว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในอดีตกาล พวกเขามา

ขอส่วนบุญกุศลท่ีพระองค์ทําไว้ พระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้พระ

เจ้าพิมพิสารกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขา ตามท่ี

พระพุทธเจ้าบอก วันต่อมาได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและสาวกไปฉัน

ภัตตาหารท่ีพระราชวัง พระองค์ก็ได้กรวดน้ําอุทิศไปให้เปรต

เหล่านั้นอีก พอตกดึกพระองค์ก็ฝันว่า เปรตท่ีเป็นญาติของ

พระองค์มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาก และขอบพระทัยท่ีพระองค์

อุทิศส่วนกุศลไปให้ ต่างก็ได้รับแล้วหายตัวไป เหตุการณ์นี้จึงเป็น

ท่ีมาของการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลสืบต่อมา 

 

 

เมือ่พระเจา้พมิพสิารถวายสวน
ไผ่สรา้งวดัใหพ้ระพุทธเจา้ เกดิ

อะไรอกีบา้งครบัพีป่ลาทอง ใจเยน็ๆ น้องปลา ตามพี่
มาจะเล่าใหฟั้ง สนุกมาก

เลย 

ตอบคาํถามดว้ยครบั 
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   คําถาม  พิธีกรรมที่พระเจ้าพิมพิสารกระทําเป็นครั้งแรก และ 

    มีมาจนถึงปัจจุบันคือพิธีอะไร 

 

 

         เปิดกรอบที่ 6  
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         กรอบที ่ 6  

 

         ตอบ การกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล 

 

 

 

 พระเจ้าพิมพิสารมีราชโอรสนามว่า พระเจ้าอชาตศัตรู เกิด

จากพระนางเวเทหิ ตอนทรงประชวรครรภ์แพ้ท้องอยากเสวยพระ

โลหิตพระเจ้าพิมพิสาร แต่ไม่กล้าทูลขอ พอพระเจ้าพิมพิสารทราบ

เรื่องด้วยความรักในพระมเหสี จึงเชือดพระพาหาเอาโลหิตไปให้

ดื่ม อาการประชวรครรภ์ก็หายไป โหราจารย์ได้ทํานายว่า พระ

ราชโอรสองค์นี้จะกระทํา “ปิตุฆาต” แต่พระองค์ก็ไม่สนพระทัย 

กล่าวกันว่าคําทํานายของโหราจารย์สร้างความไม่สบายใจให้พระ

มเหสีมาก จึงแอบไปทําแท้งที่ถ้ํามัททกุจฉิ เชิงเขาคิชฌกูฏ โดย

เอาก้อนหินทุบท่ีท้องเพ่ือทําให้แท้ง พระราชาทราบจึงตรัสห้ามไว้

แล้วตรัสปลอบมเหสีว่า เป็นแต่เรื่องทํานายอาจจะไม่เป็นความจริง

ก็ได้ ทุกอย่างอยู่ท่ีการกระทําของตน ถ้าอบรมให้ดีจะไม่กลายเป็น

คนชั่วก็ได้ ด้วยความเชื่อเช่นนั้นเมื่อประสูติราชโอรสจึง

พระราชทานนามว่า อาชาตศัตรู (ผู้เกิดมาไม่เป็นศัตรู) พระองค์

อบรมราชโอรสเป็นอย่างดี ไม่มีวี่แววจะเป็นเหมือนคําทํานาย 

 ต่อมาเจ้าชายอชาตศัตรูได้ไปคบกับ พระเทวทัต ถูกพระ

เทวทัตสั่งสอนให้เป็นคนชั่ว เห็นผิดเป็นชอบ ได้จับพระเจ้าพิม

พิสารขังไว้ในคุก ให้อดอาหารจนกระท่ังเสด็จสวรรณคต 

ในที่สุด 

 

 
เป็นกรรมของ

พระองค์ ก่อนอื่นตอบ

คําถามพ่ีก่อน เดี๋ยว

ลืมครับ 
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 คําถาม  ปิตุฆาตคืออะไร 

 

         เปิดกรอบที่ 7  

 

พระองค์มีชีวิตท่ี

น่าเศร้ามากพ่ีปลา

ทอง โดนลูกทํา

ร้ายจนตาย 
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         กรอบที่ 7  

 

     ตอบ ฆ่าบิดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 1. เป็นพ่อท่ีดี แม้ว่าจะถูกทําร้ายจนตายแต่พระองค์ก็ไม่มี

จิตโกรธพยาบาทพระโอรสแต่ประการใด กลับมีเมตตากรุณามาก

ยิ่งขึ้น 

 2. เป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย มีความปรารถนาฝักใฝ่ใน

พระธรรมตั้งแต่ยังทรง 

พระเยาว์ 

 3. มีความเอ้ืออาทรต่อมิตร 

 4. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยการถวายท่ีสร้างวัดเวฬุวัน 

และการถวายทานในเรื่องต่างๆ มากมาย 

 5. เป็นกําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 6. เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศ แม้จะถูกกระทําด้วยวิธีการ

ใดก็ตาม จนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรณคตในท่ีสุด 

แม้ว่าชีวิตพระองค์จะเศร้า

แต่พระองค์ 

มีคุณธรรมท่ีเราชาวพุทธ

ต่างเคารพนับถือมากมาย

เลย ตามมาดูเลยครับ 

 

มีอะไรบ้าง พ่ี

ปลาทอง 
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 คําถาม คุณธรรมของพระเจ้าพิมพิสารมีอะไรบ้าง 

 

 

         เปิดกรอบที่ 8  
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          กรอบที่ 8  

 ตอบ 1. เป็นพ่อที่ดี 

 2. เป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย 

 3. มีความเอื้ออาทรต่อมิตร 

 4. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

 5. เป็นกําลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 6. เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ประวตัแิละคณุธรรมของนางขชุชุตตรา 

 นางขุชชุตตรา เป็นธิดาของนางนมในบ้านของโฆสกเศรษฐี 

เมืองโกสัมพี นางได้ชื่อว่า “ขุชชุตตรา” เพราะนางเป็นหญิงค่อม 

เม่ือนางเติบโตขึ้นนางก็เป็นสาวใช้ประจําบ้านโฆษกเศรษฐี  

มีหน้าที่ซื้อดอกไม้ถวายพระนางสามาวดีเป็นประจํา 

 วันหนึ่งหัวหน้านายมาลาการเตรียมจัดสิ่งของเพื่อจะทําบุญ

ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน จึง

มอบหมายให้นางขุชชุตราช่วยจัดสิ่งของเพื่อจะทําบุญด้วย 

 

 

เป็นกรรมของพระองค์เอง ยัง

ไม่จบนะน้องปลา ยังมี

อุบาสิกาอีกท่านหนึ่ง เป็นผู้

เลิศมากเลย ตามพ่ีปลาทอง

มาเลย 

น่าเศร้านะพี่

ปลาทอง ลูกทํา

ได้ลงคอเลย 

น่าสนุกมาก

เลย 

ตอบคําถาม

ก่อนครับ 

 

ครับ 
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 คําถาม ทําไมได้ชื่อว่า นางขุชชุตตรา 

         เปิดกรอบที่ 9  
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         กรอบที่ 9  

 

    ตอบ เป็นหญิงค่อม 

 

 

 เม่ือนางขุชชุตตราร่วมทําบุญ ได้ฟังพระธรรมเทศนาของ

พระพุทธเจ้า นางได้บรรลุโสดาปัตติผล ครั้นนางกลับมาถึงบ้านได้

ซื้อดอกไม้มาถวายพระนางสามาวดีมากกว่าปกติ พระนางสามาวดี

สงสัยจึงซักถาม นางจึงสารภาพว่าในแต่ละวันได้เงินซื้อดอกไม้วัน

ละ 8 กหาปณะ นางซื้อดอกไม้ 4 กหาปณะ และเก็บไว้ใช้ส่วนตัว 4 

กหาปณะ แต่วันนี้ได้ฟังพระธรรมเทศนา นางได้บรรลุโสดาปัตติ

ผลไม่เกิดความโลภจึงซื้อดอกไม้ครบ 8 กหาปณะ เลยได้ดอกไม้

มากข้ึน พระนางสามาวดีก็ไม่ได้ถือโกรธนางเลยให้อภัยนาง 

 ต่อมานางขุชชุตตราได้รับมอบหน้าท่ีจากพระนางสามาวดี

ให้เป็นผู้ไปฟังเทศน์แล้วกลับมาแสดงธรรมให้พระนางสามาวดี

และบริวารฟังเป็นประจํา นางขุชชุตตราได้เอาใจใส่หน้าท่ีอย่างดี

ยิ่ง โดยต้ังใจไปฟังธรรมจนเข้าใจ จดจํา แล้วนํามาแสดงให้พระ

นางสามาวดีพร้อมบริวารฟังจนแตกฉานในธรรม สามารถแสดง

ธรรมได้อย่างช่ําชอง 

 ภายหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องนางว่า “เป็นเลิศกว่า

อุบาสิกาท้ังหลายในทาง 

ธรรมกถึก” 

 

 

 

 

สนุกหรือเปล่าน้อง

ปลา ตอบคําถามพ่ี

ปลาทองด้วย 

สนุกมากเลยพ่ี

ปลาทอง 
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 คําถาม  ธรรมกถึกคืออะไร 

 

         เปิดกรอบที่ 10  
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         กรอบที่ 10  

   ตอบ  ผู้แสดงธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 1. เป็นผู้มีความเพียรพยายาม แม้จะมีร่างกายพิการหลัง

ค่อมแต่นางไม่ยอมแพ้ ทํางานเลี้ยงชีพด้วยการเป็นคนรับใช้ 

 2. เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฟังธรรมครั้งเดียวก็เข้าใจแจ่ม

แจ้ง อีกท้ังถ่ายทอดให้แก่คนอื่นสําเร็จผลตาม 

 3. เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี ก่อนนางได้ยักยอกเงินซื้อ

ดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่ง แต่พอได้ฟังธรรมนางก็งดเว้นการกระทํานั้น

เสีย 

 4. เป็นผู้เอาใจใส่ในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย คือ พระนาง

สามาวดีให้ไปฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแสดงธรรมให้

พระนางฟัง นางขุชชุตตราทําหน้าที่ได้ไม่บกพร่อง จนทําให้นาง

แตกฉานในพระธรรมในที่สุด 

น่าสนใจมากเลย 
พีป่ลาทอง 

 

แมว้่านางจะเป็นคนใช ้เป็นคน
พกิารหลงัค่อม แต่นางมี
คุณธรรมทีน่่านบัถอืมาก น้อง
ปลาควรศกึษา ตามมาเลย 
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     คําถาม  คุณธรรมที่ควรยึดถือของนางขุชชุตตราคืออะไร 

 

 

         เปิดกรอบที่ 11 
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          กรอบที่ 11  

 

 ตอบ  1. เป็นผู้มีความเพียรพยายาม 

 2. เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม 

 3. เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี 

 4. เป็นผู้เอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดนีะเจา้ปลาน้อย ศกึษา
คุณธรรมของพุทธสาวก สาลกิาแลว้คงรูอ้ะไรดีๆ  
ตวัอยา่งทีด่มีาก ถา้สงสยัอะไรกลบัมาทบทวนอกี
ครัง้ อยา่ลมืทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงั
เรยีนครบั พบกนัเล่มต่อไปครบั 
 

อยา่ลมืพบกนัอกีครัง้ 
สวสัดคีรบั 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

เรื่อง พุทธสาวก สาวิกา  

 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 

1. เพราะเหตุใดนางขุชชุตตราจึงซื้อดอกไม้ 8 กหาปณะ หลังจาก

ฟังธรรมแล้ว 

 ตอบ ...................................................................................

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

2. คุณธรรมที่นักเรียนควรยึดถือเป็นแบบอย่างของนางขุชชุตตรา

คืออะไร 

 ตอบ ...................................................................................

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

3. วัดแห่งแรกช่ือ......................................................... สร้าง

โดย....................................... 

4. จากการศึกษาประวัติของนางขุชชุตตรา นักเรียนได้แง่คิด

อะไรบ้าง 

 ตอบ ...................................................................................

......................................... 
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5. อธิบายถึงความเป็นอุบาสกผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยของพระ

เจ้าพิมพิสาร 

 ตอบ ...................................................................................

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

6. พระเจ้าพิมพิสารมีความปรารถนาไว้กี่ข้อ อะไรบ้าง 

 ตอบ ...................................................................................

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

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

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

7. พระเจ้าพิมพิสารมีความเอื้ออาทรต่อมิตร คือปฏิบัติเช่นไร 

 ตอบ ...................................................................................

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

8. นางขุชชุตตราเป็นคนรับใช้ เหตุใดจึงรับตําแหน่งเป็นอาจารย์

ของพระนางสามาวดี 

 ตอบ ...................................................................................

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

9. ประเพณีท่ีพระเจ้าพิมพิสารได้ปฏิบัติตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือ

อะไร 

 ตอบ ...................................................................................

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

10. แม้ว่าพระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานให้อดอาหาร แต่พระองค์

ไมฆ่าตัวตายเพราะอะไร 

 ตอบ ...................................................................................

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

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

......................................... 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบทดสอบหลังเรียน  รายวิชา ส 22101  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 

เรื่อง พทุธสาวก สาวิกา 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 8  วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการดาํเนินชวีติ
และขอ้คดิจากประวตัิพุทธสาวก สาวกิา ตามทีก่ําหนด 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรท่ีเห็นว่า

ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. “ เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว”  ขอให้เสด็จมาสอนพระองค์เป็น

คนแรก” เป็นคําพูดของใคร 

 ก. พระเจ้าอชาติศัตรู 

 ข. อนาถบิณฑิกเศรษฐี 

 ค. พระเจ้าพิมพิสาร 

 ง. พระอัญญาโกณทัญญะ 

2. ประเพณีใดท่ีพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นแบบอย่าง และมีการสืบ

ทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 ก. ประเพณีทอดกฐิน 

 ข. ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ําฝน 

 ค. ประเพณีการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล 

 ง. ประเพณีการทอดผ้าป่า 

3. พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นใด 

 ก. โกศล 

 ข. มัลละ 

 ค. มคธ 

 ง. สักกะ 
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4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความปรารถนา 5 ประการของพระเจ้าพิม

พิสาร 

 ก. ขอให้พระองค์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 

 ข. ขอให้พระอรหันต์ได้มาสู่แคว้นของพระองค์ 

 ค. ขอให้พระอรหันต์แสดงธรรมแก่พระองค์ 

 ง. ขอให้พระองค์เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์  

 

 

 

 

5. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่เราควรยึดเป็นแบบอย่าง

ในการดําเนินชีวิต 

 ก. ความเป็นผู้มีฤทธิ์ 

 ข. การรู้จักให้อภัย 

 ค. ความเฉลียวฉลาดในการสอน 

 ง. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

6. ข้อใดกล่าวถึงนาขุชชุตตราได้ถูกต้อง 

 ก. พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน 

 ข. หัวหน้าพนักงานจัดหาดอกไม้ 

 ค. ภรรยาของนายมาลาการ 

 ง. คนรับใช้พระนางสามาวดี 

7. ต้นคด ปลายตรง สํานวนนี้สอดคล้องกับประวัติของใคร 

 ก. พระเจ้าพิมพิสาร 

 ข. นางขุชชุตตรา 

 ค. พระมหาธรรมราชาลิไท 

 ง. พระนางสามาวดี 

8. ใครเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้นางขุชชตตราได้ฟังธรรมจาก

พระพุทธเจ้า 

 ก. พ่อค้าดอกไม้ 
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 ข. พระเจ้าอุเทน 

 ค. พระนางสามาวดี 

 ง. โฆ สกเศรษฐี 

9. นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องให้มีคุณธรรมเด่นด้านใด 

 ก. มีความอดทนสูง 

 ข. มีฤทธิ์มาก 

 ค. มีสติปัญญาเฉียบแหลม 

 ง. มีความเพียรพยายาม  

10. พระพุทธเจ้าประกาศเกียรติคุณของนางว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่า

อุบาสิกาท้ังหลาย 

      ด้านการแสดงธรรม ข้อใดถูก 

 ก. พระนางวิสาขา 

 ข. พ ระนางสามาวดี 

 ค. พระนางมัลลิกา 

 ง. นางขุชชุตตรา 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

เรื่อง พุทธสาวก สาวกิา  

 

 

1. ตอบ  เพราะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 

2. ตอบ  1. เป็นผู้มีความเพียรพยายาม 

  2. เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม 

  3. เป็นผู้รับผิดชอบชั่วดี 

  4. เป็นผู้เอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ  

3. ตอบ  วัดเวฬุวัน สร้างโดยพระเจ้าพิมพิสาร 

4. ตอบ  เป็นคนท่ีทําผิดและปรับปรุงตัวเองจนได้ดี 

5. ตอบ  1. ทรงนําหลักธรรมมาใช้ในการปกครอง 

  2. ทรงยึดมั่นในพระธรรมแม้ว่าจะถูกคุมขังจนกระท่ังสวร

รณคต 

6. ตอบ  1. ปรารถนาให้ได้ขึ้นครองราชย์ตอนหนุ่ม 

  2. ปรารถนาให้พระพุทธเจ้ามาเทศนาในประเทศของตน 

  3. ปรารถนาให้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

  4. ปรารถนาอยากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า 

  5. ปรารถนาอยากให้เข้าใจในพระธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจ้า 

7. ตอบ  มองเมืองให้พระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งปกครอง หากสละเพศ

บรรพชิต 

8. ตอบ  เพราะนางเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นธรรมกถึก 

9. ตอบ  การกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล 

10. ตอบ  พระองค์เป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน จึงไม่คิดที่จะ

ฆ่าตนเองตาย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน

เรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลัง

เรียน 

1. ข 

2. ค 

3. ก 

4. ง 

5. ก 

6. ค 

7. ก 

8. ข 

9. ง 

10. ค 

1. ค 

2. ข 

3. ค 

4. ก 

5. ข 

6. ง 

7. ข 

8. ก 

9. ค 

10. ง 
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 ฝูงชนกําเนิดคล้าย     คลึงกัน 

 ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ    แผกบ้าง 

 ความรู้อาจเรียนทัน    กันหมด 

 เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง    อ่อนแก้ฤา

ไหว 

 
     (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 5) 



 

                                                                                        เล่มท่ี  9 

บทเรียนส าเรจ็รปู 
ชาวพทุธตวัอย่าง 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
โดย 

นายจ าเนียร  โพสาวงั 
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

                                         ค าน า                                                               2 

 
 

 
 การจดัการเรยีนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ส 30202 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง ในเรือ่งสาระ
พระพุทธศาสนา คุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม โดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดม้คีุณลกัษณะทีห่ลกัสตูร
ตอ้งการ คอื เป็นคนด ีคนเก่ง และดาํรงชวีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 การจดัทาํบทเรยีนสาํเรจ็รปูเล่มน้ีไดบ้รรจเุนื้อหาสาระทีค่รอบคลุมตามหลกัสตูรครู
สามารถทีจ่ะนําไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใชซ้่อมเสรมิการเรยีน หรอืใหน้กัเรยีน
ไดนํ้าไปศกึษาทีบ่า้นไดบ้ทเรยีนสาํเรจ็รปูไดฝึ้กความซื่อสตัยส์ุจรติ ความรบัผดิชอบเป็น
คุณลกัษณะของคนด ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง มรีปูแบบการเรยีนรูเ้ป็นของตนเองเป็น
คุณลกัษณะของการเป็นคนเก่ง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามตนเองทีป่รารถนา ตามศกัยภาพของตนเอง 
เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา ไดช้ื่นชมผลงานของตนเองอยา่งฉบัไว เป็นลกัษณะของผูม้คีวามสุข  
  ขอกราบขอบพระคุณพระครอูดุลธรรมภมิณฑ ์(เกย ตุลธมฺโม) ผูอ้ํานวยการศูนย์
พฒันาคุณธรรมอําเภอเซกา นายสนิท  มหาโยธ ี ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ผูต้รวจสอบเนื้อหาสาระ ตลอดจนคณะครโูรงเรยีนโสกก่ามวทิยาทุกคนทีช่่วยให้
เอกสารเล่มนี้สาํเรจ็และสมบรูณ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
คร ูทีจ่ดักจิกรมการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาบา้งพอสมควร 
 
 
       นายจ าเนียร  โพสาวงั 
                 ผูจ้ดัทาํ  
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สารบญั 
 

 
เรือ่ง              หน้า  
 
คาํแนะนําในการศกึษาบทเรยีนสาํเรจ็รปู    1 
แบบทดสอบก่อนเรยีน   2 
กรอบเนื้อหาสาระ (กรอบที ่1-16)   5 
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 21 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 22 
บรรณานุกรม 25 
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ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียนส าเรจ็รปู 
 

 
 
 1. ใหน้กัเรยีนอ่านจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้ จงึเริม่อ่านเน้ือหาสาระ 
  2. บทเรยีนเล่มนี้ เรือ่ง ชาวพุทธตวัอยา่ง มทีัง้หมด 16  กรอบ ใหน้กัเรยีนอ่านทลีะ
กรอบแลว้ปฏบิตัติามคาํแนะนําในกรอบอยา่งเครง่ครดั 
 3. บทเรยีนแต่ละกรอบเป็นลกัษณะการใหค้วามรู ้จะมคีาํถามอยูท่า้ยกรอบ และจะมี
เฉลยอยูท่ีม่มุซา้ยของกรอบถดัไป นกัเรยีนอ่านและเขยีนคาํตอบลงในกระดาษทีค่รแูจกให ้แต่
หา้มขดีเขยีนสิง่ใดลงบทเรยีนสาํเรจ็รปูน้ีอยา่งเดด็ขาด เมือ่ตอบแลว้ใหด้เูฉลยไดใ้นกรอบถดัไป  
นกัเรยีนกจ็ะทราบว่าตนเองทาํไดห้รอืไม ่
 4. นกัเรยีนตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง อยา่ดเูฉลยก่อนเขยีนคาํตอบ 
 5. เมือ่อ่านและตอบคาํถามครบทุกกรอบแลว้ ใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวน
ความรูค้วามเขา้ใจอกีครัง้หนึ่ง 
 6. เมือ่นกัเรยีนอ่านวธิกีารศกึษาบทเรยีนสาํเรจ็รปู เขา้ใจทุกอยา่งแลว้ใหน้กัเรยีนเปิด
อ่านไดเ้ลย 
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ 
แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ส 22101  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง ชาวพทุธตวัอย่าง 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 9  วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการดาํเนินชวีติและขอ้คดิ  
                                   จากประวตัชิาวพุทธตวัอยา่ง ตามทีก่ําหนด 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย   ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. ขอ้ใดแสดงถงึพระราชศรทัธาในพระพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาที ่1 (ลไิท) 
 ก. โปรดใหข้า้ราชบรพิารในราชสาํนกัอุปสมบท  
 ข. เจรญิสมัพนัธไ์มตรกีบัหวัเมอืงโดยการส่งพระสงฆเ์ป็นราชทตู 
 ค. งดการขยายอาณาเขตการปกครองไมป่ระสงคจ์ะทาํสงคราม 
 ง. อญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุมาจากประเทศลงักาประดษิฐานในเมอืงไทย 
2. เหตุใดจงึกล่าวว่าการตัง้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมครัง้แรกในสมยัพระมหาธรรมราชาที ่ 1  
(ลไิท) 
 ก. พระมหากษตัรยิท์รงมคีวามรูแ้ตกฉานพระไตรปิฎก 
 ข. ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถูกตอ้งตามหลกัพุทธศาสนา 
 ค. มกีารเรยีนการสอนพระไตรปิฎกแก่พระสงฆใ์นพระราชวงั 
 ง. พระมหาธรรมราชาที ่ 1 (ลไิท) เสดจ็ออกผนวชในระหว่างการครองราชย ์
3. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรือ่งใดเป็นพระราชนิพนธข์องพระมหาธรรมราชาที ่ 1 (ลไิท) 
 ก. เตภมูกิถา 
 ข. พุทธประวตัิ  
 ค. มงัคลั ตถทปีนี 
 ง. ปฐมสมโพธกิถา 
4. ผลงานดา้นพระศาสนาขอ้ใดไม่เก่ียวข้องกบัพระมหาธรรมราชา (ลไิท) 
 ก. ทรงออกผนวช 
 ข. ทรงสัง่สอนธรรมแก่ประชาชนทุกวนัพระ 
 ค. ทรงสรา้งรอยพระพุทธบาทไวบ้นเขาสุมนกูฎ 
 ง. ทรงสรา้งวดัป่าแดงทีเ่มอืงศรสีชันาลยัใหเ้ป็นทีจ่าํพรรษาของ  
       พระมหากลัยาณเถระพระสงัฆราช 
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 5. คุณธรรมทีเ่ด่นชดัของพระมหาธรรมราชา  (ลไิท) ทีค่วรยดึถอืเป็นแบบอยา่ง 
    ในการดาํเนินชวีติคอืขอ้ใด 
 ก. ขยนัหมัน่เพยีร   ข. มไีหวพรบิปฏภิาณด ี
 ค. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
 ง. มศีรทัธามัน่คงในพระรตันตรยั 
6.สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริณาณวโรสทรงเป็นพระราชโอรสของกษตัรยิร์ชักาลใด 
 ก. รชักาลที ่3 
 ข. รชักาลที ่ 4 
 ค. รชักาลที ่ 5 
 ง. รชักาลที ่ 6 
7.พระกรณยีกจิดา้นการศกึษาทีถ่อืว่าสาํคญัทีสุ่ดของพระมหาสมณเจา้  
กรมพระยาวชริญาณวโรส คอื ขอ้ใด 
 ก. ทรงออกนิตยสารธรรมจกัษุ 
 ข. ทรงก่อตัง้มหามกุฎราชวทิยาลยั 
 ค. ทรงตัง้หลกัสตูรองคข์องสามเถรรูธ้รรม 
 ง. ทรงเป็นกรรมการสอบไล่พระปรยิตัธิรรมสนามหลวง 
8. พระมหาธรรมราชาลไิทกบัสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมหลวงวชริญาณวโรส  
    มคีุณธรรมขอ้ใดทีค่ลา้ยกนั 
 ก. ความเสยีสละ 
 ข. ความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
 ค. ความเพยีรพยายาม 
 ง. ความคดิสรา้งสรรคแ์ละมองการณ์ไกล 
9. พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์(เทสก ์เทสกร์งัส)ี เป็นคนจงัหวดัอะไร 
 ก. อุดรธานี 
 ข. หนองคาย 
 ค. อุบลราชธานี 
 ง. นครพนม  
10. คุณธรรมขอ้ใดทีผ่ดิจากความเป็นจรงิของพระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์มากทีสุ่ด 
 ก. เป็นผูม้คีวามมกัน้อย  ข. เป็นผูม้คีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมาก 
 ค. เป็นผูท้ีค่อยช่วยเหลอืญาตพิีน้่องตลอดเวลา 
 ง. เป็นผูม้องการณ์ไกลในเรือ่งการศกึษาของนกัเรยีน  
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            กรอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. เล่าประวติัของพระมหาธรรมราชาลิไท สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า  
  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระราชนิโรรงัสีคมัภีรปัญญาจารย ์  
  (เทสก ์เทสกร์งัสี) โดยสงัเขปได้ 
 2. วิเคราะหค์ณุธรรมของพระมหาธรรมราชาลิไท สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า  
  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระราชนิโรรงัสีคมัภีรปัญญาจารย ์  
  (เทสก ์เทสกร์งัสี) ท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่างได้ 
 3. เสนอแนวทางท่ีจะน าเอาคณุธรรมของพระมหาธรรมราชาลิไท  
  สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
  และพระราชนิโรรงัสีคมัภีรปัญญาจารย ์(เทสก ์เทสกร์งัสี) ไปใช้ใน  
  การด าเนินชีวิตได้  
 
 
          เปิดกรอบท่ี 2 
 

สวสัดคีรบัหลานๆ ของลุง วนัน้ีลุงทองจะมาเล่าเรือ่ง
ประวตัชิาวพุทธตวัอยา่งทีเ่ราควรทราบ และควรเอา
เป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชวีติประจาํวนัได้ 

ก่อนอื่นเรามาทราบ
จดุประสงคก์ารเรยีนรูก่้อน

นะหลานๆ 
 

ครบัคุณลุง 
 

ค่ะคุณลุง 
 

หลานทราบจดุประสงคก์ารเรยีนรู้
แลว้เปิดกรอบต่อไปไดเ้ลยครบั 
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          กรอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระมหาธรรมราชาลิไท 
 พระมหาธรรมราชาลไิท เป็นพระมหากษตัรยิพ์ระองคห์นึ่งในสมยัสุโขทยั ทรงเป็นพระ
ราชโอรสของพญาเลอไทย ขึน้ครองราชสมบตั ิพ.ศ. 1890 ปราบดาภเิษก ทรงใชพ้ระนาม 
ศรสีุรยิพงศร์ามมหาธรรมาธริาช แต่ประชาชนทัว่ไปมกัเรยีกว่า พระมหาธรรมราชาลไิท หรอื
พระมหาธรรมราชาที ่1 ก่อนขึน้ครองราชสมบตั ิมกีารแยง่ราชสมบตักิบัพระยางัว่นําถม 
พระองคจ์งึไปเป็นอุปราชเมอืงศรสีชันาลยั พอพระยางัว่นําถมสวรรณคตพระองคจ์งึเขา้ยดึ
สุโขทยั สรา้งอาณาจกัรสุโขทยัใหเ้ป็นปึกแผ่นอกีครัง้หนึ่ง 
 แต่ปี พ.ศ. 1893 มอีาณาจกัรอยธุยาขึน้มากม็กีารรบกนั ทาํใหพ้ระองคย์า้ยราชธานีไป
อยูพ่ษิณุโลก ในปี 1906-1920 ดงันัน้ สุโขทยัตอ้งเผชญิการรกุรานจากอาณาจกัรอยธุยามาโดย
ตลอด 
 
 
 
 
 
 
  ค าถาม  พระมหาธรรมราชาลิไท  พระองคเ์ป็นพระราชโอรสของกษตัริยพ์ระองคใ์ด  
 
 
         เปิดกรอบท่ี 3 

หลานๆ ศกึษาประวตัขิองชาวพุทธ
ตวัอยา่งตามขา้งล่างนี้นะ ตามมา
เลย ครบัผม 

ค่ะคุณลุง 

ตอบคาํถามลุงก่อน 
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          กรอบท่ี 3 
 
           ตอบ  พระยาเลอไท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระมหาธรรมราชาลไิท ใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นเครือ่งมอืทางการทตู เนื่องจาก
พระองคเ์ลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระองคไ์ดน้ิพนธ์ หนงัสอืเตภมูกิถาหรอืไตรภมูพิระรว่งขึน้
ในปี 1888 สาระสาํคญัเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความเชื่อโบราณ ซึง่ไดจ้นิตนาการเรือ่งนรก สวรรค ์  
อนัเป็นแรงจงูใจใหค้นประพฤตดิลีะเวน้ชัว่ เป็นคู่มอืในการสอนศลีธรรมแก่ประชาชน  
 พ.ศ. 1900 ส่งสมณทตู 2 รปู คอื พระบรมครตูโิลกตลิก และพระสุมนะเถระ เดนิทาง
ไปศกึษาสาํนกัของพระอุทุมยบุผาสาวามเีมอืงพนั (Martaban) เพื่อศกึษาพระไตรปิฎกนํามาเผย
แผ่และซ่อมเจดยีน์ครชุม 
 พ.ศ. 1902 ไดท้รงพบรอยพระบาททีเ่ขาสุมนกูฎ นอกเมอืงสุโขทยั สรา้งวดัป่าแดงที่
เมอืงศรสีชันาลยั เพื่อเป็นทีจ่าํพรรษาของพระมหากลัยาณเถระ สมเดจ็พระสงัฆราช  
 
 
 
 
    ค าถาม  พระมหาธรรมราชา(ลิไท) พระราชนิพนธห์นังสือ 
   เก่ียวกบัพระพทุธศาสนาเร่ืองใด 
 
           
                                                                                          เปิดกรอบท่ี 4 
 

ต่อไปลุงจะเล่ารายละเอยีดและผลงาน
ของพระองคใ์หห้ลานฟัง  

ตัง้ใจฟังนะครบั 

ตอบคาํถามดว้ยครบั 
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          กรอบท่ี 4 
        ตอบ  เตภมิูกถาหรือไตรภมิูพระร่วง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ศ. 1904 พระมหาธรรมราชาลไิทไดผ้นวชเป็นภกิษุ มผีูบ้วชตามถงึ 400 คน 
พระองคไ์ดส้รา้งวดัหลายแห่ง และไดส้รา้งพระพุทธรปูสาํรดิหล่อเท่าองคพ์ระพุทธเจา้  คอื  
พระศรศีากยมนุีประดษิฐานทีว่ดัมหาธาตุ 
 พ.ศ. 1911 พระองคก์ร็วบรวมเมอืงต่างๆ เพื่อไปไหวพ้ระพุทธบาททีเ่ขาสุมนกูฎ 
พระองคเ์ป็นผูเ้ลื่อมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนา ทรงรวบรวมอาณาจกัรสุโขทยัจนเป็นปึกแผ่น  
 พระองคม์พีระมเหส ี 2 องค ์คอื พระมหาเทว ีและพระศรจีฬุาลกัษณ์ พระองค์
สวรรณคตเมือ่ใดไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดั สนันิษฐานว่าอยูใ่นราว พ.ศ. 1911-1917 ช่วงที่
พระองคป์ระทบัอยูท่ีพ่ษิณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
     ค าถาม  พระพทุธรปูส าริด ท่ีพระมหาธรรมราชาลิไทสร้างช่ืออะไร  
 
 
         เปิดกรอบท่ี 5 
 

ศกึษาต่อนะ
หลานๆ อยา่งพึง่
ไปเล่น ยงัไมจ่บ

เลย 

ค่ะคุณลุง 
 

ครบัคุณลุง 
 

สนุกหรอืเปล่าหลานๆ ก่อนอื่นตอบ 
คาํถามลุงก่อนนะ เดีย๋วลมื 
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          กรอบท่ี 5 
   ตอบ พระศรีศากยมนีุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณุธรรมท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 พระมหาธรรมราชาลไิทมคีุณธรรมทีค่วรยดึถอืเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชวีติ คอื  
 1. ทรงเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสศรทัธาในพระรตันตรยัอยา่งมัน่คง โดยทีพ่ระองคไ์ดบ้วช
ในพระพุทธศาสนา พระราชนิพนธห์นงัสอื เรือ่งไตรภมูพิระรว่ง สรา้งวดั และพระพุทธรปู
มากมาย 
 2. เป็นผูม้คีวามเสยีสละอยา่งทัว่ถงึ คอื ก่อนทีจ่ะขึน้เป็นกษตัรยิก์ถ็ูกแยง่ราชสมบตั ิ
พระองคต์อ้งยา้ยไปอยูท่ีเ่มอืงศรสีชันาลยัแทน 
 3. ทรงเป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่รอบคอบ มองการณ์ไกล มสีตปัิญญามาก คอื พระองคไ์ด้
ขยายประเทศไทย โดยใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นการทตูดาํเนินไมตรกีบัเพื่อนบา้น ทาํให้
อาณาจกัรของพระองคม์ัน่คงเป็นปึกแผ่น 
 4. เป็นผูถ่้ายทอดความรูจ้ากนามธรรมเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะเนื้อหาใน  
ไตรภมูพิระรว่ง กล่าวถงึ นรก สวรรค ์ศลีธรรม จรยิธรรม เป็นการถ่ายทอดเรือ่งละเอยีดอ่อนให้
เขา้ใจงา่ย ทาํใหอ้ธบิายเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมใหป้ระชาชนเขา้ใจดขีึน้  
 
 ค าถาม  พระมหาธรรมราชาลิไทมีคณุธรรมอะไรบ้าง 
 
 
             เปิดกรอบท่ี 6 
 

หลานๆ ตอบไดเ้ก่งมาก
เลย แสดงว่าตัง้ใจอ่านดี
มากเลย 

ศกึษาคุณธรรม
ท่านต่อนะครบั
หลานๆ  

 

ขอบคุณครบั มอีะไร
ต่ออกีครบัคุณลุง 
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          กรอบท่ี 6 
 
    ตอบ 1. เป็นผูมี้ความศรทัธาพระรตันตรยัอย่างมัน่คง 
             2. เป็นผูม้ีความเสียสละ 
             3. เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม รอบคอบ มองการณ์ไกล 
             4. เป็นผูมี้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ 
 
          
 
 
 
 
 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรส 
 พระนามเดมิของพระองคค์อื พระองคเ์จา้มนุษยนาคมาณพ ประสตูวินัที ่ 12 เมษายน 
2402 เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และเจา้จอมมารดาแพ วนัที่
ประสตูนิัน้เกดิเหตุมหศัจรรย ์ทอ้งฟ้าทีเ่คยแจม่ใสกลบัมดืครึม้ มฝีนตกลงมาอยา่งหนกั รชักาลที ่
4 ไดร้าํลกึถงึคราวทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัทีต่น้มจุลนิทร ์หลงัตรสัรูม้ฝีนตกพรํ่าๆ ตลอดเจด็วนั 
พญานาคไดข้ึน้มาจากบาดาลเพื่อมาแผ่พงัพานบงัลมบงัฝนจงึไดข้นานนามพระองคว์่า มนุษย์
นาคมาณพ แปลว่าผูเ้ป็นนาค 
 
 
 
 
 
     ค าถาม  สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรณาณวโรส  
     พระนามเดิมว่าอย่างไร 
 
 
              เปิดกรอบท่ี 7 
 

คุณลุงครบัมพีุทธ
สาวกท่านใดอกีบา้ง
ครบั กําลงัสนุกเลย 

 

มซีหิลานๆ อยา่พึง่
เบื่อนะ ตามลุงมา

เลย 

ถูกตอ้งหลานๆ ท่านมบีารมี
มากจรงิๆ ตอบคาํถามลุง 
ก่อนนะ 

 

คุณลุงครบัผูม้บีุญ
เกดิมามสีิง่บอกเหตุ 

เลยนะครบั 
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          กรอบท่ี 7 
     ตอบ พระองคเ์จ้ามนุษยนาคมาณพ 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 พระองคเ์รยีนภาษามคธจาก  พระยาปรยิตัธิรรมธาดา ไดศ้กึษาภาษาองักฤษจาก
มสิเตอรฟ์รานซสิ แพตเตอรส์นั เมือ่พระชนัษาได ้13 พรรษา กท็าํพธิโีกนจกุและผนวชเป็น
สามเณร แลว้กล็าสกิขาบท พระองคน์ัน้เมือ่ยงัเป็นหนุ่มกไ็มไ่ดค้ดิอยากจะแต่งงาน สนใจใน
พระพุทธศาสนา ต่อมาไดรู้จ้กักบัมสิเตอร์ ปีเตอร ์เคาวนั ทรงประทบัใจในการปฏบิตัตินทีเ่รยีบ
งา่ยของเขามาก หมอเคาวนัไดแ้นะนําไมใ่หพ้ระองคย์ุง่เกีย่วกบัอบายมขุเลย  
 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ทรงผนวชเป็นภกิษุ เมือ่วนัที ่ 7 มถุินายน พ.ศ. 2422 โดยมี
สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย ์พระจนัทรโคจรคุณ 
(ยิม้ จนฺทรสํ)ี วดัมกุฎกษตัรยิเ์ป็นพระกรรมวาจารยไ์ดป้ระทบัทีว่ดับวรนิเวศวหิาร 
 สาเหตุทีท่าํใหอ้อกผนวช คอื  
 1. การไดก้ลัยาณมติรมนีิสยัสงบเรยีบงา่ยดงัหมอเดาวนั 
 2. การไดพ้ระอาจารยท์ีด่อียา่งพระจนัทรโคจรคุณ พระธรรมรกิขติ เป็นพระอุปัชฌาย ์
 3. ไดร้บัเอากระแสรบัสัง่ชวนผนวชของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รชักาลที ่5 
 
     ค าถาม  สาเหตท่ีุท าให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสผนวช 
 
 
            เปิดกรอบท่ี 8 
 

ประวตัทิ่านมเีรือ่งน่าศกึษา
มากมาย ตามลุงมาเลยหลานๆ 
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           กรอบท่ี 8 
 ตอบ 1. การได้กลัยาณมิตรคือหมอเคาวนั 
 2. การได้พระอาจารยพ์ระอปัุชฌายท่ี์ดี 
 3. กระแสพระราชด ารสั รชักาลท่ี 5 ให้ผนวช 
 
 
 งานด้านการปกครองพระพทุธศาสนา  
 1. ทรงสอนภกิษุสามเณรทีบ่วชใหมใ่หไ้ดเ้รยีนพระธรรมวนิยั 
 2. ทรงจดัสวดมนตใ์นวนัเขา้พรรษา 
 3. ใหพ้ระภกิษุมพีรรษาน้อยเรยีนภาษาบาล ี
 4. จดัการเรยีนการสอนทัง้ภาษาไทยและภาษาบาล ี
 5. ทรงฝึกนกัแสดงธรรมเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา 
 6. ทรงตัง้การฟังธรรมสาํหรบัเดก็ในวนัธรรมสวนะ 
 งานด้านนิพนธพ์ระพทุธศาสนา 
 1. ทรงตัง้หลกัสตูร “สามเณรรูธ้รรม” ทรงนิพนธ ์“นวโกวาท” ไดข้ยายเป็นหลกัสตูร
นกัธรรมชัน้ตร ีโท เอก 
 2. ทรงรจนาแบบเรยีนวนิยัมขุเล่มที ่1-2-3 ธรรมวจิารณ์ ฯลฯ 
 3. หนงัสอืประเภทโอวาท ธรรมกถา 
 4. พระนิพนธภ์าษาบาล ีชื่อ นมสกิารสทิธคิาถา (โยจกัขมุา) 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
      ค าถาม  ผลงานด้านการนิพนธห์นังสือพทุธศาสนามีอะไรบ้าง  
 
          เปิดกรอบท่ี 9 
 

พระองคเ์ป็นแบบอยา่ง
ของชาวพุทธ เราควร
เคารพกราบไหวน้ะ

หลานๆ 

ครบัคุณลุง ค่ะคุณลุง 
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          กรอบท่ี 9 
 ตอบ 1. ทรงนิพนธ ์นวโกวาท 
 2. ทรงรจนาวินัยมขุเล่มท่ี 1-2-3  
 3. หนังสือประเภทโอวาท  
 4. นิพนธท์ัง้ภาษาบาลี นมสิการสิทธิคาถา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     พระอิสริยยศ 
       1. โปรดใหด้าํรงตําแหน่งพระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืน่วชริญาณวโรส เมือ่ พ.ศ. 2424 
       2. ทรงโปรดเกลา้เลื่อนสมณศกัดิเ์จา้คณะหวัหน้าฝ่ายธรรมยตุ พ.ศ. 2433  
       3. ทรงโปรดเกลา้สถาปนายศทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงวชริญาณวโรส พ.ศ. 2449 
       4. ทรงสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช 
     สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรส ไดส้ิน้พระชนม ์เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 
พ.ศ. 2464 พระชนมายคุรบ 62 พรรษา 
 
 ค าถาม สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ส้ินพระชนมเ์ม่ือใด 
 
 
 
              เปิดกรอบท่ี 10 

 หลานอยากเขยีนหนงัสอืเก่ง
เหมอืนพระองคท์่านหรอืเปล่า 

อยากครบั 

อยากค่ะ 

ตัง้ใจเรยีนนะ 
จะไดเ้ก่ง 
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          กรอบท่ี 10 
 
     ตอบ วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2464 พระชนมายไุด้ 62 พรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณุธรรมท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 
 1. ทรงเป็นผูม้คีวามใฝ่รูใ้ฝ่ศกึษา  พระองคส์นใจในการศกึษาตัง้แต่สมยัทีย่งัเป็นเดก็ 
 2. ทรงเป็นผูม้คีวามอ่อนน้อมถ่อมตน ท่านเป็นเจา้นายมาบวชแต่กไ็มไ่ดถ้อืพระองค ์
ทรงกราบพระภกิษุทีม่พีรรษามาก แมจ้ะมสีมณศกัดิต์ํ่ากว่ากต็าม 
 3. ทรงมหีริโิอตตปัปะเป็นเลศิ ตอนเป็นหนุ่มท่านมคี่านิยมแบบฝรัง่ มคีวามฟุ้งเฟ้อทรง
ใชจ้า่ยสุลุ่ยสุรา่ยมาก ไมรู่จ้กัประหยดัถงึกบัถูกฟ้องรอ้ง เมอืไมม่เีงนิไปใชห้นี้เขา เมือ่หมด
ปัญหาทรงสาํนึกผดิว่าไดส้รา้งความลาํบากใหแ้ก่ท่านยายมาก จงึเลกิทาํชัว่โดยเดด็ขาด 
 4. ทรงมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ไดแ้ต่งหนงัสอืนวโกวาท เป็นคู่มอืศกึษา
พระพุทธศาสนาอยา่งงา่ย ซึง่เป็นหลกัสตูรพระบวชใหมม่าจนถงึปัจจบุนั 
 5. ทรงมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล เนื่องจากเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่ศกึษา พยายามศกึษาของทีด่ขีอง
ชาตติะวนัตกแลว้มาปรบัเขา้กบัวถิชีวีติของคนไทย 
 
   ค าถาม  คณุธรรมท่ีเป็นแบบอย่างของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ  
               วโรรส มีอะไรบ้าง 
 
 
 
         เปิดกรอบท่ี 11 

หลานๆ คงจะเขา้ใจบา้ง
นะ ตดิตามต่อนะครบั 

 

คนธรรมดาท่าน
น่าสนใจมาก 

 

ค่ะคุณลุง 

ครบัคุณลุง 



 

          17          
                 กรอบท่ี 11 
 ตอบ 1. เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่ศึกษา 
 2. เป็นผูมี้ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 3. ทรงมีหิริโอตตปัปะ 
 4. ทรงมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 5. ทรงมีวิสยัทศัน์กว้างไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชนิโรธรงัสีคมัภีรปั์ญญาจารย ์(เทสก ์เทสกร์งัสี) 
   เดมิชื่อ เทสก ์สกุล เรีย่วแรง เกดิเมือ่วนัเสารท์ี ่26 เมษายน 2445 เวลา 09.00 น.    
             ปีขาล ณ บา้น นาสดีา ตําบลกลางใหญ่ อําเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี บดิาชื่อ  
อุสงิห ์มารดาชื่อ ครัง่ มอีาชพีทาํนา มพีีน้่องรว่มกนั 10 คน เมือ่อายไุด ้9 ขวบ ไดเ้รยีนหนงัสอื
ไทยและหนงัสอืขอมกบัเพื่อนๆ และสามเณรทีว่ดับา้นนาสดีา และพีช่ายคนโตบวชเป็นพระสงฆ์
อยูไ่ดเ้รยีนมลูบทกรรพกจิ หรอืปฐม ก กา แต่เรยีนไมค่่อยเก่งเท่าทีค่วร 
 
 
     ค าถาม  หลวงเทสก ์เทสกร์งัสี เป็นคนจงัหวดัอะไร 
 
 
                 เปิดกรอบท่ี 12 
 

๗     ๙ ฯ 
๔ 

มีอะไรอีกบ้าง

ครับคุณลุง 

ตอบไดเ้ก่งมาก
หลานๆ 

 

แล้วบุคคลใน

จังหวัดหนองคาย

ของเราท่ีเป็นคนดี 

เป็นแบบอย่างมีไหม

ค่ะคุณลุง 

มีซิหลานๆ ก็

หลวงปู่เทสก์ 

เทสก์รังสี วัดหิน

หมากเป้งไงละ 

อยากรู้ตามลุงมา

เลย 
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          กรอบท่ี 12 
 ตอบ   จงัหวดัอดุรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต่อมาพีช่ายลาสกิขาบทเป็นเหตุใหอ้อกจากวดัไปดว้ย เพราะไมม่ใีครสอนหนงัสอื 
แมว้่าจะออกจากวดัไปแลว้กต็าม ชวีติกย็งัคลุกคลอียูก่บัพระสงฆต์ลอดเวลา ทาํใหไ้ดป้รนนิบตัิ
พระสงฆ ์และไดร้บัฟังพระธรรมคาํสัง่สอนจากพระสงฆค์รบูาอาจารยอ์ยูเ่นืองๆ วนัหน่ึงหลวงปู่
เทสกไ์ดเ้หน็สามเณรองคห์นึ่งมมีารยาทดมีาก จาํภาพของสามเณรนัน้จนตดิหตูดิตาและพดูกบั
ตนเองว่า เมือ่ไหรห่นอจะไดบ้วชบา้ง หลวงปู่ ตอ้งช่วยบดิามารดาทาํมาหากนิ เพื่อตอบแทน
บุญคุณท่านทีเ่ลีย้งดมูา เมือ่ พ.ศ. 2459 พบพระอาจารยส์งิห ์ขนัตยาคโม กบัพระอาจารยค์าํ 
เป็นศษิยข์องพระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตัตเถระ ไดม้าพาํนกัทีบ่า้นนาสดีา หลวงปู่ เทสก ์ประทบัใจใน
วตัรปฏบิตัขิองท่านทัง้สองมากจงึเดนิทางไปทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี พอไดอ้าย ุ18 ปี กบ็รรพชา
เป็นสามเณรเรยีนหนงัสอืทีว่ดัสุทศันาราม จงัหวดัอุบลราชธานี  
 
     ค าถาม  หลวงปู่ เทสก ์บรรพชาเป็นสามเณรท่ีวดัอะไร 
 
 
         เปิดกรอบท่ี 13 
 

ตามมาเลยหลาน 

ผมอยากรู้ประวัติหลวงปู่

มานานแล้ว เพราะเป็น

พระในจังหวัดของผม  

คุณลุงช่วยเล่าต่อหน่อย

นะครับ 
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          กรอบท่ี 13 
  ตอบ  วดัสทุศันาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2466 อายไุด ้22 ปี กไ็ดอุ้ปสมบทเป็นพระภกิษุ ทีพ่ทัธสมีา ณ  
วดัสุทศันาราม โดยม ีพระมหารฐั รฐัปาโล เป็นพระอุปัชฌาย ์พระมหาป่ิน ปัญญาพโล เป็นพระ
กรรมวาจารย ์และปีนี้เองทีพ่ระอาจารยส์งิห ์ขนัตยาคโม พาพระสงฆม์าจาํพรรษาทีว่ดัสุทศันา
ราม ทาํใหไ้ดฝึ้กกมัมฎัฐานเป็นครัง้แรก หลวงปู่ อยูท่ีว่ดัสุทศันารามเป็นเวลา 6 ปี กก็ราบลาพระ
อาจารยเ์พื่อไปธุดงคต่์อไป หลวงปู่ ไดธุ้ดงคไ์ปในสถานทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ เช่น จงัหวดั
เชยีงใหม ่หรอืแมแ้ต่จงัหวดัภเูกต็ หลวงปู่ ไปจาํพรรษาทีใ่ดกส็รา้งความเจรญิงอกงามใหแ้ก่
สถานทีน่ัน้เสมอ 
 
 
 
 
 
 
     ค าถาม  พระอปัุชฌายข์องหลวงปู่ เทสก ์เทสกร์งัสี ช่ือว่าอะไร 
 
 
         เปิดกรอบท่ี 14 
 

ถ้าอย่างนั้น 

ตามคุณลุง

มาเลย 

 

เห็นแล้วครับ  

อยากฟังต่อ

อีกครับ 

 

เป็นอย่างไรบ้าง

หลานๆ เห็น

ความต้ังใจของ

หลวงปู่หรือยัง 

ตอบค าถามด้วย

ครับ 
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          กรอบท่ี 14 
  ตอบ  พระมหารฐั รฐัปาโล 
 
  
 ต่อมาหลวงปู่ ไดส้รา้งวดัหนิหมากเป้งขึน้ สรา้งพระอุโบสถและขอพระราชทาน
วสิุงคามสมีาได ้เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2513 และจาํพรรษาตลอดมา หลวงปู่ เทสก ์เทสกร์งัส ี 
ท่านเป็นพระนกัพฒันาไดส้รา้งถาวรวตัถุ เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล ตลอดจนตัง้มลูนิธเิพื่อ
ส่งเสรมิการศกึษามากมาย 
 ผลงานของหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัส ีมดีงันี้  
 1. แต่งหนงัสอืเล่มแรกคอื ส่องทางสมถวปัิสสนา พ.ศ. 2492 
 2 แต่งโมกขบุายวธิแีละมรรควถิ ีพ.ศ. 2505 
 3. ธาตุ -ขนัธ-์อายตนะสมัพนัธ ์พ.ศ. 2515 
 4. สามทพัธรรม พ.ศ. 2515 
 5. สตปัิฏฐานภาวนา พ.ศ. 2517 
 6. พระพุทธศาสนาเสื่อมไดอ้ยา่งไร พ.ศ. 2518 
 7. ฝึกหดัสมาธโิดยบรกิรรม พุทโธ พ.ศ. 2528 
 8. ถงึโลกถงึธรรม พ.ศ. 2529 
 9. สิน้โลกเหลอืธรรม พ.ศ. 2529 
               และเมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 หลวงปู่ เทสก ์เทสกร์งัส ีไดม้รณภาพทีว่ดั 
ถํ้าขาม อําเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร อาย ุ94 ปี หลวงปู่  ไดร้บัพระราชทานนามว่า 
“พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาวศิษิฎย์ตคิณสิสร บวรสงัฆาราม อรญัยวาสี ” 
 
 
 
 
 
     ค าถาม พระอิสริยยศท่ีหลวงปู่ เทสกไ์ด้รบั 
       พระราชทานครัง้สดุท้ายนามว่าอย่างไร 
 
          เปิดกรอบท่ี 15 

หลวงปู่ มผีลงานมากมาย สมควรเป็นแบบอยา่งได้
ดมีากเลย ตอบคาํถามก่อนนะครบัผม 



 

    21          
                กรอบท่ี 15 
 
   ตอบ พระราชนิโรธรงัสีคมัภีรปัญญาวิศิษฎย์ติคณิสสร  
       บวรสงัฆาราม อรญัยวาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณุธรรมท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 1. เป็นบุคคลทีอ่่อนน้อมถ่อมตน มลีลีาจารยิวตัรทีง่ดงาม 
 2. เป็นผูม้คีวามกตญัญกูตเวท ีท่านไดช้่วยบดิามารดาของท่านหาเลีย้งชพีดว้ยความ
ขยนัหมัน่เพยีร และไดด้แูลโยมมารดาจนสิน้ชวีติ 
 3. เป็นผูเ้สยีสละอยา่งยิง่ หลวงปู่ ไดเ้สยีสละทัง้ทรพัยส์นิเงนิทองในการพฒันา
การศกึษาจงัหวดัหนองคาย และใกลเ้คยีง สรา้งโรงพยาบาลและอื่นๆ อกีมากมาย 
 4. เป็นผูม้สีตปัิญญาเป็นเลศิ หลวงปู่ ไดเ้ขยีนหนงัสอืและเทศนาไวม้ากมายหลายเล่ม 
 5. เป็นผูม้วีสิยัทศัน์มองการณ์ไกล หลวงปู่ ไดต้ัง้มลูนิธนิิโรธรงัสฯี เพื่อช่วยการศกึษา
ของเดก็นกัเรยีนในจงัหวดัหนองคายจนถงึปัจจบุนั  
 
 ค าถาม  พระราชนิโรธรงัสีฯ มีคณุธรรมอะไรบ้าง 
 
 
         เปิดกรอบท่ี 16 
 

ตอบได้เก่งมาก

เลยหลานๆ ของ

ลุง มีอะไรจะถาม

อีกหรือเปล่า 

มีครับคุณลุง

แล้วคุณธรรม

ของหลวงปู่มี

อะไรบ้างครับ 

 

อยากรู้ตามมา

เลยหลาน 
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          กรอบท่ี 16 
 ตอบ 1. เป็นบคุคลท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน  
 2. เป็นผูม้ีความกตญัญกูตเวที  
 3. เป็นผูเ้สียสละอย่างย่ิง  
 4. เป็นผูมี้สติปัญญาเป็นเลิศ  
 5. เป็นผูมี้วิสยัทศัน์มองการณ์ไกล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลุงคิดว่าหลานๆ คงเข้าใจ

เรื่องราวของชาวพุทธ

ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม และน า

คุณธรรมของท่านไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้นะ ลุงจะ

กลับวัดแล้ว 

 

ขอบคุณ

ครับคุณ

ลุง 

 

ขอบคุณค่ะ

คุณลุง 

พวกเราสงสัย

อะไรอ่าน

ทบทวนใหม่ 

อีกครั้งนะครับ 

 

สวัสดีครับ 



 

                                                 แบบฝึกหดัท้ายบท                                   23 
เร่ือง ชาวพทุธตวัอย่าง 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนศกึษาชาวพุทธตวัอยา่งแลว้อ่านขอ้ความกําหนดให ้ถา้ขอ้ใดถูกใหก้า 
 เครือ่งหมาย  ถา้ผดิใหก้าเครือ่งหมาย  แลว้แกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ 
 
ขอ้ รายการ   แนวทางแกไ้ข 
1. พระมหาธรรมราชาลไิททรงศกึษาตํารา

พชิยัสงครามจากพระราชบดิา 
   

2. พระองคไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งวดัพระศรรีตัน
ศาสดาราม 

   

3. ใน พ.ศ. 1904 นิมนตพ์ระสงฆจ์าก
ประเทศลงักามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

   

4. ผลงานทีโ่ดดเด่นของพระองคอื 
พระมหาชาตคิาํหลวง 

   

5. พระองคไ์ดผ้นวชทีว่ดัพระศรมีหาธาตุ    
6. สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยา 

วชริญาณวโรรส มนีามเดมิว่า พระเจา้ 
ลกูยาเธอมนุษยน์าคมาณพ 

   

7. พระองคท์รงอุปสมบทโดยมสีมเดจ็ 
พระพุฒาจารย ์(โต พรหมรงัส)ี  
เป็นพระอุปัชฌาย ์

   

8. พระองคท์รงนิพนธห์นงัสอืนวโกวาท    
9. หลวงปู่ เทสก ์เทสกร์งัสเีป็นคนจงัหวดั

หนองคาย 
   

10. ราชทนินามครัง้สุดทา้ยคอืพระราชนิโรธ
รงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์
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โรงเรียนโสกก่ามวิทยา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ 

แบบทดสอบหลงัเรียน  รายวิชา ส 22101 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง ชาวพทุธตวัอย่าง 

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 9  วเิคราะหแ์ละประพฤตตินตามแบบอยา่งการดาํเนินชวีติและขอ้คดิ
จากประวตัชิาวพุทธตวัอยา่ง ตามทีก่ําหนด 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย    ทบัตวัอกัษรทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
1. ขอ้ใดแสดงถงึพระราชศรทัธาในพระพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาที ่1 (ลไิท) 
 ก. โปรดใหข้า้ราชบรพิารในราชสาํนึกอุปสมบท 
 ข. งดการขยายอาณาเขตการปกครองไมป่ระสงคจ์ะทาํสงคราม 
 ค. อญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุมาจากประเทศลงักาประดษิฐานในเมอืงไทย 
 ง. เจรญิสมัพนัธไ์มตรกีบัหวัเมอืงโดยการส่งพระสงฆเ์ป็นราชทตู 
2. เหตุใดจงึกล่าวว่าการตัง้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมครัง้แรกในสมยัพระมหาธรรมราชาที ่ 1  
(ลไิท) 
 ก. มกีารเรยีนการสอนพระไตรปิฎกแก่พระสงฆใ์นพระราชวงั 
 ข. พระมหากษตัรยิท์รงมคีวามรูแ้ตกฉานพระไตรปิฎก 
 ค. ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถูกตอ้งตามหลกัพุทธศาสนา 
 ง. พระมหาธรรมราชาที ่ 1 (ลไิท) เสดจ็ออกผนวชในระหว่างการครองราชย ์
3. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรือ่งใดเป็นพระราชนิพนธข์องพระมหาธรรมราชาที ่ 1 (ลไิท) 
 ก. มงัคลลตัถทปีนี 
 ข. ปฐมสมโพธกิถา  
 ค. เตภมูกิถา 
 ง. พุทธประวตั ิ
4. ผลงานดา้นพระศาสนาขอ้ใดไม่เก่ียวข้องกบัพระมหาธรรมราชาลไิท 
 ก. ทรงออกผนวช 
 ข. ทรงสรา้งรอยพระพุทธบาทไวบ้นเขาสุมนกูฎ 
 ค. ทรงสรา้งวดัป่าแดงทีเ่มอืงศรสีชันาลยัใหเ้ป็นทีจ่าํพรรษาของ พระมหากลัยาณเถระ  
       พระสงัฆราช 
   ง. ทรงสัง่สอนธรรมแก่ประชาชนทุกวนัพระ 
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5. คุณธรรมทีเ่ด่นชดัของพระมหาธรรมราชาลไิทยทีค่วรยดึถอืเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชวีติ  
     คอืขอ้ใด 
 ก. ขยนัหมัน่เพยีร 
 ข. มศีรทัธามัน่คงในพระรตันตรยั 
 ค. มไีหวพรบิปฏภิาณด ี
 ง. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
6.สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริณาณวโรสทรงเป็นพระราชโอรสของกษตัรยิร์ชักาลใด 
 ก. รชักาลที ่3 
 ข. รชักาลที ่ 4 
 ค. รชักาลที ่ 5 
 ง. รชักาลที ่ 6 
7. พระกรณยีกจิดา้นการศกึษาทีถ่อืว่าสาํคญัทีสุ่ดของพระมหาสมณเจา้  
กรมพระยาวชริญาณวโรส คอืขอ้ใด 
 ก. ทรงก่อตัง้มหามกุฎราชวทิยาลยั 
 ข. ทรงตัง้หลกัสตูรองคข์องสามเถรรูธ้รรม 
 ค. ทรงออกนิตยสารธรรมจกัษุ 
 ง. ทรงเป็นกรรมการสอบไล่พระปรยิตัธิรรมสนามหลวง 
8. พระมหาธรรมราชาลไิทกบัสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมหลวงวชริญาณวโรส มคีุณธรรม  
    ขอ้ใดทีค่ลา้ยกนั 
 ก. ความเพยีรพยายาม 
 ข. ความคดิสรา้งสรรคแ์ละมองการณ์ไกล 
 ค. ความเสยีสละ 
 ง. ความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
9. พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์(เทสก ์เทสกร์งัส)ี เป็นคนจงัหวดัอะไร 
 ก. อุบลราชธานี   ข. นครพนม 
 ค. อุดรธานี     ง. หนองคาย 
10. คุณธรรมขอ้ใดทีผ่ดิจากความเป็นจรงิของพระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์มากทีสุ่ด 
 ก. เป็นผูม้องการณ์ไกลในเรือ่งการศกึษาของนกัเรยีน 
 ข. เป็นผูท้ีค่อยช่วยเหลอืญาตพิีน้่องตลอดเวลา 
 ค. เป็นผูม้คีวามอ่อนน้อมถ่อมตนมาก 
 ง. เป็นผูม้คีวามมกัน้อย  
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                28 
เฉลยแบบฝึกหดั 

เร่ือง ชาวพทุธตวัอย่าง 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนศกึษาชาวพุทธตวัอยา่งแลว้อ่านขอ้ความกําหนดให ้ถา้ขอ้ใดถูกใหก้า 
 เครือ่งหมาย  ถา้ผดิใหก้าเครือ่งหมาย  แลว้แกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ 
 
ขอ้ รายการ   แนวทางแกไ้ข 
1. พระมหาธรรมราชาลไิททรงศกึษาตํารา

พชิยัสงครามจากพระราชบดิา 
   

2. พระองคไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งวดัพระศรรีตัน
ศาสดาราม 

  สรา้งวดัพระศรมีหาธาตุ 

3. ใน พ.ศ. 1904 นิมนตพ์ระสงฆจ์าก
ประเทศลงักามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

   

4. ผลงานทีโ่ดดเด่นของพระองคค์อืพระ
มหาชาตคิาํหลวง 

  ไตรภมูพิระรว่งหรอืเตภมูกิถา 

5. พระองคไ์ดผ้นวชทีว่ดัพระศรมีหาธาตุ   วดัจฬุามณจีงัหวดัพษิณุโลก 
6. สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยา 

วชริญาณวโรรสมนีามเดมิว่า พระเจา้ 
ลกูยาเธอชลามนุษยน์าคมาณพ 

   

7. พระองคท์รงอุปสมบทโดยมสีมเดจ็ 
พระพุฒาจารย ์(โต พรหมรงัส)ี เป็นพระ
อุปัชฌาย ์

  สมเดจ็กรมพระยา  
ปวเรศวทิยาลงกรณ์ 

8. พระองคท์รงนิพนธห์นงัสอืนวโกวาท    
9. หลวงปู่ เทสก ์เทสกร์งัส ีเป็นคนจงัหวดั

หนองคาย 
  จงัหวดัอุดรธานี 

10. ราชทนินามครัง้สุดทา้ยคอืพระราชนิโรธ
รงัสคีมัภรีปัญญาจารย ์

  พระราชนิโรธรงัสคีมัภรีปัญญา
วศิษิฎย์ตคิณสิสร บวรสงัฆาราม 
อรณัยวาส ี
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

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

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

 



 

 
 
 
 

 
 

วดัจะดี......มีหลกัฐาน......เพราะบา้นช่วย 
              บ้านจะสวย      เพราะมีวดั        ดดันิสยั 

บา้นและวดั     ผลดักนัช่วย       กอ็วยชยั 
              ถ้าขดักนั          กบ็รรลยั            ทัง้สองทาง 

 
 

                                               (สริุยวตัร   จนัทรโ์สภา) 
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ประวติัของผูร้ายงาน 
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