
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  พุทธสาวกและชาดก    ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕ 
เร่ือง   ชาดก        เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
สาระสาํคัญ/ความคดิรวบยอด 
การศกึษาเร่ืองราวจากชาดกทําให้ได้ข้อคดิและคตธิรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 
 
ตวัชีวั้ด / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตวัชีวั้ด 
   ส1.1  ป.5/3  เห็นคณุคา่และประพฤตตินตามแบบอยา่งการดําเนินชีวิต  และข้อคดิจากประวตัิ
สาวก  ชาดก  เร่ืองเลา่  และศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ีกําหนด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เลา่เร่ืองจฬูเสฏฐิชาดก  และวณัณาโรหชาดกได้       
2. บอกข้อคดิ หรือคตธิรรมจากชาดกเร่ืองจฬูเสฏฐิชาดก  และวณัณาโรหชาดกได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชาดก 

- จฬูเสฏฐิชาดก 
- วณัณาโรหชาดก 

 
สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการคดิ 
 - ทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
- กระบวนการทํางานกลุม่ 

 
 
 
 



คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุง่มัน่ในการทํางาน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 
1. ให้นกัเรียนช่วยกนัอธิบายความหมายของคําวา่ ชาดกตามความเข้าใจของนกัเรียน  เพ่ือให้นกัเรียน
สามารถเช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์เดมิได้ 
2. ครูอธิบายความหมายของคําวา่ ชาดก  ให้นกัเรียนมีความเข้าใจตรงกนั  ดงันี ้
    - ชาดก  เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัอดีตชาตขิองพระพทุธเจ้า ท่ีทรงบําเพ็ญบารมีในแตล่ะชาต ิและ
ชาดกถือเป็นวรรณกรรมสําคญัทางพระพทุธศาสนา  มีปรากฏในพระไตรปิฎก จํานวน 547 เร่ือง 
3. ให้นกัเรียนจบัคูก่บัเพ่ือนสนิท  เพ่ือศกึษาชาดกในเร่ืองท่ีกําหนดจากหนงัสือเรียน  ดงันี ้
    - เพ่ือนสนิทคนท่ี 1  ศกึษาชาดกเร่ือง จฬูเสฏฐิชาดก (เศรษฐีหน)ู 
    - เพ่ือนสนิทคนท่ี 2  ศกึษาชาดกเร่ือง วณัณาโรหชาดก (สนุขัจิง้จอกจอมยยุง) 
4. ครูกําหนดเวลาในการศกึษาชาดก  เม่ือครบกําหนดเวลาแล้วให้นกัเรียนแตล่ะคนสรุปเร่ืองยอ่  คติ
ธรรมท่ีได้รับจากเร่ืองลงในสมดุ 
5. ให้นกัเรียนแตล่ะคูแ่ลกเปล่ียนความรู้โดยการเลา่เร่ืองยอ่จากชาดก  แล้วให้เพ่ือนสรุปใจความสําคญั
ของชาดกเพ่ือเปรียบเทียบกบัท่ีเพ่ือนได้สรุปเร่ืองยอ่ไว้แล้ว  เพ่ือเป็นการประเมินความเข้าใจจากการ
แลกเปล่ียนความรู้ของนกัเรียนแตล่ะคู ่
 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ประเมินสมดุภาพนิทาน แบบประเมินสมดุภาพนิทาน ระดบัคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดบัคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตพฤตกิรรมการทํางาน 
รายบคุคล 

แบบสงัเกตพฤตกิรรมการทํางาน 
รายบคุคล 

ระดบัคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
 
 
 



ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 
 - หนงัสือเรียน พระพทุธศาสนา ป.5 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. ห้องสมดุ 
2. แหลง่ข้อมลูสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเหน็และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้บริหาร 
(นายวิทยา  นนท์นภา) 

ตําแหนง่  ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบา่ 
วนัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ................. 

 
บันทกึหลังสอน 
ผลการสอน.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา/และอุปสรรค
....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)..................................................ครูผู้สอน 
(นางวงับวับาน  วิชานนท์) 
ตําแหนง่  ครูอตัราจ้าง 

วนัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ................. 



แผนการจดัการเรียนรู้ที ่๒ 
หน่วยการเรียนรู้ ๓  พทุธสาวกและชาดก 

เร่ือง ชาดก 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

 
 

 
ผู้สอน 

นางวงับวับาน  วชิานนท ์
ตาํแหน่ง ครูอตัราจา้ง 

 
 
 

 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต ๒ 

 



ใบความรู้ ที ่๑ 
 

ชาดก เร่ือง  จูฬเสฏฐิชาดก(เศรษฐีหนู) 
                คร้ังหน่ึงในอดีตกาล มีเศรษฐีผูห้น่ึงช่ือจุลฬกะ เป็นผูมี้ความสามารถในการพยากรณ์เหตุการณ์
ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํโดยอาศยัเหตุจากนิมิตต่าง ๆ  
                ในวนัหน่ึง จุลฬกะนัง่รถมา้ไปยงัราชสาํนกัเพื่อเฝ้าพระราชา ไดเ้ห็นหนูตายตวัหน่ึงแลว้ทาํนาย
วา่ “ถา้ใครมีปัญญา ยอ่มสามารถนาํหนูตายตวัน้ีไปเป็นทุนประกอบการคา้ใหเ้จริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีได”้  
                ชายหนุ่มยากจนคนหน่ึงนามว่า จูฬนัเตวาสิกไดย้ินเขา้ จึงถือหนูตวันั้นไปขายให้ยายแก่ใจบุญ
คนหน่ึง สาํหรับเป็นอาหารแมว ไดเ้งินมา ๑ กากณิกเท่านั้น  
               วนัรุ่งข้ึนเขาจึงนาํเงินนั้นไปซ้ือนํ้ าออ้ยนาํไปตั้งไวท่ี้ประตูเมืองคู่กบันํ้ าด่ืมอีกหมอ้หน่ึง เม่ือคน
เก็บดอกไมก้ลบัจากป่ากาํลงักระหายนํ้ าเต็มท่ีผ่านมาก็เชิญชวนให้ด่ืมนํ้ านั้น คนเก็บดอกไมจึ้งมอบ
ดอกไมค้นละกาํเป็นการตอบแทน  
               วนัต่อ ๆ มา ชายหนุ่มกป็ฏิบติัเช่นเคย จนสามารถรวบรวมทรัพยไ์ดถึ้ง ๘ กหาปณะ 
               ต่อมาวนัหน่ึงในตน้ฤดูฝน ฝนตกหนัก พายุแรง ก่ิงไมต้น้ไมใ้นพระราชอุทยานหักโค่นลม้
ระเนระนาด ผูรั้กษาพระราชอุทยานหนักใจว่าจะนาํก่ิงไมพ้วกน้ีไปท้ิงท่ีไหนดี ชายหนุ่มจึงรับอาสาทาํ
ความสะอาดอุทยาน โดยขอตน้ไมก่ิ้งไมเ้หล่านั้นเป็นของตอบแทน นายอุทยานกต็กลงทนัที  
               เขาจึงไปยงัสนามเด็กเล่น ชกัชวนเด็ก ๆ มาด่ืมนํ้ าออ้ย แลว้ให้ช่วยกนัขนตน้ไมไ้ปกองท่ีประตู
พระราชอุทยาน เดก็เหล่านั้นกช่็วยกนัขนอยา่งสนุกสนาน ครู่เดียวกเ็สร็จ  
               ส่วนเขาเองไปหาช่างป้ันหมอ้ของหลวงเสนอขายไมเ้หล่านั้นทาํฟืน ไดท้รัพยถึ์ง ๑๖ กหาปณะ 
และยงัไดโ้อ่งนํ้าเน้ือดีใบใหญ่และหมอ้ไหต่าง ๆ แถมมาอีก ๕ ใบดว้ย 
               เขานาํโอ่งใส่นํ้ าด่ืมไปตั้งไวใ้กลป้ากประตูเมือง เชิญชวนให้คนเก่ียวหญา้เล้ียงสัตวป์ระมาณ 
๕๐๐ คน ด่ืมแกก้ระหาย คนเก่ียวหญา้เหล่านั้นด่ืมนํ้ าแลว้ ก็คิดจะตอบแทนคุณจึงถามว่ามีธุระส่ิงใดให้
ช่วยบา้ง เขาตอบวา่ ขณะน้ียงัไม่มี ต่อเม่ือไรมีจะแจง้ใหท้ราบ 
               อยูต่่อมาไม่ก่ีวนั เขาไดข่้าวว่าวนัรุ่งข้ึนจะมีพ่อคา้นาํมา้มาท่ีเมืองน้ีถึง ๕๐๐ ตวัเขาจึงเอ่ยปากขอ
หญา้จากคนเก่ียวหญา้คนละฟ่อน และขอร้องวา่ ถา้เขายงัไม่ไดข้ายหญา้เหล่านั้น กข็อใหค้นเก่ียวหญา้อยา่
เพิ่งขายหญา้ของตนเป็นอนัขาด  
               วนันั้นเขาไดห้ญา้ถึง ๕๐๐ ฟ่อน เม่ือพ่อคา้มา้มาหาซ้ือหญา้เล้ียงมา้จากท่ีใดไม่ไดเ้ลย จึงตอ้งซ้ือ
จากเขาเป็นเงินสูงถึง ๑,๐๐๐ กหาปณะ และยงัทาํใหค้นเก่ียวหญา้ขายหญา้ไดใ้นราคาดีตามไปดว้ย 
               อีก ๒-๓ วนัต่อมา มีคนส่งข่าวอีกวา่ บดัน้ีเรือบรรทุกสินคา้มาถึงท่าแลว้ เขาจึงรีบหาเช่ารถมา้ซ่ึง
มีบริวารมาด้วยอย่างโกห้รูขบัไปท่ีท่าเรือ แลว้มดัจาํสินคา้ทั้งหมดไว  ้เม่ือพ่อคา้นับร้อยคนของเมือง
พาราณสี มาขอซ้ือสินคา้ นายเรือกแ็จง้วา่มีพอ่คา้ใหญ่มามดัจาํสินคา้ไปหมดแลว้  



              พ่อคา้เหล่านั้นจึงขอร่วมลงทุนในเรือสินคา้กับเขาคนละ ๑,๐๐๐ กหาปณะ และอีก ๑,๐๐๐ 
กหาปณะ สาํหรับเป็นค่าสินคา้ เขาจึงขายสินคา้นั้นใหไ้ปไดก้าํไรทนัที 200,000 กหาปณะ 
             ชายหนุ่มมีฐานะร่ํารวยข้ึนทันตาเห็น ภายในเวลา ๕ เดือนเท่านั้ น เขาได้นําทรัพย์จาํนวน 
๑๐๐,๐๐๐ กหาปณะ เป็นเคร่ืองสักการะแทนดอกไมธู้ปเทียนไปกราบท่านจุลฬกเสฏฐี เป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวที แลว้เล่าเร่ืองทั้ งปวงของตนให้ฟังท่านเศรษฐีเห็นความมีสติปัญญา ความเพียร
พยายามและมีความกตญัญูกตเวที จึงยกธิดาและทรัพยส์มบติัใหค้รอบครอง  
             ต่อมาเม่ือจุลฬกเสฏฐีส้ินชีวิตแลว้ ชายหนุ่มผูน้ี้ไดต้าํแหน่งเศรษฐีของเมืองพาราณสีต่อไป 
 
ข้อคดิทีไ่ด้จากเร่ืองจูฬเสฏฐิชาดก 
 
 1. ความกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
 2. การทาํงานนั้นตอ้งรู้จกัสงัเกตเพ่ือปรับปรุงงานท่ีทาํใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
 3. ไม่เป็นคนเลือกงาน หรือดูถูกงานตํ่าตอ้ย เม่ือพิจารณาวา่งานนั้นเป็นอาชีพสุจริต ไม่ผดิศีลธรรมแลว้ ก็
ควรทาํ 
 4. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน ไม่เห็นแก่หลบันอน การงานใด ๆ ก็ตามไม่ว่างานใหญ่หรืองานเล็กจะตอ้งมี
ความพยายามไม่ลดละ ตั้งใจและเอาใจใส่ในงานท่ีทาํอยู่เสมอ รู้จกัหาวิธีการทาํงานให้สาํเร็จดว้ยดี แต่
ทั้งน้ีเราจะตอ้งเป็นคนท่ีตั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรมดว้ย จึงจะเป็นท่ียอมรับนบัถือของผูร่้วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ ที ่๒ 
 

ชาดกเร่ือง  วณัณโรหชาดก (สุนัขจิง้จอกจอมยุยง) 
              สมยัหน่ึง พระโพธิสตัวเ์กิดเป็นรุกขเทวดาอยูใ่นป่า คร้ังนั้นสิงโต และเสือโคร่งอาศยัอยูใ่นถํ้า

แห่งหน่ึงมีสุนขัจ้ิงจอกตวัหน่ึงดูแลรับใชสิ้งโตและเสือโคร่ง  

              สุนขัจ้ิงจอกตวันั้นอาศยักินอาหารท่ีเหลือจากสตัวท์ั้งสองจนอว้นพ ี ต่อมาสุนขัจ้ิงจอกคิดอยาก

กินเน้ือสิงโตและเสือโคร่ง จึงยใุหส้ตัวท์ั้งสองแตกร้าวกนัจะไดต่้อสูก้ดักนัจนบาดเจบ็ และตายลงใน

ท่ีสุด a 

              เม่ือสุนขัจ้ิงจอกคิดไดเ้ช่นนั้นแลว้ จึงไปยสิุงโตวา่ “เสือโคร่งกล่าววา่สิงโตเป็นผูมี้ลกัษณะชาติ

กาํลงั และความเพียรไม่ถึงเส้ียวหน่ึงของเสือโคร่ง”  

              เม่ือสิงโตไดฟั้งถอ้ยคาํนั้นแลว้กไ็ม่เช่ือวา่เสือโคร่งจะกล่าววาจาเช่นนั้นได ้จึงบอกใหสุ้นขั

จ้ิงจอกกลบัไปเสีย  

              สุนขัจ้ิงจอกจนปัญญาท่ีจะทาํใหสิ้งโตเช่ือคาํพดูของตน จึงไปหาเสือโคร่งแลว้กล่าวยยุงใหเ้สือ

โคร่งและสิงโตแตกแยกกนัอีก  

              เม่ือเสือโคร่งไดฟั้งคาํยยุงของสุนขัจ้ิงจอกแลว้ จึงมาไต่ถามสิงโตวา่ “สิงโตท่านมีเข้ียวงาม มีชาติ

กาํลงังามและมีกาํลงัความเพียร เช่นน้ีแลว้ไม่ประเสริฐกวา่เราหรือ”  

              สิงโตจึงเตือนสติแก่เสือโคร่งวา่สุนขัจ้ิงจอกตอ้งการจะฆ่าพวกเรา จึงกล่าวยยุงใหเ้ราแตกแยกกนั 

หากบุคคลเช่ือคาํพดูของผูอ่ื้น กจ็ะทาํใหมิ้ตรแตกแยกกนัและอาจนาํภยัมาสู่ตนและมิตร  

              ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคคลระวงัคาํยยุงของผูอ่ื้นท่ีจะทาํใหมิ้ตรแตกแยก ตั้งขอ้สงสยัในคาํพดู

เหล่านั้น บุคคลนั้นคือมิตรแท ้

              เม่ือสิงโตใหค้ติแก่เสือโคร่งแลว้จึงเป็นมิตรท่ีดีต่อกนัดงัเดิม ฝ่ายสุนขัจ้ิงจอกตอ้งหลีกหนีไป 

ข้อคดิทีไ่ด้จากเร่ืองวณัณาโรหชาดก 

 1. เม่ือรับขอ้มูล ข่าวสารใด ๆ แลว้ ควรคิด   ไตร่ตรองหาเหตุผลก่อนแลว้จึงเช่ือ 

 2. การพดูจายยุงส่อเสียดยอ่มทาํใหผู้น้ั้นตกลงไปในทางเส่ือม 

 3. ความจริงใจยอ่มรักษามิตรได ้

 


