
หน่วยการเรียนรู้ที ่2    หลกัธรรมคํา้จุนโลก 
รายวิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2             
แผนการเรียนรู้ที ่3  หลกัธรรมนําชาวพุทธ                        เวลา  6  ชัว่โมง          
ผูส้อน นายเล่ือน   แกว้ดี       โรงเรียนบา้นเตาบ่า 
 
1. สาระสําคญั 

ชาวพทุธทุกคนควรมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความสาํคญั และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท 3  
       ในพระพทุธศาสนา ตามท่ีกาํหนด   
2. ช่ืนชมการทาํความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และในโรงเรียนตามหลกัศาสนา            

  

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ  

2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูให้นกัเรียนสังเกตภาพในใบความรู้ท่ี 1  และร่วมกนัสนทนาและตอบคาํถามเก่ียวกบั
ภาพ โดยใชค้าํถาม  ดงัน้ี 

- พระพทุธเจา้กาํลงัตรัสวา่อยา่งไร (พระพทุธเจา้กาํลงัตรัสวา่ ละเวน้ความชัว่ ใหท้าํความดี 
ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ)(ครูอธิบายเป็นโอวาท3 คือคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นหวัใจของพทุธ
ศาสนา) 

4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  

5. ครูเขียนคาํวา่ “ศรัทธา” บนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดคาํตอบ 

6. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มนาํเสนอความหมายของคาํวา่ “ศรัทธา” ท่ีเป็นมติของกลุ่ม 

 

 

ช่ัวโมงที ่1 

วธีิสอนแบบธรรมสากจัฉา 



 ขั้นสอน 

  1. ครูใหน้กัเรียนดูใบความรู้ท่ี 1  หวัขอ้ ศรัทธาในพระรัตนตรัย แลว้อธิบายใหฟั้งวา่  
-    ศรัทธา แปลวา่ ความเช่ือถือ ความเล่ือมใส  
-    ศรัทธาในทางธรรม หมายถึง ความเช่ือท่ีมีเหตุและผล 

               -    พระรัตนตรัย หมายถึง ดวงแกว้อนัประเสริฐ 3 ประการ ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม และ 
                    พระสงฆ ์ 
          2. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 1  ขอ้ 1  โดยเติมแผนภูมิ เก่ียวกบั    
พระรัตนตรัยใหส้มบูรณ์ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 
          3. ครูใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานท่ีหนา้ชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น 
          4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาดูใบความรู้ท่ี1  หัวขอ้ ศรัทธาในพระรัตนตรัย แลว้อภิปราย
ร่วมกนัวา่ ตนเองเคยปฏิบติัตนต่อพระรัตนตรัยอยา่งไร แลว้บนัทึกลงในกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี1,2  
          5. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน ครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 

 
 

   6. ครูสนทนากบันกัเรียนในหวัขอ้ พระรัตนตรัย ซ่ึงนกัเรียนไดเ้รียนรู้ ในคราวท่ีแลว้ จากนั้น  
ครูซกัถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนรู้จกั โอวาท 3 หรือไม่” เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจอยากคน้หา
คาํตอบ   
   7. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้เร่ือง โอวาท 3 ในใบความรู้ท่ี 2  หวัขอ้ การไม่ทาํชัว่ และการ
ทาํความดี  
   8. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 2 โดยอ่าน กรณีตวัอยา่ง แลว้แสดง
ความคิดเห็น  
  9. ครูใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอ่านหนา้ชั้นเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
  10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายว่า ทาํอยา่งไรจึงไม่ผิดศีล 5 เวน้จากการฆ่าสัตว ์เวน้จากการ
ลกัทรัพย ์เวน้จากการประพฤติผดิในกาม เวน้จากการการพดูเทจ็ เวน้จากการด่ืมของมึนเมา  
 (ดูจากเบญจธรรม มีเมตตา สมัมาอาชีวะ สาํรวมในกาม มีสจัจะ  มีสติสมัปชญัญะ ) 

 
 
11. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลในใบความรู้ท่ี 3 หัวขอ้ยอ่ยสังคหวตัถุ4 ฆราวาส

ธรรม4  
12. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 3 โดยใหแ้ต่ละกลุ่มนาํหลกัธรรม

สังคหวตัถุ 4  มาแต่งเป็นเร่ืองราว แลว้แสดงบทบาทสมมติ โดยครูใหน้กัเรียนแต่งเร่ือง

ช่ัวโมงที ่2 

ช่ัวโมงที ่3 



และฝึกซอ้ม เพื่อเตรียมการแสดงบทบาทสมมติในชัว่โมงต่อไป 
 
 
13. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติท่ีหนา้ชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืน

เป็นผูส้งัเกตการณ์ 
14. ครูและนักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีแต่ละกลุ่มแต่งข้ึน และการ

แสดงบทบาทสมมติของแต่ละกลุ่ม 
 
 

15. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูล ในใบความรู้ท่ี 4  หวัขอ้ กตญัญูกตเวทีต่อครู
อาจารย ์และโรงเรียน มงคล 38 และการทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ  
16. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี 5  เก่ียวกับการบาํเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน แลว้นาํไปปฏิบติั 
17. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานท่ีหนา้ชั้นเรียน โดยบอกกิจกรรมท่ีทาํ 
และความรู้สึกเม่ือไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

 
 
ขั้นสรุป 

              ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัความศรัทธาในพระรัตนตรัย  และ
โอวาท 3 แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัเสนอแนวทางการนาํหลกัโอวาท 3 ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดย
ประมวลจากการทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ 

1. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เพือ่ตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ 
2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค ์ช้ินท่ี 1  เร่ือง โอวาท 3 โดย

ออกแบบสมุดบนัทึกการปฏิบติัตนตามหลกัโอวาท 3  และสาํรวจการปฏิบติัตนตามหลกั
โอวาท 3  ของตนเองเป็นเวลา 2 สปัดาห์ แลว้จดบนัทึกลงสมุด โดยอธิบายถึงพฤติกรรม
ท่ีปฏิบติั ความรู้สึก และแนวทางปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน(ครูสัง่งานล่วงหนา้ 2 สปัดาห์) 

  4. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ือการเรียนรู้  (ตวัอยา่ง : ส่ือฯ มมฐ. หลกัสูตรแกนกลางฯ พระพทุธศาสนา ป.2) 
 2. แหล่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต บริเวณโรงเรียน 
 3. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงบทบาทสมมติ 
 4. พจนานุกรม 
 5. แบบทดสอบก่อนเรียนแหละหลงัเรียน 

ช่ัวโมงที ่4 

ช่ัวโมงที ่6 

ช่ัวโมงที ่5 



  5. การวดัและประเมินผล 
1.1  หลกัฐานการเรียนรู้   

1. กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ 
2. ผลงาน เร่ือง โอวาท 3 

1.2  วธีิการวดัและประเมินผล 
1. ตรวจการทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลงาน เร่ือง โอวาท 3 
3. ประเมินการร่วมอภิปราย 
4. สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
5. สงัเกตพฤติกรรมในระหวา่งเรียนและการปฏิบติักิจกรรม 
6. สงัเกตพฤติกรรมในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน 

1.3  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล และเกณฑ์ 
1. กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้                  
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินการร่วมอภิปราย 
4. แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
5. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
6. แบบประเมินสมรรถนะผูเ้รียน  5  ดา้น 
7. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8  ดา้น 

 
 
          เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
   1. ก 2. ข 3. ค 4. ข 5.    ค 
   6. ค 7. ข 8. ค 9. ค 10.  ก 

 

6. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 



1. ผลการเรียนรู้ 
 1.1 ผูเ้รียนท่ี ผ่าน ตวัช้ีวดั 
  มีจาํนวน .................................................. คน  คิดเป็นร้อยละ...................................................... 
 1.2 ผูเ้รียนท่ี ไม่ผ่าน ตวัช้ีวดั 
  มีจาํนวน .................................................. คน  คิดเป็นร้อยละ...................................................... 
  1) ......................................................สาเหตุ (ถา้ทราบ) .............................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 
  2) .......................................................สาเหตุ ................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 

แนวทางแกปั้ญหา 
............................................................................................................................................................. 

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

  1.3 ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดแ้ก่ 
  1) ............................................................................... 2)................................................................. 
  แนวทางการพฒันา / ส่งเสริม ....................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................. 

 1.4 ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ (K) ................................................................................................................. 
 1.5 ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการ (P) ................................................................................................ 
 1.6 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) .................................................................................... 
2. ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................................ 

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

           ลงช่ือ..................................................... ผูป้ระเมิน 

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

7. บันทกึผลการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



   ทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน  

จงวง  ล้อมรอบตวัอกัษร ก, ข หรือ ค ทีเ่ป็นคาํตอบทีถู่กทีสุ่ด 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

การไม่ลกัขโมยส่ิงของของผูอ่ื้น                  
ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  ไม่ทาํความชัว่ 
ข.  ทาํความดี 
ค.  ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 
ถา้เราไม่อยากพดูปด ควรหมัน่ฝึก 
ตนใหมี้เบญจธรรมขอ้ใด 
ก.  ขอ้ 1                      ข.  ขอ้ 4 
ค.  ขอ้ 2 
ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของพระรัตนตรัย 
ก.  พระพทุธเจา้ 
ข.  พระไตรปิฎก 
ค.  พระมหากษตัริย ์
พระพทุธเจา้ทรงใหล้ะเวน้จากการด่ืม 
สุราเพราะเหตุใด 
ก.  ทาํใหเ้ป็นโรคร้าย 
ข.  ทาํใหข้าดสติ 
ค.  เป็นส่ิงเสพติด 
ถา้คนในสงัคมมี หิริ-โอตตัปปะ 
ผลจะเป็นอยา่งไร 
ก.  จะมีคนฝึกนัง่สมาธิ 
ข.  จะมีคนบวชมากข้ึน 
ค.  จะไม่มีคนทาํความชัว่ 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 

หลกัธรรมขอ้ใด เน้นเร่ืองการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุข 
ก.  พรหมวิหาร 4 
ข.  อริยสจั 4 
ค.  สงัคหวตัถุ 4 
การใส่บาตรแก่ภิกษุสามเณรเป็นไปเพื่อส่ิงใด 
ก.  เพื่อบูชาคุณ 
ข.  เพื่อสงเคราะห์แก่ท่าน 
ค.  เพื่อยดึเหน่ียวนํ้าใจกนัไว ้
การท่ีสามีภรรยาทะเลาะกนับ่อย ๆ 
เพราะขาดคุณธรรมใด 
ก.  สงัคหวตัถุ 4           
ข.  พรหมวิหาร 4 
ค.  ฆราวาสธรรม 4          
ขอ้ใดเป็นการตอบแทนพระคุณของครูท่ี
เหมาะสม 
ก.  หาซ้ือของราคาแพงๆ มาใหค้รู 
ข.  มาเยีย่มครูท่ีบา้นทุกวนัหยดุ 
ค.  ช่วยเหลืองานครูเท่าท่ีทาํได ้
ขอ้ใดคือ ส่ิงท่ีทาํใหจิ้ตใจของคน 
เราไม่บริสุทธ์ิ 
ก.  กิเลส                      ข.  บุญกศุล 
ค.  การเจริญสติ 

 
 
 
 
 



    ใบความรู้ที ่1 

 

 
 

                                   ละเวน้ความชัว่  ใหท้าํความดี     ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 
พระรัตนตรัย คือดวงแกว้อนัประเสริฐ  3  ประการ ไดแ้ก่ 

1. พระพทุธ  หมายถึง พระพทุธเจา้ 
2. พระธรรม  หมายถึง คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
3. พระสงฆ ์  หมายถึง สาวกผูป้ฎิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

โอวาท 3   เป็นหลกัคาํสอนท่ีเป็นหวัใจพระพทุธศาสนา มี 3 คือ 
1. ทาํความดี 
2. ละเวน้ความชัว่ 
3. ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

ศรัทธา  แปลวา่ ความเช่ือถือ ความเล่ือมใส 
ศรัทธาในทางธรรม หมายถึง ความเช่ือ ท่ีมีเหตุและผล เช่น เช่ือวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่  
ศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงหมายถึง การมีความเช่ือถือ ความเล่ือมใสในพระพทุธ  พระธรรม และ 
 พระสงฆ ์  ผู้ทีศ่รัทธาต่อพระรัตนตรัย ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. กราบไหวพ้ระพทุธรูป ( ส่ิงแทนพระพทุธเจา้ ) เพื่อระลึกถึงพระพทุธเจา้ 
2. นาํหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 
3. แสดงความเคารพต่อพระสงฆ ์ดว้ยการกราบไหว ้และบาํรุงดว้ยปัจจยั 4 



     

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอวาท  3 

เป็นหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา 

 โอวาท3  2.การทาํแต่ความดี 
 

   1. การไม่ทาํ     
ความชัว่ 

   3.การทาํจิตใจ 
    ให้บริสุทธ์ิ

การไม่ทาํความช่ัว  ความชัว่ คือส่ิงไม่ดี เม่ือทาํแลว้ ตนเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน  
ดงันั้น จะตอ้งปฎิบติัตามเบญจศีล หรือศีล 5 

เบญจศีล 5  ขอ้ 

5.เวน้จากการด่ืมของมึนเมาและส่ิงเสพติด 
     4.เวน้จากการพดูเทจ็ 

3.เวน้จากการประพฤติผดิในกาม 1.เวน้จากการฆ่าสตัว ์

2.เวน้จากการลกัทรัพย ์

การทาํความด ี ความดี  คือส่ิงท่ีดี เม่ือทาํแลว้ ไม่ทาํใหต้นเองและผูอ่ื้น
เดือดร้อน ดงันั้นจึงตอ้งปฏิบติัตาม เบญขธรรม 

เบญจธรรม 5  ขอ้ 

5.มีสติสมัปชญัญะ คือ รู้ตวัอยูเ่สมอ 
     4.มีสจัจะ คือจริงใจ 

3.สาํรวามในกาม 1.เมตตากรุณา 

2.สมัมาอาชีวะมีอาชีพสุจริต 

  ใบความรู้ที ่2 



  

   ใบความรู้ที ่3 

 

 หิริ-โอตตปัปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลก เพราะช่วยใหค้นในโลกอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข มี 2 ประการไดแ้ก่ 

1. หิริ คือ ความละอายใจ ต่อการทาํบาป หรือการทาํชัว่ 
2. โอตตปัปะ คือความเกรงกลวั ต่อการทาํบาป หรือการทาํชัว่ 

 
สังคหวตัถุ 4  เป็นหลกัธรรม ทีส่่งเสริมให้คนในสังคมช่วยเหลอืกนั ไดแ้ก่ 

1. ทาน การรู้จกัแบ่งปันใหผู้อ่ื้ ไม่เห็นแก่ตวั 
2. ปิยวาจา การพดูจาดว้ยคาํสุภาพ ไพเราะ ไม่หยาบคาย 
3. อตัถจริยา คือ การประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น และการช่วยเหลือง

สงัคม 
4. สมานัตตา คือ การประพฤติตนเสมอตน้เสมอปลาย รู้จกัวางตนใหเ้หมาะสม

เพ่ือใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้
  
 ฆราวาสธรรม 4 หมายถงึธรรมสําหรับฆราวาส 4 ประการ ดงัน้ี 

1. สัจจะ  คือ การมีความซ่ือสตัยต่์อกนั ไม่โกหกกนั 
2. ทะมะ คือ การรู้จกัข่มใจ ควบคุมตวัเองไดเ้ม่ือไม่พอใจ 
3. ขนัต ิคือ ความอดทนอดกลั้น ไม่ทอ้ถอยต่อความทุกขย์ากลาํบาก 
4. จาคะ คือการรู้จกัให ้เสียสละโดยไม่หวงัผลตอบแทน  

 
 
 
 
 
 
 



    ใบความรู้ที ่4 

 

   ความกตญัญูกตเวท ี 
 
 กตญัญ ืคอื การรู้ หรือสาํนึกบุคุณ 
 กตเวท ีคอื การตอบแทน หรือสนองคุณ 
 
 กตญัญูต่อครู และโรงเรียน ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.ตั้งใจเรียน 2. ช่วยเหลือครูในเร่ืองท่ีช่วยเหลือได ้3. รับฟังคาํแนะนาํจากครู   
 4. ช่วยเหลืองานครู และโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ  5. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
 
 มงคล 38  หมายถงึ ธรรมท่ีนาํมาซ่ึงความสุขและความเจริญแก่ผูป้ฏิบติั 38 ประการ  
ในชั้นน้ีเรียนแค่ 2 ประการคือ 

1. ความกตญัญูกตเวที 
2. การสงเคราะห์ญาติพ่ีนอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่1  ข้อที ่1 
 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
คาํส่ัง ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัเติมแผนภูมิเก่ียวกบัพระรัตนตรัยใหส้มบูรณ์ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
                                             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
            
            
            
      

 
 

     พระรัตนตรัย 



  กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่1  ข้อที ่2 
 
 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1……………………………………….. 
 2……………………………………….. 
 3……………………………………….. 
 4……………………………………….. 
 5……………………………………….. 
  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียน การเคยปฏิบติัตนต่อพระรัตนตรัย อยา่งไรบา้ง 
 1………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………. 
 4…………………………………………………………………………………. 
 5…………………………………………………………………………………. 
 6…………………………………………………………………………………. 
 7…………………………………………………………………………………. 
 8…………………………………………………………………………………. 
 9…………………………………………………………………………………. 
 10……………………………………………………………………………….. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่2   
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1……………………………………… 2………………………………………. 
 3………………………………………. 4……………………………………….. 
 5………………………………………..  
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนกลุ่มท่ี 1 ศึกษากรณีตวัอยา่งเร่ือง หมาจนตรอก กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเร่ือง อาชีพดีมีอนาคต  

1. เร่ือง หมาจนตรอก 

 เด็กชายเบส เดก็ชายเดี๋ยว เดก็ชายขวญั และเด็กชายเพชร เป็นเพือ่นเล่นกนั วนัหน่ึงคดิสนุก 
ชวนกนัไปดักหมา โดยการนําเชือกด้านหน่ึงทาํเป็นบ่วง ดักไว้ข้างๆร้ัวโรงเรียน  เชือกอกีด้าน
หน่ึงผูกติดกบัป๊ีบ เด็กทั้ง 4 คน แอบอยู่ห่างๆ  จากน้ันมีหมาตัวหน่ึงลอดเข้าไปในร้ัว แล้วคอ
ของมันกต็ิดบ่วง มันทาํอย่างไรกไ็ม่หลุด จึงวิง่หนี ยิง่วิง่ป๊ีบกย็ิง่ดงั เด็กๆทั้ง 4 คน เห็นดังน้ัน ก็
หัวเราะ แล้วกว็ิง่ไล่หมาอย่างสนุก ทั้งคนไล่และทั้งเสียงป๊ีบดงั หมากย็ิง่ตกใจ วิง่หนีสุดชีวติ 
ขณะวิง่ สายเชือกไปคล้องต้นไม้ หมาไปไม่ได้ เด็กชายขวญัสนุกมากไม่คดิอะไร วิง่ไล่หมา
อย่างกระช้ันชิด หมาจึงหันหน้ามางับทีข่า ของเด็กชายขวญั บาดเจ็บ เป็นแผลลกึ เลอืดไหลไม่
หยุด ร้องไห้โอดโอย เพือ่นทั้งสามคน เห็นท่าไม่ดี จึงวิง่ไปบอกพ่อแม่ของขวญั  พ่อแม่ขวญัรีบ
มาทนัท ีเห็นลูกอาการสาหัส จึงนําส่งโรงพยาบาล พ่อแม่เสียเงินค่ารักษา   ไปหลายพนับาท  
เด็กขวญัมาโรงเรียนไม่ได้ไปหลายวนั 

2. เร่ือง อาชีพดมีีอนาคต 

 ครอบครัวของนายดาํ อยู่ใกล้กบัครอบครัวของนายแดง นายดาํมีรถยนต์ 3 คนัฐานะด ี       
มีบ้านหลงัใหญ่โต แต่ค้ายาเสพติด  ส่วนนายแดงฐานะปานกลาง มีอาชีพทาํไร่  ไถนา ปลูกผกั
ผลไม้  มีรายได้จากการขายพชืผกัผลไม้พอประมาณ นายดําเคยชวนนายแดงว่า ถ้าอยากรวย 
ให้มาค้ายาบ้าด้วยกนั  นายแดงกไ็ม่สนใจ ตั้งใจทาํมาหากนิทาํไร่ไถนา ค้าขายเลก็ๆ น้อยๆต่อไป 
เกบ็เลก็ผสมน้อย จนมีอยู่ มีกนิ ผู้คนนับหน้าถือตา เป็นทีย่อมรับนับถือของสังคม 

 อยู่มาวนัหน่ึง ตํารวจสืบทราบว่า นายดําค้ายาเสพติด จึงนํากาํลงัเข้าตรวจค้นบ้าน และพบ
ของกลาง ยาบ้า 5,000 เม็ด เงิน สด 2,000,000 บาท ตํารวจจึงยดึของกลาง  และสืบค้น
ทรัพย์สินอืน่ๆ พบว่า รถ บ้าน ทีด่ิน ได้มาจากการค้ายาเสพติด ทางราชการจึงยดึทรัพย์ทั้งหมด 
และนําตัวนายดํา ดําเนินคดต่ีอไป  ลูกและเมียเศร้าโศกเสียใจมากแทบฆ่าตัวตาย   

 
 
 



  กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่3   
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1……………………………………… 
 2……………………………………… 
 3……………………………………… 
 4……………………………………… 
 5……………………………………… 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม นาํหลกัธรรมสงัคหวตัถุ 4  มาแต่งเป็นเร่ืองราว แลว้แสดงบทบาทสมมติ 
โดยครูใหน้กัเรียนแต่งเร่ืองและฝึกซอ้ม เพื่อเตรียมการแสดงบทบาทสมมติในชัว่โมงต่อไป 
 
เร่ือง…………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที ่5 ข้อที ่1 
 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………  มีสมาชิกทั้งหมด………….  คน  ดงัน้ี 
 1………………………………………. 
 2………………………………………. 
 3………………………………………. 
 4………………………………………. 
 5………………………………………. 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํแผนภูมิการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อครู และโรงเรียนใหส้มบูรณ์ แลว้
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อ
ครู และโรงเรียน 
 



 
 

กจิกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ ช้ินที ่1  เร่ือง โอวาท 3 
สมุดบันทกึการปฏิบัตตินตามหลกัโอวาท 3   

ว/ด/ป พฤติกรรมท่ีปฏิบติั ความรู้สึกเม่ือไดป้ฏิบติั 
แนวทางปรับปรุงกรณี 

ท่ีทาํผดิ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


