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ค ำน ำ 
 

                แบบฝึกกิจกรรมเล่มน้ี ผูส้อนศึกษาหลกัสูตร จดัท าตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ตรวจสอบ
ความสอดคล้องสัมพนัธ์กับหลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั 
ค  าอธิบายรายวิชา จดัท าหน่วยการเรียนรู้  และออกแบบกิจกรรม ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ไดส้ร้างแบบฝึก
กิจกรรมท่ีบูรณาการ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนทางศาสนา 
การประพฤติดี ปฏิบติัดี ฝึกฝนใหผู้เ้รียนคุณธรรมศีลธรรมประจ าใจ  
                แบบฝึกกิจกรรมหน่วยท่ี 1 หลักธรรมค ้ าจุนโลกมีวตัถุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกท า
กิจกรรม ท่ีหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะการอ่าน ในการสืบคน้ขอ้มูล คิดวิเคราะห์การแกปั้ญหา และ
ตอบค าถาม 
                หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่แบบฝึกกิจกรรมหน่วยท่ี 1 หลกัธรรมค ้าจุนโลก จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนได้พฒันาศกัยภาพของตนให้สัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐานตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ต่อไป  
     
                                                                                       เฉลิมศรี   หะวานนท ์
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      แบบสังเกตพฤติกรรม       23 
      แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้น      24 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
ช่ือหน่วย หลกัธรรมค ้าจุนโลก รหสัวชิา ส 16101รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6      ภาคเรียนท่ี  1 
เวลาเรียน  10  ชัว่โมง   ผูส้อน นางเฉลิมศรี  หะวานนท ์  โรงเรียนบา้นโพหวาย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ 
 

รหสั ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
ส1.1 ป6/1 
 
 
 
ส1.1 ป6/2 
 
 
 
ส1.1 ป6/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธ- 
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ 
หรือความส าคญัของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
2.สรุปพุทธประวติัตั้งแต่ปลงอายสุังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวติั
ศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 
 
4. วเิคราะห์ความส าคญัและเคารพ พระ
รัตนตรัย ปฏิบติัตามไตรสิกขาและ
หลกัธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตน นบัถือ
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ 
เช่น เป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย เป็นรากฐานทาง
วฒันธรรมไทย เป็นศูนยร์วมจิตใจ เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมไทย และเป็นหลกั ในการพฒันาชาติไทย 
 สรุปพุทธประวติั (ทบทวน)  
- ปลงอายสุังขาร  - ปัจฉิมสาวก  - ปรินิพพาน  
- การถวายพระเพลิง - แจกพระบรมสารีริกธาตุ  
- สังเวชนียสถาน 4 
 พระรัตนตรัย      : ศรัทธา 4 
    -  พระพุทธ         : พุทธกิจ 4 
    -  พระธรรม     : อริยสัจ 4     :  หลกักรรม 
    -  พระสงฆ ์  ไตรสิกขา   - ศีล สมาธิ ปัญญา 
 โอวาท 3    
   -ไม่ท าชัว่ : เบญจศีล : อบายมุข 6 : อกุศลมูล 3 
  - ท าความดี : เบญจธรรม : กุศลมูล 3  : พละ 4 
  : คารวะ 6 : กตญัญูกตเวทีต่อพระมหากษตัริย ์
  : มงคล 38 - มีวนิยั  - การงานไม่มีโทษ 
  - ไม่ประมาทในธรรม  
 ท  าจิตใหบ้ริสุทธ์ิ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
-  สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ คนจะไดเ้กียรติดว้ยสัจจะ 
-  ยถาวาที ตถาการี  พดูเช่นไร ท าเช่นนั้น 
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ตวัช้ีวดั 
ผูเ้รียนรู้อะไร 
ท าอะไรได ้

น าไปสู่ 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ส1.1 ป6/1 วเิคราะห์
ความส าคญัของพระ
พุทธ- ศาสนาในฐานะ
เป็นศาสนาประจ าชาติ 
หรือความส าคญัของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

รู้ความส าคญัของ
พระพุทธ- ศาสนาใน
ฐานะเป็นศาสนา
ประจ าชาติ 
ตอบค าถามได ้

-ความสามารถในการส่ือสาร 
-สามารถจบัประเด็นส าคญั
เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผลจากเร่ืองท่ีอ่าน  
 

รักชาติ ศาสตร์ กษตัริย ์
 

ส1.1 ป6/2 
สรุปพุทธประวติัตั้งแต่
ปลงอายสุังขารจนถึง
สังเวชนียสถาน หรือ
ประวติัศาสดาท่ีตนนบั
ถือตามท่ีก าหนด 
 

สรุปพุทธประวติั
ตั้งแต่ปลงอายสุังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน 
ตอบค าถามได ้

-ความสามารถในการคิด 
-สามารถอ่านเพื่อหาขอ้มูล
สารสนเทศเสริมประสบการณ์ 
จากส่ือประเภทต่างๆ 
 

รักความเป็นไทย 
 

ส1.1 ป6/4วเิคราะห์
ความส าคญัและเคารพ 
พระรัตนตรัย ปฏิบติั
ตามไตรสิกขาและ
หลกัธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา หรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ี
ตน นบัถือตามท่ี
ก าหนด 
 

วเิคราะห์ความส าคญั
และเคารพ พระ
รัตนตรัย ปฏิบติัตาม
ไตรสิกขาและ
หลกัธรรมโอวาท 3 
ในพระพุทธศาสนา 
ตอบค าถามได ้

-ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 
-สามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อเร่ืองท่ีอ่านโดยมีเหตุผล
สนบัสนุน 
 

ใฝ่เรียนรู้  
 

 



3 

 

การวเิคราะห์ความสอดคล้องของกจิกรรม ภาระงาน/ช้ินงาน/การวดัผลประเมินผลระดับหน่วย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1    ช่ือหน่วย หลกัธรรมค ้าจุนโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/ช้ินงาน การวดัประเมินผล 

ส1.1 ป6/1 วเิคราะห์ความส าคญั
ของพระพุทธ- ศาสนาในฐานะเป็น
ศาสนาประจ าชาติ หรือความส าคญั
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

ใบกิจกรรม 1.1 , 1.2 
- ทบทวนพุทธประวติั 

- ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 
- 
 

-  ตรวจใบงาน 

- แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้น 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

 

ส1.1 ป6/2 สรุปพุทธประวติัตั้งแต่
ปลงอายสุังขารจนถึงสังเวชนีย
สถาน หรือประวติัศาสดาท่ีตนนบั
ถือตามท่ีก าหนด 
 

ใบกิจกรรม 1.3  
- สังเวชนียสถาน 

 

-  ตรวจใบงาน 

- แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้น 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

 

ส1.1 ป6/4 วเิคราะห์ความส าคญั
และเคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบติั
ตามไตรสิกขาและหลกัธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตน นบัถือ
ตามท่ีก าหนด 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1.4,-,1.8 
- หลกัธรรมน าการปฏิบติั 
- ดีชัว่เราเลือกได ้

- เต่าสอนผสัสะ 
-พิจารณาความเป็นจริง 
-พุทธศาสนสุภาษิต 

 

-  ตรวจใบงาน 

- แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้น 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
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 ใบกจิกรรมที ่ 1.1    เร่ือง ทบทวนพทุธประวตัิ (ส1.1 ป6/1) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง ทบทวนพุทธประวติั    เวลา  1  ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
1.  ศูนยร์วมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ คือ ………………………………………………………………. 
2.  สถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ  เรียกวา่....................................................................... .................. 
3.  พุทธประวติัคือประวติัของ …………………………...............................…………………………….. 
4.  พระราชบิดาและพระราชมารดาของเจา้ชายสิทธตัถะ คือ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….……………... 
5.  มีพราหมณ์ขนานนามเจา้ชายสิทธตัถะ.................คน   
6.  ........................................  แปลวา่  ผูส้ าเร็จสมความปรารถนา 
7.  ผูท่ี้เล้ียงดูเจา้ชายสิทธตัถะโดยตลอดคือ ................................................................................................... 
8.  เจา้ชายสิทธตัถะไดศึ้กษาเล่าเรียนเบ้ืองตน้กบัอาจารยช่ื์อ......................................................................... 
9.  ผูท่ี้อภิเษกสมรสกบัเจา้ชายสิทธตัถะคือ......................................................................... 
10.   ........................................................คือเป็นพระโอรสของ   เจา้ชายสิทธตัถะ กบั พระนางยโสธรา 
11. เจา้ชายสิทธตัถะ  เสร็จออกบวชเม่ือ  พระชนมาย.ุ..................................................................................... 
12.  ความมุ่งหมายในการออกบรรพชาของเจา้ชายสิทธตัถะคือ...................................................................... 
13.  เม่ือพระสิทธตัถะออกบวชไดศึ้กษาในส านกัของ.................................................................................... 
14.  การหาทางดบัทุกขด์ว้ยวิธีทรมานร่างกายเรียกวา่.................................................................................... 
15.  พระสิทธตัถะใชเ้วลา.........................ปี ศึกษาคน้หาความจริงจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ 
16.  พระสิทธตัถะตรัสรู้ท่ีใตต้น้โพธิริมฝ่ังแม่น ้า............................................................................................ 
17.  ส่ิงท่ีพระสิทธตัถะทรงรู้แจง้คือ........................................... ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค 
18.  พระธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคียเ์รียกวา่........................................................ 
19.  พระสงฆรู์ปแรกในพระพุทธศาสนา......................................................................................................... 
20.  ปัญจวคัคีย ์ มี  5  คน  ไดแ้ก่....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

6       พระเจา้สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา    29      อาฬารดาบสและอุทกดาบส             108 
สวนลุมพินีวนั          พระนางปชาบดีโคตรมี          พระนางยโสธรา(พิมพา)           บ าเพญ็ทุกรกิริยา     
ธมัมจกักปัวปวตัตนสูตร          อริยสัจ 4       พระโกณฑญัญะ          พระสิทธตัถะหรือพระพุทธเจา้              
ครูวศิวามิตร                 เจา้ชายราหุล                มหานามะ                 คิดหาหนทางท่ีจะพน้ทุกข ์                
โกณฑญัญะ       วปัปะ       ภทัทิยะ       อสัสชิ         พระพุทธศาสนา       สิทธตัถะ         เนรัญชรา 
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 แนวการตอบใบกจิกรรมที ่ 1.1    เร่ือง ทบทวนพทุธประวตัิ (ส1.1 ป6/1) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หนว่ยท่ี  1  หลกัธรรมค า้จนุโลก     เร่ือง ทบทวนพทุธประวตั ิ   เวลา  1  ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
1.  ศูนยร์วมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ คือ พระพุทธศาสนา 
2.  สถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ  เรียกวา่ สวนลุมพินีวนั 
3.  พุทธประวติัคือประวติัของ พระสิทธตัถะหรือพระพุทธเจา้ 
4.  พระราชบิดาและพระราชมารดาของเจา้ชายสิทธตัถะ คือ พระเจา้สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา. 
5.  มีพราหมณ์ขนานนามเจา้ชายสิทธตัถะ  108  คน   
6.  สิทธตัถะ แปลวา่  ผูส้ าเร็จสมความปรารถนา 
7.  ผูท่ี้เล้ียงดูเจา้ชายสิทธตัถะโดยตลอดคือ พระนางปชาบดีโคตรมี 
8.  เจา้ชายสิทธตัถะไดศึ้กษาเล่าเรียนเบ้ืองตน้กบัอาจารยช่ื์อ ครูวศิวามิตร   
9.  ผูท่ี้อภิเษกสมรสกบัเจา้ชายสิทธตัถะคือ พระนางยโสธรา(พิมพา) 
10.  เจา้ชายราหุล  คือเป็นพระโอรสของ   เจา้ชายสิทธตัถะ กบั พระนางยโสธรา 
11. เจา้ชายสิทธตัถะ  เสร็จออกบวชเม่ือ  พระชนมาย ุ 29   พรรษา 
12.  ความมุ่งหมายในการออกบรรพชาของเจา้ชายสิทธตัถะคือ  คิดหาหนทางท่ีจะพน้ทุกข ์
13.  เม่ือพระสิทธตัถะออกบวชไดศึ้กษาในส านกัของ อาฬารดาบสและอุทกดาบส 
14.  การหาทางดบัทุกขด์ว้ยวิธีทรมานร่างกายเรียกวา่ บ าเพญ็ทุกรกิริยา 
15.  พระสิทธตัถะใชเ้วลา         6    ปี ศึกษาคน้หาความจริงจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ 
16.  พระสิทธตัถะตรัสรู้ท่ีใตต้น้โพธิริมฝ่ังแม่น ้า  เนรัญชรา 
17.  ส่ิงท่ีพระสิทธตัถะทรงรู้แจง้คือ อริยสัจ  4 ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค 
18.  พระธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคียเ์รียกวา่ธมัมจกักปัวปวตัตนสูตร 
19.  พระสงฆรู์ปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระโกณฑญัญะ 
20.  ปัญจวคัคีย ์ มี  5  คน  ไดแ้ก่  โกณฑญัญะ    วปัปะ   ภทัทิยะ   มหานามะ    อสัสชิ 

6       พระเจา้สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา    29      อาฬารดาบสและอุทกดาบส             108 
สวนลุมพินีวนั          พระนางปชาบดีโคตรมี          พระนางยโสธรา(พิมพา)           บ าเพญ็ทุกรกิริยา     
ธมัมจกักปัวปวตัตนสูตร          อริยสัจ 4       พระโกณฑญัญะ          พระสิทธตัถะหรือพระพุทธเจา้              
ครูวศิวามิตร                 เจา้ชายราหุล                มหานามะ                 คิดหาหนทางท่ีจะพน้ทุกข ์                
โกณฑญัญะ       วปัปะ       ภทัทิยะ       อสัสชิ         พระพุทธศาสนา       สิทธตัถะ         เนรัญชรา 
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 ใบกจิกรรมที ่ 1.2    เร่ือง ความส าคญัของพระพทุธศาสนา(ส1.1 ป6/1) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง ความส าคญัของพระพุทธศาสนา เวลา  1  ชัว่โมง 
ตอนที ่1 นกัเรียนรวมกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลจากหนงัสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา จากส านกัพิมพต่์าง ๆ              
ระดมสมอง อภิปรายสรุปขอ้ประเด็นค าถามน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

1. ท าไมคนไทยส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2. ท าไมพระพุทธศาสนาเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
.......................................................................................................................................................................... 
3.สาเหตุท่ีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรม 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
4.ท าไมพระพุทธศาสนาเป็นศูนยร์วมจิตใจ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5. สาเหตุท่ีพระพุทธศาสนาเป็นหลกัในการพฒันาชาติไทย 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ตอนที ่2  นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย    หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง และท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีผิด 

..............1  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา 

..............2  พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคท์รงเป็นพุทธมามกะ 

..............3  สนามบินสุวรรณภูมิเป็นมรดกทางวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 

..............4  วดัพระศรีรัตนศาสดารามสร้างอยูใ่นบริเวณพระบรมมหาราชวงั 

..............5  หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาส่งผลใหค้นไทยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

..............6  การจบัมือทกัทายเม่ือพบกนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย 

..............7  พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมไทยท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา  

..............8  พระมหากษตัริยท์รงน าหลกัทศพิศราชธรรมมาปกครองบา้นเมืองจากอดีตถึงปัจจุบนั 

..............9  ชุมชนทุกแห่งมกัมีวดัเป็นศูนยก์ลางในการประกอบกิจกรรม 

..............10 การกราบไหวแ้สดงความเคารพเป็นรากฐานทางวฒันธรรมไทย 
กลุ่มท่ี........................ชั้น......................โดย....................................................................................
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แนวการตอบใบกจิกรรมที ่ 1.2    เร่ือง ความส าคญัของพระพทุธศาสนา(ส1.1 ป6/1) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง ความส าคญัของพระพุทธศาสนา เวลา  1  ชัว่โมง 
ตอนที ่1 นกัเรียนรวมกลุ่มสืบคน้ขอ้มูล อภิปรายสรุปขอ้ประเด็นค าถามน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

1. ท าไมคนไทยส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา 
เพราะการด าเนินชีวติของคนในสังคม ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมไทยเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 
2. ท าไมพระพุทธศาสนาเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
เพราะพระมหากษตัริยข์องไทยทุกพระองคท์รงเป็นพุทธมามกะ และทรงอคัรศาสนูปภมัภก พระราชพิธี   
รัฐพิธี กิจกรรมทางสังคม วถีิชีวติของคนไทยไดรั้บการผสมผสาน ทั้งศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม            
ลว้นเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา  
3.สาเหตุท่ีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรม 
หลกัธรรมทางพระพุทธศานาไดส้อดแทรกอยูใ่นวถีิชีวติ ประเพณีต่างๆ ของไทย การบวช สงกรานต ์              
ลอยกระทง และประเพณีวนัเขา้พรรษา ออกพรรษา ภาษาและวรรณคดี เป็นค ามาจากภาษาบาลี-สันสกฤต 
ลว้นไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา           
4.ท าไมพระพุทธศาสนาเป็นศูนยร์วมจิตใจ 
เพราะวดัเป็นศูนยก์ลางของการอบรมสั่งสอนจริยธรรม เป็นสถานท่ีใชป้ระกอบศาสนกิจและการจดังาน         
ร่ืนเริงตามประเพณี การบวช สงกรานต ์  พระสงฆเ์ป็นผูเ้ผยแผแ่ละสืบทอดพระพุทธศาสนา             
5. สาเหตุท่ีพระพุทธศาสนาเป็นหลกัในการพฒันาชาติไทย 
กฎหมายและระเบียบต่างๆ มีรากฐานมาจากหลกัธรรมค าสอน พระมหากษตัริยท์รงน าทศพิธราชธรรม      
มาปกครองและบริหารประเทศ พุทธศาสนิกชนชาวไทย น าหลกัธรรมมาปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
 ตอนที ่2  นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย    หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง และท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีผดิ 
   1  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา 
   2  พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคท์รงเป็นพุทธมามกะ 
    3  สนามบินสุวรรณภูมิเป็นมรดกทางวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 
   4  วดัพระศรีรัตนศาสดารามสร้างอยูใ่นบริเวณพระบรมมหาราชวงั 
   5  หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาส่งผลใหค้นไทยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
    6  การจบัมือทกัทายเม่ือพบกนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย 
    7  พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมไทยท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา  
    8  พระมหากษตัริยท์รงน าหลกัทศพิศราชธรรมมาปกครองบา้นเมืองจากอดีตถึงปัจจุบนั 
   9  ชุมชนทุกแห่งมกัมีวดัเป็นศูนยก์ลางในการประกอบกิจกรรม 
   10 การกราบไหวแ้สดงความเคารพเป็นรากฐานทางวฒันธรรมไทย 
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ใบกจิกรรมที ่ 1.3    เร่ือง สังเวชนียสถาน (ส1.1 ป6/2) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง สังเวชนียสถาน   เวลา  1  ชัว่โมง 
 

ตอนที ่1  แต่ละกลุ่มระดมสมองสืบคน้ขอ้มูลจากหนงัสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา จากส านกัพิมพต่์าง ๆ  
อภิปรายสรุปในประเด็นค าถามพร้อมน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

1. เม่ือพระสิทธตัถะหรือพระพุทธเจา้พระชนมม์ายยุา่งเขา้แปดสิบพรรษาขณะประทบัอยู ่ณ ปาวาสเจดีย ์
เมืองเวสาลี ท าไมพระองคท์รงปลงอายสุังขาร และใครคือปัจฉิมสาวก 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
2. พระสิทธตัถะทรงประกาศศาสนาเป็นเวลาก่ีปี พระองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานท่ีไหน เม่ือไหร่  
เรียกวนัท่ีพระองคป์รินิพพานวา่วนัอะไร   
พระสิทธตัถะทรงประกาศศาสนาเป็นเวลา  ............  ปี  
พระสิทธตัถะไดเ้สด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน  ...................................................................................... 
เม่ือ  ...................................................................................................................................................... 
เรียกวนัท่ีพระสิทธตัถะเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานวา่วนั   ......................................   
3.  มลัลกษตัริยท์รงบูชาพระพุทธสรีระดว้ยดอกไมแ้ละเคร่ืองหอมเป็นเวลาก่ีวนั ไดถ้วายพระเพลิงแด่พระ
พุทธสรีระเม่ือไหร่  
มลัลกษตัริยท์รงบูชาพระพุทธสรีระดว้ยดอกไมแ้ละเคร่ืองหอมเป็นเวลา   ............. วนั  
ไดถ้วายพระเพลิงแด่พระพุทธสรีระเม่ือ   ..................................................... 
4. ใครเป็นผูแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุพระสิทธตัถะหรือพระพุทธเจา้ โดยแบ่งออกเป็นก่ีส่วน 
................................... เป็นผูแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุ    โดยแบ่งออกเป็น   ..................  ส่วน 
5.   สถานท่ีท่ีท าใหช้าวพุทธเกิดความระลึกถึงพระสิทธตัถะหรือพระพุทธเจา้เรียกวา่อะไร มีอยูก่ี่แห่ง ไดแ้ก่
สถานท่ีไหนบา้ง 
สถานท่ีท่ีท าใหช้าวพุทธเกิดความระลึกถึงพระพุทธเจา้เรียกวา่  ........................   มีอยู ่  ..............   แห่ง ไดแ้ก่ 
สถานท่ีประสูติ  ..............................  ปัจจุบนัเรียก .................................หรือรุมมินเด  อยูใ่นประเทศ............. 
สถานท่ีตรัสรู้   ................................  ปัจจุบนัมีเจดีย.์.........................  ประเทศ.............................................. 
สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา คือ ...............................................  ปัจจุบนัเรียก ...................................................... 
สถานท่ีปรินิพพาน คือ ...................................................... เมือง............................... ปัจจุบนัเรียก .................. 

 
 

กลุ่มท่ี........................ชั้น......................โดย.................................................................................... 
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ตอนที ่ 2 ใหน้กัเรียนน าขอ้ความในกรอบ เติมลงในช่องวา่งใหส้ัมพนัธ์กนั 
สังเวชนียสถาน     สถานท่ีประสูติ     สถานท่ีตรัสรู้    สถานท่ีปรินิพพาน   สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 
โทณพราหมณ์       ปลงอายสุังขาร     ปัจฉิมสาวก       ราหุล                       การถวายพระเพลิง 

1. พระโอรสของเจา้ชายสิทธตัถะกบัพระนางยโสธาราเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา……… 
2. พระสิทธตัถะอธิษฐานจิตวา่ “อีกสามเดือนจะดบัขนัธ์ปรินิพพาน............…………………………. 
3. สุภทัทะปริพาชกทูลขอบวชกบัพระสิทธตัถะก่อนท่ีพระองคจ์ะดบัขนัธ์ปรินิพพานพระพุทธเจา้…... 
4. วนัอฏัฐมีบูชา คือวนัแรม 8 ค ่า เดือน 6 ……………………………………………………………… 
5. ใครเป็นผูแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระสิทธตัถะใหก้ษตัรียท์ ั้ง 7 พระนคร……………………. 
6. ปัจจุบนัคือลุมพินีวนั อยูใ่นประเทศเนปาล ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 ใตต้น้สาละ…………………… 
7. ปัจจุบนัพุทธคยา รัฐพิหา ประเทศอินเดีย ณ ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ ริมฝ่ังแม่น ้าเนรัญชรา………………. 
8. วนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 แสดงธมัมจกักปัปวตันสูตร แก่ปัญจวคัคีย ์ทั้ง 5 .........……………………….. 
9. ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย  ใตต้น้สาละในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 ……………………………… 
10. สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัของพระสิทธตัถะ..…………………………………………………… 

ตอนที ่ 3  เขียนบรรยายสรุปหลกัธรรมดังนี้ 
สังคหวตัถุ : เร่ืองการสงเคราะห์กนั  ช่วยเหลือกนัยดึเหน่ียวจิตใจกนัไว ้มี  4   อยา่ง 

1)  ...............การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั 
2) ................พดูจาน่ารัก น่านิยมนบัถือ 
3) อตัถจริยา ......................................... 
4) ...............................ความมีตนเสมอ คือ ท าตวัให้เขา้กนัได ้เช่น ไม่ถือตวั ร่วมสุขร่วมทุกขก์นั 

อทิธิบาท  4  คือ  คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย 4 ประการ  
 1).......................ความพอใจ ความตอ้งการ รักจะท าส่ิงนั้นอยูเ่สมอ ปรารถนาจะท าใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
 2)...................... ความเพียร ขยนัหมัน่ประกอบส่ิงนั้นดว้ยความพยายาม เขม็แขง็อดทน ไม่ทอ้ถอย 
 3).......................ความคิด  ตั้งใจรับรู้ในส่ิงท่ีท า เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจใหฟุ้้งซ่านเล่ือนลอย 
 4).......................ความไตร่ตรอง ทดลอง หมัน่ใชปั้ญญาพิจารณา ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 

อบายมุข  ช่องทางแห่งความเส่ือม เหตุแห่งความฉิบฉาย เหตุยอ่ยยบัแห่งโภคทรัพยท์างแห่งความพินาศ 
1)............................................................... 
2)............................................................... 
3)............................................................... 
4)............................................................... 
5)............................................................... 
6)............................................................... 
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แนวการตอบใบงานที ่ 1.3    เร่ือง สังเวชนียสถาน (ส1.1 ป6/2) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง สังเวชนียสถาน   เวลา  1  ชัว่โมง 
ตอนที ่1  แต่ละกลุ่มระดมสมองสืบคน้ขอ้มูลจากหนงัสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา จากส านกัพิมพต่์าง ๆ 
ระดมสมอง อภิปรายสรุปขอ้ประเด็นค าถามน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

1. เม่ือพระสิทธตัถะพระชนมม์ายยุา่งเขา้แปดสิบพรรษาขณะประทบัอยู ่ณ ปาวาสเจดีย ์เมืองเวสาลี                
ท าไมพระองคท์รงปลงอายสุังขาร ใครคือปัจฉิมสาวก 
เพราะพระองคท์รงชราและประชวร ส่ิงท่ีพึงกระท าก็ไดก้ระท าครบสมบูรณ์แลว้ หลกัธรรมทุกอยา่ง
พระองคก์็แสดงเปิดเผยไม่มีขอ้ล้ีลบั ทรงสอนกฎแห่งกรรม(ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่) และทรงสอน 
“ความงมงาย” เป็นตน้เหตุแห่งอวชิชา – โมหะ อนัจกัน ามวลสัตวไ์ปสู่ความมืดมน ทรงจุดประทีปแห่ง          
“สัจธรรม”   น าไปสู่ความพน้ทุกขใ์หค้วามร่มเยน็โดยสงบสันติสุขแก่ชาวโลก 
ปัจฉิมสาวก  สุภทัทปริพาชก 
2. พระสิทธตัถะทรงประกาศศาสนาเป็นเวลาก่ีปี พระสิทธตัถะไดเ้สด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานท่ีไหน เม่ือไหร่  
เรียกวนัท่ีพระสิทธตัถะปรินิพพานวา่วนัอะไร   
พระสิทธตัถะทรงประกาศศาสนาเป็นเวลา  45  ปี  
พระองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน  ใตต้น้สาละ ณ สาลวโนทยานเมืองกุสินารา  
เม่ือ  วนัข้ึน  15  ค  ่า เดือน  6 
เรียกวนัท่ีพระองคป์รินิพพานวา่วนั   วสิาขบูชา   
3.  มลัลกษตัริยท์รงบูชาพระพุทธสรีระของพระสิทธตัถะดว้ยดอกไมแ้ละเคร่ืองหอมเป็นเวลาก่ีวนั ไดถ้วาย
พระเพลิง แด่พระพุทธสรีระเม่ือไหร่  
มลัลกษตัริยท์รงบูชาพระพุทธสรีระของพระสิทธตัถะดว้ยดอกไมแ้ละเคร่ืองหอมเป็นเวลา   7   วนั  
ไดถ้วายพระเพลิงแด่พระพุทธสรีระของพระสิทธตัถะเม่ือ   วนัแรม  8  ค  ่า เดือน  6   วนัอฏัฐมีบูชา 
4. ใครเป็นผูแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุ โดยแบ่งออกเป็นก่ีส่วน 
โทณพราหมณ์ เป็นผูแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุ    โดยแบ่งออกเป็น   8   ส่วน 
5.   สถานท่ีท่ีท าใหช้าวพุทธเกิดความระลึกถึงพระสิทธตัถะเรียกวา่อะไร มีอยูก่ี่แห่ง ไดแ้ก่สถานท่ีไหนบา้ง 
สถานท่ีท่ีท าใหช้าวพุทธเกิดความระลึกถึงพระสิทธตัถะเรียกวา่  สังเวชนียสถาน   มีอยู ่  4    แห่ง ไดแ้ก่ 
สถานท่ีประสูติ  อุทยานลุมพินี  ปัจจุบนัเรียก ลุมพินีหรือรุมมินเด  อยูใ่นประเทศเนปาล 
สถานท่ีตรัสรู้   อุรุเวลาเสนานิคม  ปัจจุบนัมีเจดียพ์ุทธคยา  ประเทศอินเดีย 
สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  ปัจจุบนัเรียก สารนาถ 
สถานท่ีปรินิพพาน คือ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปัจจุบนัเรียก กาเซีย 
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แนวการตอบ ตอนที ่ 2 ใหน้กัเรียนน าขอ้ความในกรอบ เติมลงในช่องวา่งใหส้ัมพนัธ์กนั 
 

สังเวชนียสถาน     สถานท่ีประสูติ     สถานท่ีตรัสรู้    สถานท่ีปรินิพพาน   สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 
โทณพราหมณ์       ปลงอายสุังขาร     ปัจฉิมสาวก       ราหุล                       การถวายพระเพลิง 

1. พระโอรสของเจา้ชายสิทธตัถะกบัพระนางยโสธาราเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา  ราหุล                        
2. พระสิทธตัถะทรงอธิษฐานจิตวา่ “อีกสามเดือนจะปรินิพพาน”    ปลงอายสุังขาร      
3. สุภทัทะปริพาชกทูลขอบวชกบัพระสิทธตัถะ     ปัจฉิมสาวก        
4. วนัอฏัฐมีบูชา คือวนัแรม 8 ค ่า เดือน 6   การถวายพระเพลิง 
5. ผูแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กษตัรียท์ ั้ง 7 พระนคร  โทณพราหมณ์        
6. ปัจจุบนัคือลุมพินีวนั อยูใ่นประเทศเนปาล ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 ใตต้น้สาละ  สถานท่ีประสูติ      
7. ปัจจุบนัพุทธคยา รัฐพิหา ประเทศอินเดีย ณ ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ ริมผ ัง่แม่น ้าเนรัญชรา สถานท่ีตรัสรู้     
8. วนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 แสดงธมัมจกักปัปวตันสูตร แก่ปัญจวคัคีย ์ทั้ง 5  สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา  
9. ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย  ใตต้น้สาละในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6   สถานท่ีปรินิพพาน    
10. สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัของพระสิทธตัถะ   สังเวชนียสถาน      

ตอนที ่ 3  เขียนบรรยายสรุปหลกัธรรมดังนี้ 
สังคหวตัถุ : เร่ืองการสงเคราะห์กนั  ช่วยเหลือกนัยดึเหน่ียวจิตใจกนัไว ้มี  4   อยา่ง 

1)  ทาน   การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั 
2)  ปิยวาจา พดูจาน่ารัก น่านิยมนบัถือ 
3) อตัถจริยา บ าเพญ็ประโยชน์ 
4) สมานตัตตา   ความมีตนเสมอ คือ ท าตวัใหเ้ขา้กนัได ้เช่น ไม่ถือตวั ร่วมสุขร่วมทุกขก์นั 

อทิธิบาท  4  คือ  คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย 4 ประการ  
 1) ฉนัทะ  ความพอใจ ความตอ้งการ รักจะท าส่ิงนั้นอยูเ่สมอ ปรารถนาจะท าใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
 2)  วริิยะ   ความเพียร ขยนัหมัน่ประกอบส่ิงนั้นดว้ยความพยายาม เขม็แขง็อดทน ไม่ทอ้ถอย 
 3)  จิตตะ  ความคิด  ตั้งใจรับรู้ในส่ิงท่ีท า เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจใหฟุ้้งซ่านเล่ือนลอย 
 4)  วมิงัสา  ความไตร่ตรอง ทดลอง หมัน่ใชปั้ญญาพิจารณา ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 

อบายมุข  ช่องทางแห่งความเส่ือม เหตุแห่งความฉิบฉาย เหตุยอ่ยยบัแห่งโภคทรัพยท์างแห่งความพินาศ 
1)  ติดสุรา และของมึนเมา 2)  ชอบเท่ียวกลางคืน    3)  ชอบเท่ียวดูการละเล่น   
4)  ติดการพนนั    5)  คบคนชัว่(นกัการพนนั,นกัเลงผูห้ญิง,นกัเลงเหลา้,นกัลวงของ
ปลอม,นกัหลอกลวง,นกัเลงหวัไม)้6) เกียจคร้านการงาน 
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                          ใบงานที ่ 1.4    เร่ือง  หลกัธรรมน าการปฏบิัติ (ส1.1 ป6/4) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง หลกัธรรมน าการปฏิบติั  เวลา  1  ชัว่โมง 
ตอนที ่ 1 นกัเรียนน าขอ้ความในกรอบ เติมลงในช่องวา่งใหส้ัมพนัธ์กนั 

การงานไม่มีโทษ    อวชิชา    พุทธกิจ 5         กตญัญูกตเวทีต่อพระมหากษตัริย ์   ความมีวนิยั       
พละ  4           ศรัทธา 4        ไม่ประมาทในธรรม        อบายมุข  6           เบญจศีลเบญจธรรม   

1.  ควบคุมการวาจาใจ ปฏิบติั ตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ………………………………………………. 
2.  ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย…………………………………………………… 
3.  มีสติสัมปชญัญะ ปฏิบติัธรรม หมัน่ท าความดี ชีวติมีคุณค่า …………………………………………. 
4.  หลกัธรรมพฒันากาย วาจา ใจ………………………………………………………………………… 
5.  หนทางแห่งความเส่ือม เป็นเหตุแห่งการสูญเสียทรัพย…์…………………………………………….. 
6.  เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ ท่ีประกอบดว้ยเหตุผล ............................................................................................ 
7.  พระพุทธเจา้ทรงบ าเพญ็เป็นประจ าทุกวนั……………………………………………………………... 
8.  ธรรมท่ีเป็นพลงัใหด้ าเนินชีวติดว้ยความมัน่ใจ ประสบผลส าเร็จ……………………………………… 
9.  ความไม่รู้ท  าใหค้นเรามีความทุกข.์........................................................................................................ 
10.  เคารพกฎหมายเป็นพลเมืองดีของประเทศ…………………………………………………………… 
ตอนที ่2 น าหลกัธรรมในไตรสิกขาเติมในช่องวา่งทางซา้ยมือใหต้รงกบัทางขวามือ 

 มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียนอยา่งชดัเจน โดยอาศยัหลกัเหตุผล 
 การรู้จกัส ารวม ระมดัระวงักิริยา วาจา ใจอยูใ่นระเบียบวนิยั ไม่ละเมิดสิทธิของ

บุคคลอ่ืน 
 มีจิตใจมุ่งมัน่ ตั้งใจแน่วแน่ในการประกอบการงานจนน าไปสู่ผลส าเร็จ 

 

ตอนที ่ 3 น าหลกัธรรมในคารวะ 6 เติมในช่องวา่งทางซา้ยมือใหต้รงกบัทางขวามือ 
 การแสดงความมีไมตรีจิตต่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง 
 การไม่ประมาทในการด าเนินชีวติ 
 ยดึหลกัของไตรสิกขาในการพฒันาตนเอง 
 การท านุบ ารุง กราบไหว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าสั่งสอน 
 บูชาดว้ยการกราบไหว ้สักการะ และปฏิบติัตามค าสั่งสอนของ

พระพุทธเจา้ 
 ปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงประกาศไว ้

กลุ่มท่ี........................ชั้น......................โดย.................................................................................... 
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                        แนวการตอบ  ใบงานที ่ 1.4    เร่ือง  หลกัธรรมน าการปฏบิัติ (ส1.1 ป6/4) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง หลกัธรรมน าการปฏิบติั  เวลา  1  ชัว่โมง 
ตอนที ่ 1 นกัเรียนน าขอ้ความในกรอบ เติมลงในช่องวา่งใหส้ัมพนัธ์กนั 

การงานไม่มีโทษ    อวชิชา    พุทธกิจ 5         กตญัญูกตเวทีต่อพระมหากษตัริย ์   ความมีวนิยั       
พละ  4           ศรัทธา 4        ไม่ประมาทในธรรม        อบายมุข  6           เบญจศีลเบญจธรรม   

1.  ควบคุมการวาจาใจ ปฏิบติั ตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ความมีวนิยั       
2.  ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย        การงานไม่มีโทษ     
3.  มีสติสัมปชญัญะ ปฏิบติัธรรม หมัน่ท าความดี ชีวติมีคุณค่า ไม่ประมาทในธรรม         
4.  หลกัธรรมพฒันากาย วาจา ใจ         เบญจศีลเบญจธรรม   
5.  หนทางแห่งความเส่ือม เป็นเหตุแห่งการสูญเสียทรัพย ์     อบายมุข  6            
6.  เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ ท่ีประกอบดว้ยเหตุผล ศรัทธา 4         
7.  พระพุทธเจา้ทรงบ าเพญ็เป็นประจ าทุกวนั  พุทธกิจ 5          
8.  ธรรมท่ีเป็นพลงัใหด้ าเนินชีวติดว้ยความมัน่ใจ ประสบผลส าเร็จ   พละ  4            
9.  ความไม่รู้ท  าใหค้นเรามีความทุกข ์  อวชิชา 
10.  เคารพกฎหมายเป็นพลเมืองดีของประเทศกตญัญูกตเวทีต่อพระมหากษตัริย ์    
ตอนที ่2 น าหลกัธรรมในไตรสิกขาเติมในช่องวา่งทางซา้ยมือใหต้รงกบัทางขวามือ 

ปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียนอยา่งชดัเจน โดยอาศยัหลกัเหตุผล 
ศีล การรู้จกัส ารวม ระมดัระวงักิริยา วาจา ใจอยูใ่นระเบียบวนิยั ไม่ละเมิดสิทธิของ

บุคคลอ่ืน 
สมาธิ มีจิตใจมุ่งมัน่ ตั้งใจแน่วแน่ในการประกอบการงานจนน าไปสู่ผลส าเร็จ 

 

ตอนที ่ 3 น าหลกัธรรมในคารวะ 6 เติมในช่องวา่งทางซา้ยมือใหต้รงกบัทางขวามือ 
เคารพในการปฎิสันถาร การแสดงความมีไมตรีจิตต่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง 
เคารพในความไม่ประมาท การไม่ประมาทในการด าเนินชีวติ 
เคารพในการศึกษา ยดึหลกัของไตรสิกขาในการพฒันาตนเอง 
เคารพในพระสงฆ ์ การท านุบ ารุง กราบไหว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าสั่งสอน 
เคารพในพระพุทธ บูชาดว้ยการกราบไหว ้สักการะ และปฏิบติัตามค าสั่งสอนของ

พระพุทธเจา้ 
เคารพในพระธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงประกาศไว ้
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ใบงานที ่1.5    เร่ือง ดีชัว่เราเลือกได(้ส1.1 ป6/4) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง ดีชัว่เราเลือกได ้   เวลา  2  ชัว่โมง 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนอ่านบทประพนัธ์  ดีชัว่เราเลือกได ้ อ่าน คิด วเิคราะห์ เขียนค าตอบ พร้อมเสนอขอ้มูล
วเิคราะห์เพิ่มเติม รายงานหนา้ชั้นเรียน 

ดีช่ัวเราเลอืกได้ 
  ความต้องการ จะระงบั ดบัลงได้  นัน่ไมใ่ช ่ตวัเรา เฝ้าสนอง 

กิเลสตณัหา มีมาก อยา่ล าพอง   ฝึกเพง่มอง ธรรมชาต ิมีท่ีมา 
  อกศุลมลู รากเหง้า ความชัว่  ลุม่หลงมวัเมา ด้อย การศกึษา 

โลภะ โทสะ โมหะ ตา่งเข้ามา   อนิจจา ครอบง า ก็มากมี 

  เป็นมนษุย์ เกิดมา ท าหน้าท่ี  พาชีวี ก้าวหน้า รักศกัดิ์ศรี 
กศุลมลู ชีน้ า ท าความดี    สดุเปรมปรีดิ์ ยกมือ  ไหว้ตวัเอง 

 ผูป้ระพนัธ์ อรัญนอ้ย 
ค าช้ีแจง   นกัเรียนอ่านบทประพนัธ์ ดีชัว่เราเลือกได ้ระดมสมอง คิดวเิคราะห์ เขียนบรรยายสรุปในประเด็น
ค าถามต่อไปน้ี                         
1. "กิเลส" มีความหมายอยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
2. "ตณัหา" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3. "อกุศลมูล" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4. “กุศลมูล” มีความหมายอยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5. “ยกมือไหวต้นเอง”  เป็นการกระท าของตนเองเช่นไรท่ีนกัเรียนสามารถภูมิใจเคารพตนเองได ้
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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แนวการตอบใบงาน  1.5  เร่ือง  ดีช่ัวเราเลอืกได้ 

รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก   เร่ือง ดีชัว่เราเลือกได ้    เวลา  1  ชัว่โมง 

ดีช่ัวเราเลอืกได้ 
  ความต้องการ จะระงบั ดบัลงได้  นัน่ไมใ่ช ่ตวัเรา เฝ้าสนอง 

กิเลสตณัหา มีมาก อยา่ล าพอง   ฝึกเพง่มอง ธรรมชาต ิมีท่ีมา 
  อกศุลมลู รากเหง้า ความชัว่  ลุม่หลงมวัเมา ด้อย การศกึษา 

โลภะ โทสะ โมหะ ตา่งเข้ามา   อนิจจา ครอบง า ก็มากมี 

  เป็นมนษุย์ เกิดมา ท าหน้าท่ี  พาชีวี ก้าวหน้า รักศกัดิ์ศรี 
กศุลมลู ชีน้ า ท าความดี    สดุเปรมปรีดิ์ ยกมือ  ไหว้ตวัเอง 

 ผูป้ระพนัธ์ อรัญนอ้ย 
ค าช้ีแจง   นกัเรียนอ่านบทประพนัธ์ ดีชัว่เราเลือกได ้ระดมสมอง คิดวเิคราะห์ เขียนบรรยายสรุปในประเด็น
ค าถามต่อไปน้ี                         
1. "กิเลส" มีความหมายอยา่งไร 
กิเลสหมายถึงเคร่ืองท าใหเ้ศร้าหมอง ไดแ้ก่โลภ  โกรธ  หลง 
2. "ตณัหา" มีความหมายอยา่งไร 
ตณัหาความทะยานอยาก , ความด้ินรน , ความปรารถนา ความเสน่หา มี 3 คือ 
กามตณัหา  ความทะยานอยากในกาม  อยากไดอ้ารมณ์อนัน่ารักใคร่ 
ภวตณัหา  ความทะยานอยากในภาพ  อยากเป็นนัน่เป็นน่ี 
วภิวตณัหา ความทะยานอยากในวภิพ อยากไม่เป็นนัน่ไม่เป็นน่ี อยากพรากพน้ดบัสูญไปเสีย 
3. "อกุศลมูล" มีความหมายอยา่งไร 
อกุศลมูล 3  รากเหงา้ของอกุศล  ตน้ตอของความชัว่ มี  3  คือ 
โลภะ(ความอยากได)้ โทสะ(ความคิดประทุษร้าย)  โมหะ(ความหลง) กบัผูอ่ื้น 
4. “กุศลมูล” มีความหมายอยา่งไร 
กุศลมูล  รากเหงา้ของกุศล  ,  ตน้เหตุของกุศล , ตน้เหตุของความดีมี  3  อยา่ง 
อโลภะ  ไม่โลภ  (จาคะ)    อโทสะ ไม่คิดประทุษร้าย (เมตตา)   อโมหะ  ไม่หลง (ปัญญา) 
5. “ยกมือไหวต้นเอง”  เป็นการกระท าของตนเองเช่นไรท่ีนกัเรียนสามารถภูมิใจเคารพตนเองได ้
การกระท่ีเกิดจากความรู้ความเขา้ใจของตวัเราเอง ไม่คิดเอาเปรียบผูอ่ื้น ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
กฎหมาย  มีน ้าใจเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผเ่พื่อนมนุษย ์  
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  ใบงานที ่1.6    เร่ือง เต่าสอนผสัสะ(ส1.1 ป6/4) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง เต่าสอนผสัสะ   เวลา  1  ชัว่โมง 

เต่าสอนผสัสะ 
เดินเขา้พงเหยยีบเต่าอยูใ่นป่า  อนิจจาเจา้เต่าไม่ต่อสู้ 

กลบัหดหวัในกระดองใหเ้ราดู        ท าใหรู้้ผสัสะท่ีปลอดภยั 
  อายตนะทั้งหกตอ้งควบคุม       คิดสุขมุดว้ยวชิาจิตผอ่งใส 

คือตาหูจมูกล้ินกายใจ         รู้เท่าทนัวอ่งไวเกิดปัญญา 
  ผสัสะดว้ยอวชิชาใจก็ทุกข ์                 บา้งก็สุขดว้ยอารมณ์ปรารถนา 

จงปล่อยวางตามครรลองของวชิา             ส่ิงล ้าค่าท่ีทุกคนฝึกไดเ้อง 
                                                              อรัญนอ้ย 

ค าช้ีแจง   นกัเรียนอ่านบทประพนัธ์  เต่าสอนผสัสะ คิดวเิคราะห์ เขียนบรรยายสรุปในประเด็นค าถาม
ต่อไปน้ี                       
1. "ผสัสะ" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2.  "อายตนะ" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3.  "อายตนะภายนอก" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4.  "อายตนะภายใน" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5.  ถา้นกัเรียนควบคุมอายตนะทั้ง 6 ไดจ้ะส่งผลอยา่งไรกบัตวันกัเรียนเอง 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
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แนวการตอบใบงานที ่1.6    เร่ือง เต่าสอนผสัสะ 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง เต่าสอนผสัสะ   เวลา  2  ชัว่โมง 

เต่าสอนผสัสะ 
เดินเขา้พงเหยยีบเต่าอยูใ่นป่า  อนิจจาเจา้เต่าไม่ต่อสู้ 

กลบัหดหวัในกระดองใหเ้ราดู        ท าใหรู้้ผสัสะท่ีปลอดภยั 
  อายตนะทั้งหกตอ้งควบคุม       คิดสุขมุดว้ยวชิาจิตผอ่งใส 

คือตาหูจมูกล้ินกายใจ         รู้เท่าทนัวอ่งไวเกิดปัญญา 
  ผสัสะดว้ยอวชิชาใจก็ทุกข ์                 บา้งก็สุขดว้ยอารมณ์ปรารถนา 

จงปล่อยวางตามครรลองของวชิา             ส่ิงล ้าค่าท่ีทุกคนฝึกไดเ้อง 
                                                              ผูป้ระพนัธ์อรัญนอ้ย 

ค าช้ีแจง   นกัเรียนอ่านบทประพนัธ์ เต่าสอนผสัสะ คิดวเิคราะห์ เขียนบรรยายสรุปในประเด็นค าถาม
ต่อไปน้ี                       
1. "ผสัสะ" มีความหมายอยา่งไร 

ผสัสะหมายถึง สัมผสั การถูกตอ้ง , การกระทบ  ความประจวบกนัแห่งอายตนะภายในอายตนะ
ภายนอกและวญิญาณ  
2.  "อายตนะ" มีความหมายอยา่งไร 
 อายตนะ คือ ท่ีต่อ,เคร่ืองติดต่อ,แดนต่อความรู้, เคร่ืองรู้และส่ิงท่ีถูกรู้ เช่น ตาเป็นเคร่ืองรู้  รูปเป็นส่ิง
ท่ีรู้ ,หูเป็นเคร่ืองรู้ เสียงเป็นส่ิงท่ีรู้ 
3.  "อายตนะภายนอก" มีความหมายอยา่งไร 

อายตนะภายนอกหมายถึงเคร่ืองต่อภายนอก,ส่ิงท่ีถูกรู้มี 6 คือ 
รูป  คือ  รูป  สัททะ คือ เสียง    คนัธะ  คือ  กล่ิน 
รส  คือ  รส  โผฏฐพัพะ  คือ  ส่ิงท่ีตอ้งการ   
ธมัมะ หมายถึง ธรรมารมณ์  คืออารมณ์ท่ีเกิดกบัใจ หรือส่ิงท่ีใจรู้ 

4.  "อายตนะภายใน" มีความหมายอยา่งไร  

             อายตนะภายใน , เคร่ืองรับรู้มี  6   คือ 
 จกัข ุ  คือ   ตา     โสต  คือ  หู  ฆาน  คือ  จมูก 
 ชิวหา  คือ ล้ิน กาย  คือ  กาย  มโน คือ ใจ   
5.  ถา้นกัเรียนควบคุมอายตนะทั้ง 6 ไดจ้ะส่งผลอยา่งไรกบัตวันกัเรียนเอง 
             อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
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  ใบงานที ่1.7    เร่ือง พจิารณาความเป็นจริง (ส1.1 ป6/4) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง พิจารณาความเป็นจริง  เวลา  1  ชัว่โมง 

พิจารณาความเป็นจริง 
โลภะ โทสะ โมหะคือพิษร้าย  ต่างท าลาย เข่นฆ่า ไร้ศกัด์ิศรี 

ปลน้จ้ี ชิงทรัพย ์ก็มากมี    ทุกชีว ีหนีไม่พน้ ซ่ึงความตาย 
 มนุษย ์คือสัตว ์ผูป้ระเสริฐ        อยา่เตลิด มวัเมา เราทั้งหลาย 
อนัหลกัธรรม พระพุทธเจา้ ทรงบรรยาย  เร่งขวนขวาย ยบัย ั้ง อวชิชา 
 ความโลภ ความโกรธ และความหลง อยา่พะวง ตดัใจ เร่งศึกษา 
มีความรู้ หลกัการ มีวชิา    ใชปั้ญญา พิจารณา ความเป็นจริง  

  ผูป้ระพนัธ์อรัญนอ้ย 
ค าช้ีแจง   นกัเรียนอ่านบทประพนัธ์  พิจารณาความเป็นจริง คิดวเิคราะห์ เขียนบรรยายสรุปในประเด็น
ค าถามต่อไปน้ี                       
1. โลภะ  โทสะ  โมห  " มีความหมายอยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................... 
2  "พระพุทธเจา้" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3.  หลกัธรรมในศาสนาพุทธท่ีน ามาใชด้บัทุกขคื์อ อริยสัจ มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
4."อวชิชา" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
5.  "ปัญญา" มีความหมายอยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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  แนวการตอบใบงานที ่1.7    เร่ือง พจิารณาความเป็นจริง 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง พิจารณาความเป็นจริง   เวลา  1  ชัว่โมง 

พิจารณาความเป็นจริง 
โลภะ โทสะ โมหะคือพิษร้าย  ต่างท าลาย เข่นฆ่า ไร้ศกัด์ิศรี 

ปลน้จ้ี ชิงทรัพย ์ก็มากมี    ทุกชีว ีหนีไม่พน้ ซ่ึงความตาย 
 มนุษย ์คือสัตว ์ผูป้ระเสริฐ        อยา่เตลิด มวัเมา เราทั้งหลาย 
อนัหลกัธรรม พระพุทธเจา้ ทรงบรรยาย  เร่งขวนขวาย ยบัย ั้ง อวชิชา 
 ความโลภ ความโกรธ และความหลง อยา่พะวง ตดัใจ เร่งศึกษา 
มีความรู้ หลกัการ มีวชิา    ใชปั้ญญา พิจารณา ความเป็นจริง  

  ผูป้ระพนัธ์อรัญนอ้ย 
ค าช้ีแจง   นกัเรียนอ่านบทประพนัธ์  พิจารณาความเป็นจริง  คิดวเิคราะห์ เขียนบรรยายสรุปในประเด็น
ค าถามต่อไปน้ี                       
1. โลภะ  โทสะ  โมห  " มีความหมายอยา่งไร 

โลภะ(ความอยากได)้ โทสะ(ความคิดประทุษร้าย)  โมหะ(ความหลง) กบัผูอ่ื้น 
2  "พระพุทธเจา้" มีความหมายอยา่งไร 
 ผูต้รัสรู้โดยชอบแลว้สอนผูอ่ื้นใหรู้้ตาม ท่านผูรู้้ดี  รู้ชอบดว้ยตนเองก่อนแลว้ สอนประชาชนให้
ประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ  
3.  หลกัธรรมในศาสนาพุทธท่ีน ามาใชด้บัทุกขคื์อ อริยสัจ มีความหมายอยา่งไร 
ความจริงอนัประเสริฐท าให้ผูรู้้สามารถดบัทุกขไ์ดด้ว้ยตนเอง  
ทุกข ์ความปรารถนาไม่สมหวงั                         สมุทยั  เหตุหรือสาเหตุเกิดแห่งทุกข ์  
นิโรธ  ภาวะท่ีความอยากดบั                              มรรค  ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์
4."อวชิชา" มีความหมายอยา่งไร 
ความไม่รู้แจง้ คือความไม่รู้ไม่เขา้ใจในสภาวะเป็นตามสภาวธรรม(ธรรมชาติ)ของทุกขแ์ละการดบัทุกข ์
ความไม่รู้น้ีครอบคลุมถึง“ไม่รู้เท่าทนัสติและการไม่น าไปปฏิบติัดว้ย” หรือความไม่รู้แจง้ไม่ปฏิบติัใน
อริยสัจ 4  
5.  "ปัญญา" มีความหมายอยา่งไร 
 ความรอบรู้ , เขา้ใจ , รู้ซ้ึง  มี  3  อยา่ง 

1) สุตมยปัญญา  (ปัญญาเกิดแต่การสดบัการเล่าเรียน) 
2) จินตามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิดการพิจารณาเหตุผล) 
3) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบติั) 



20 

 

ใบงานที ่ 1.8   เร่ือง  เร่ือง พทุธศาสนสุภาษติ(ส1.1 ป6/4) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง พุทธศาสนสุภาษิต   เวลา  2  ชัว่โมง 
ตอนที ่ 1 นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลจากหนงัสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา จากส านกัพิมพต่์าง ๆ ระดมสมอง 
อภิปรายสรุปในประเด็นค าถามต่อไปน้ี  

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง..............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
สจฺเจน กิตฺติ ปปฺโปติ อ่านวา่............................................................................................................................ 
แปลวา่ ............................................................................................................................................................. 
จุดมุ่งหมาย สุภาษิตน้ีสอนใหรู้้วา่.....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ยถาวาที ตถาการี  อ่านวา่................................................................................................................................... 
แปลวา่ ............................................................................................................................................................. 
จุดมุ่งหมาย สุภาษิตน้ีสอนใหรู้้วา่.....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ตอนที ่ 2  นกัเรียนอ่านสถานการณ์แลว้ตอบค าถาม 
 
 

1.  การกระท าของสมชยัตรงกบัพุทธศาสนสุภาษิตบทใด 
....................................................................................................................................................................
2.   ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติั คือ 
.................................................................................................................................................................... 

 
 

3.  ถา้ผูพ้ดูปฏิบติัตนตามท่ีพดูไวจ้ะเกิดผลอยา่งไร……………………………………………………... 
4.  ถา้ผูพ้ดูไม่ปฏิบติัตนตามท่ีพดูไวจ้ะเกิดผลอยา่งไร……………………………………………………. 
5.  นกัเรียนจะปฏิบติัตนอยา่งไร เพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นคนท่ีมีสัจจะ ............................................................. 

สมชยัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหวัหนา้หอ้งเรียน เพราะเขามีความจริงใจกบัเพื่อน ยดึหลกัความถูกตอ้ง 
ปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยั รักษาค าพดูจนเป็นท่ียอมรับจากเพื่อน ๆ 

ดิฉนัและทีมงาน จะปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อความสงบสุขของสังคม  จะพฒันาทอ้งถ่ินของเราใหเ้จริญรุ่งเรือง   



21 

 

แนวการตอบใบงานที ่ 1.8   เร่ือง  เร่ือง พทุธศาสนสุภาษติ(ส1.1 ป6/4) 
รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
หน่วยท่ี  1  หลกัธรรมค ้าจุนโลก     เร่ือง พุทธศาสนสุภาษิต   เวลา  2  ชัว่โมง 
ตอนที ่ 1 นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลจากหนงัสือแบบเรียนพระพุทธศาสนา จากส านกัพิมพต่์าง ๆ ระดมสมอง 
อภิปรายสรุปในประเด็นค าถามต่อไปน้ี  

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึงค าสอนท่ีมีความหมายเป็นคติเตือนใจ น าขอ้คิดไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัแลว้
ยอ่มประสบความส าเร็จในการท างานและการเรียน 
สจฺเจน กิตฺติ ปปฺโปติ อ่านวา่  สัด – เจ – นะ – กิด – ติง – ปับ – โป – ติ  
แปลวา่  คนจะไดเ้กียรติดว้ยสัจจะ 
จุดมุ่งหมาย สุภาษิตน้ีสอนใหรู้้วา่ คนท่ีมีช่ือเสียงมีเกียรติยศเป็นท่ีรู้ของบุคคลตอ้งเป็นคนมีสัจจะ  
ยถาวาที ตถาการี  อ่านวา่ ยะ – ถา – วา – ที – ตะ – ถา  - กา – รี 
แปลวา่  พดูเช่นไรท าเช่นนั้น 
จุดมุ่งหมาย สุภาษิตน้ีสอนใหรู้้วา่  สอนใหเ้ป็นคนซ่ีอสัตย ์ รักษาค าพดู  รักษาค ามัน่สัญญา ซ่ึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ท าใหมี้ผูเ้คารพนบัถือยกยอ่งและสรรเสริญ 
 
ตอนที ่ 2  นกัเรียนอ่านสถานการณ์แลว้ตอบค าถาม 
 
 

1.  การกระท าของสมชายตรงกบัพุทธศาสนสุภาษิตบทใด 
ยถาวาที ตถาการี   

2.   ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติั คือ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนเคารพนบัถือ  ห้องเรียนมีความสงบสุข  

 
 

3. ถา้ผูพ้ดูปฏิบติัตนตามท่ีพดูไวจ้ะเกิดผลอยา่งไร เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตนตามกฎหมาย                  
สังคมสงบสุข ทอ้งถ่ินเจริญรุ่งเรือง 

4.  ถา้ผูพ้ดูไม่ปฏิบติัตนตามท่ีพดูไวจ้ะเกิดผลอยา่งไร สังคมไม่สงบสุข 
5.  นกัเรียนจะปฏิบติัตนอยา่งไร เพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นคนท่ีมีสัจจะ พดูเช่นไรท าเช่นนั้น 

สมชายไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหวัหนา้หอ้งเรียน เพราะเขามีความจริงใจกบัเพื่อน ยดึหลกัความถูกตอ้ง 
ปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยั รักษาค าพดูจนเป็นท่ียอมรับจากเพื่อน ๆ 

ดิฉนัและทีมงาน จะปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อความสงบสุขของสังคม  จะพฒันาทอ้งถ่ินของเราใหเ้จริญรุ่งเรือง   
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถาม  

 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดบัคะแนน 

น ้าหนกั 
รวม
คะแนน 4 3 2 1 

 
1. เน้ือหา 
 

เน้ือหาถูกตอ้ง 
ตรงตามประเด็น 
ชดัเจน 

เน้ือหาถูกตอ้ง 
ตรงตามประเด็น 
 

เน้ือหาถูกตอ้ง 
ตรงประเด็น 
บางส่วน 
 

เน้ือหาไม่
ถูกตอ้ง 

 
3 

 
12 

2. ความเป็น 
ระเบียบ
เรียบร้อย 

การจดัท ามีความ
เป็นระเบียบ 
สะอาด เรียบร้อย 

การจดัท ามีความ
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

การจดัท า 
สะอาด  
เป็นบางส่วน 

การจดัท า 
ไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

 
1 

 
4 

3.ประโยชน์ 
ในการ
น าไปใช ้

มีประโยชน์ 
ต่อตนเอง 
และส่วนรวม 

มีประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

มีประโยชน์ 
ต่อตนเอง 
 

มีประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บไม่
ชดัเจน 

 
1 

 
4 

คะแนนรวม 20 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนกลุ่มท่ี............ 
 

 

ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน  

รวม 

(12) 

สรุปผล 
การท างาน
ร่วมกนั(3) 

ความกระตือ 

รือร้น(3) 
การตอบ
ค าถาม(3) 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค(์3) 

 

ผา่น 

ไม่
ผา่น 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน 

 9 - 12  คะแนน  ระดบั  3  =   ดี  
  5 - 8  คะแนน  ระดบั  2  =   พอใช ้  
 ต ่ากวา่  5   คะแนน  ระดบั 1  =   ควรปรับปรุง  
สรุปผลการประเมิน 

 

                 ดี                               พอใช ้                                         ปรับปรุง 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 

               ผา่น                            ไม่ผา่น 

 
 
 
ลงช่ือ                                      ผูป้ระเมิน 
           (...........................................) 
…………/…………………/…………. 
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แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

         รายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  เร่ือง......................กลุ่ม.... 
 

   เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

กลุ่มท่ี 

ความ
ชดัเจน
ของเสียง 

ความ
ถูกตอ้ง
ของภาษา 

ความถูก 
ตอ้งของ
เน้ือหา 

ลีลาการ
น าเสนอ 

ประโยชน์
ท่ีไดรั้บ 

 

รวม 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10 
1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            
7            

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  ระดบัคุณภาพ  1        หมายถึง  ปรับปรุง 
  ระดบัคุณภาพ  2  หมายถึง  ใชไ้ด ้
 สรุปผลคะแนน 

8-10  คะแนน  ระดบัคุณภาพ        ดี 
5- 7   คะแนน  ระดบัคุณภาพ        พอใช ้
0 -4   คะแนน  ระดบัคุณภาพ        ปรับปรุง 

สรุปผลคะแนน      คะแนน 
ลงช่ือ    ผูป้ระเมิน 
         (...........................................) 
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