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หนวยการเรียนรูท่ี 6  เร่ือง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ   ภาษาตางประเทศ  ศิลปะ 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 

มฐ. ส 1.2 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 

ส 1.2  ม.6 / 2,4 
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                     1) วันมาฆบูชา 
                     2) วันวิสาขบูชา 
                     3) วันอาสาฬหบูชา 
                     4) วันอัฏฐมีบูชา 
                     5) วันธรรมสวนะ 
 3.2  เทศกาลสําคัญ 
                    1) วันเขาพรรษา 
                    2) วันออกพรรษา 
                    3) วันสงกรานต 
                    4) วันลอยกระทง 
 3.3  ศาสนพิธี 
                    1) บุญพิธี 
                    2) ทานพิธี 
                    3) กุศลพิธี 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
                    1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
                    2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี 
                    3)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา 

4.2  กระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก 
                     1)  การวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญในโรงเรียนและในทองถ่ิน 
                     2)  นักเรียนจัดศาสนพิธีในเรื่องงานบุญในโรงเรียน 
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4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียน 
                    ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 
5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
      2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี 
 
      3)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติ 
เร่ือง  การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

 
-  อธิบาย  แนะนํา         
ติดตาม 
-  อธิบาย  สาธิต         
แนะนํา ติดตาม 
-  เสนอแนะ  ติดตาม 
ประเมินผล 

 
-  ศึกษา  คนควา 
ปฏิบัติ 
-ศึกษา  คนควา ปฏิบัติ 
สรุปผล 
-  ศึกษา วางแผน  
ปฏิบัติ  สรุปผล  

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  การวางแผนการจัดศาสนพิธีงานบุญใน     
โรงเรียน 
       2)  จัดกิจกรรมทําบุญในวันสําคัญทางพระ-
พุทธศาสนาในโรงเรียน 

 
-  เสนอแนะ  ติดตาม 
ประเมินผล 
-  เสนอแนะ           
ยกตัวอยาง  ติดตาม 
ประเมินผล 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ       
สรุปผล 
-  ศึกษา  คนควา       
วางแผน  ปฏิบัติ       
สรุปผล 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบาย สรุปเนื้อหา
ที่สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ปฏิบัติจริง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 / 1   เร่ือง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และเทศกาลสําคัญ 
เวลา  3  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ  หมั่นระลึกถึง
และทําการบูชาและปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายและความสําคัญของวันสําคัญพระพุทธศาสนาและเทศกาล
สําคัญได 
        2)  ประพฤติปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ      
เทศกาลสําคัญไดอยางถูกตองเหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ  

2.1  สาระการเรียนรู 
        1) วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                         -  วันมาฆบูชา 
                         -  วันวิสาขบูชา 
                         -  วันอาสาฬหบูชา 
                         -  วันอัฏฐมีบูชา 
                         -  วันธรรมสวนะ 
        2) เทศกาลสําคัญ 
                         -  วันเขาพรรษา 
                         -  วันออกพรรษา 
                         -  วันสงกรานต 
                         -  วันลอยกระทง 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
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                     3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิด
วิเคราะห  และทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน /  ชิ้นงาน  ไดแก 
                     ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
                    1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาล
สําคัญ 
                    2)  การตอบคําถามเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 

3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
                     ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
       1) จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธ-

ศาสนาและเทศกาลสําคัญ  
                    2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคญั 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ 
เทศกาลสําคัญ 

2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาล 
สําคัญ 

ดานลักษณะพึงประสงค 
ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  วันสําคัญ 

ทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  วันสําคัญทาง 

พระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
                     3)  นักเรียนดูภาพการตักบาตรเทโว  ครูตั้งคําถาม 
                           -  เราตักบาตรแบบนี้ในวันใดและเพื่อส่ิงใด 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็นคําถามนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็น 
     1.1  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งขึ้นมา
เพื่อส่ิงใด 
     1.2  ไมมีไดหรือไม  อยางไร 

 1.3  เทศกาลสําคัญมีไวเพื่อประโยชนอะไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในหัวขอ 
     2.1  ความหมาย 
     2.2  ความสําคัญ 
     2.3  ประโยชน 

 

ทักษะการคิดสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

3.  ตัวแทนนักเรียนออกมาเลาประสบการณใน
การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนา/เทศกาลสําคัญ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4.  นักเรียนแบงกลุม  9  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      -  จับฉลากเลือกหัวขอที่กําหนด  9   หัวขอ 
ส่ิงที่ตองศึกษา 
         1)  วิเคราะหวิธีการปฏิบัติตนในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
         2)  ขอคิดแฝงอยูในวันสําคัญทางพระ- 
พุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 
       3)  หลักธรรมที่มีอยูในวันสําคัญ 
         4)  ความสนใจของคนในปจจุบัน  
         5)  เสนอแนวทางสรางจิตสํานึกในความ
สนใจและเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
    วิธีนําเสนอ 
           -  เลือกวิธีการที่หลากหลาย เชน  บรรยาย  
ปายนิเทศ  ภาพประกอบการบรรยาย  เปนตน 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน  ครูและ 
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

6. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  วันสําคัญ  
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5.3  ขั้นสรุป 
                     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ
โดยใชช้ินงานนักเรียนเปนเอกสารประกอบ 
 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
       2)  ภาพการตักบาตรเทโว          
       3)  แบบฝกทักษะเรื่อง วันสําคัญ 
    6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนรวมกันเดินรณรงคและเชิญชวนใหคนสนใจเขารวมกิจกรรมทางศาสนาใน
ทองถ่ินของนักเรียน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  วางแผนการทํางาน 
                          -  ประชาสัมพันธเชิญชวนเพื่อเขารวมการรณรงค 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -   การรณรงคจะชวยใหคนสนใจเขารวมกิจกรรมไดหรือไม  อยางไร 
                          -  หากคนไมสนใจเขารวมกิจกรรมทางศาสนาอะไรจะเกิดขึ้น 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -   รวมเดินรณรงคในทองถ่ิน 
                          -  บอกประโยชนและความรูสึกที่เขารวม 
                          -  บันทึกเปนรายงาน และภาพประกอบ 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  รายงานนําเสนอโดยการจัดมุมวันสําคัญในชั้นเรียน           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โดย
กําหนดภาระงาน   แปลวิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวตางประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 
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ภาระงาน  “แปลวิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวตางประเทศ” 
การบูรณาการ  มฐ. ต 3.1   ม.6 / 3 
ผลการเรียนรู  แปลภาษาตางประเทศได ( ภาษาอังกฤษ ) 
ผลงานที่ตองการ  แปลวิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวตางประเทศ 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาบทความ / เร่ืองเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวตางประเทศ 
 2.  แปลบทความ / เร่ืองเปนภาษาไทย 
 เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของเนื้อหา 
 2.  ใชภาษาเขาใจงาย 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน  

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                  ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 

 
ลงชื่อ ............................................. 

        ตําแหนง .....................................  

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ  
เร่ือง  วันสําคัญ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนหลักธรรมที่ปรากฏอยูในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาล
สําคัญ  พรอมนําแนวทางไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและบอกผลดีที่ไดปฏิบัติ 

 
วัน ........................................................... 

หลักท่ีปรากฏอยูในวันสําคัญ/
เทศกาลสําคัญ 

แนวทางนําไปประยุกตใชโดยยกตัว
อยางประกอบ 

 

ผลดีท่ีเกิดขึ้น 
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เฉลยแบบฝกทักษะ  
เร่ือง  วันสําคัญ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนหลักธรรมที่ปรากฏอยูในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาล
สําคัญ  พรอมนําแนวทางไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและบอกผลดีที่ไดปฏิบัติ 

 
วัน.............สงกรานต.................... 

หลักท่ีปรากฏอยูในวันสําคัญ/
เทศกาลสําคัญ 

แนวทางนําไปประยุกตใชโดยยกตัว
อยางประกอบ 

 

ผลดีท่ีเกิดขึ้น 

ความกตัญูกตเวที 
 
 
 
 
 
 

- ตอบิดามารดา  โดย 
    1.  กลับมาหาพอแม 
    2.  ดูแลเอาใจใสไมทอดท้ิง 
    3.  ใหความสําคัญและเชื่อฟง       
คําสั่งสอน 
-  ตอสังคม   โดย 
    1.  คนชราไมถูกทอดท้ิง 
    2.  ขอทานลดนอยลง 
    3.  การหยารางลดนอยลง 
 -  ประเทศชาติ  โดย 
     •  สรางความสามัคคี 

ประเทศชาติม่ันคง 
ครอบครัวม่ันคง 

 
 

( แนวทางอื่นอยูในดุลยพินิจของครูและนักเรียน ) 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 / 2   เร่ือง  ศาสนพิธี 
  เวลา  3  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจการจัดศาสนพิธีและการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาไดอยางถูกตองและ   
เหมาะสม 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายและประเภทของศาสนพิธีได 
        2)  ระบุคุณคาและความสําคัญของศาสนพิธีได 
        3)  ปฏิบัติศาสนพิธีไดถูกตองสอดคลองกับงาน 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     1)  ศาสนพิธี 
                     2)  บุญพิธี 
                     3)  ทานพิธี 
                     4)  กุศลพิธี 
                     5)  สรุปคุณคาของศาสนพิธี 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
             -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
             -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
       3)  ทักษะการคิด 

                           -  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิด
วิเคราะห  ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดสรุปความ  ทักษะการคิดสรางสรรค  และทักษะการ
คิดเชื่อมโยง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
              3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี 
2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  การเขารวมกิจกรรมทาง 

พระพุทธศาสนา 
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              3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี  
       2)  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง  บุญพิธี 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง  ศาสนพิธี 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 

                     ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
                    1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ศาสนพิธี จากการตอบ     
คําถาม  

      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ศาสนพิธี 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี 
2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  การเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ศาสนพิธี  
2)  สังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง  บุญพิธี 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  ศาสนพิธี 
ดานลักษณะพึงประสงค 
 -  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ศาสนพิธี  

จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ศาสนพิธี 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี

ระเบียบและการมีสวนรวม 
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 2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
 3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
 5)  แบบทดสอบหลังเรียน 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                     1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
                     2)  นักเรียนดูภาพการทําบุญบานและงานศพ   ครูตั้งคําถาม 
  -  ทั้ง 2 ภาพเปนภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
  -  เปนศาสนพิธีประเภทใด 

5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนดูวีซีดีเร่ือง ศาสนพิธี ประเภทตาง ๆ  
ครูใหนักเรียนผลัดกันตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดู
คนละ 1 คําถาม 

ทักษะการคิดสังเกต 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายของ
ศาสนพิธีและประเภทของศาสนพิธี 

ทักษะการคิดสรุปความ 

3.  นักเรียนจัดพิธีทําบุญในชั้นเรียน โดยการ
ปฏิบัติจริง  และรวมกันวิเคราะหในหัวขอ      
ตอไปนี้ 
      3.1  เปนการจัดศาสนพิธีประเภทใด 
      3.2  ใหนักเรียนนําเสนอเรื่องการจัดการทํา
บุญในครั้งนี้ตรงกับการทําบุญที่เรียกวา บุญ-
กิริยาวัตถุ 10  อยางไร ยกตัวอยางประกอบการ
วิเคราะห 
 
 
 
 

ทักษะการคิดสรางสรรค 
ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
4.  ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลการคิดวิเคราะห
หนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็น 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

5.  นักเรียนรับใบความรูเร่ือง  การใหทานแบบ
สัตบุรุษ ปฏิบัติดังนี้ 
      5.1  แตละแถวรวมกันแสดงความคิดเห็น  
ในเรื่องการใหทานตามวิธีการใหทานของ      
สัตบุรุษ 
      5.2  ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย 
      5.3  ความรูสึกที่ไดหากเราทําทานตามวิธีนี้
และคิดวาสามารถปฏิบัติไดหรือไม  อยางไร 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

6.  ตัวแทนนักเรียนแตละแถวนําเสนอผลการ
ศึกษาตอทั้งชั้น ครูและนักเรียนสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

7.  นักเรียนรวบรวมผลการศึกษาและการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนจัดปายนิเทศ 

 

8.  นักเรียนที่เคยเขารวมในการจัดศาสนพิธี
ประเภทตาง ๆ ออกมาเลาประสบการณใหเพื่อน
ในชั้นฟง  และเสนอถึงประโยชนที่ตนไดรับ  
ครอบครัวไดรับ  นักเรียนรวมสนทนาแลก
เปลี่ยน 

ทักษะการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

9.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประโยชนและ
คุณคาของศาสนพิธี 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                     1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  โดย
การสนทนาซักถาม 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
                     3)  นักเรียนเขารวมพิธีกรรมทางศาสนากับผูปกครองอยางนอย 1 กิจกรรม  บันทึกผล
การเขารวมสงครู 
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 6.  สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู 
6.1  สื่อการเรียนรู 

                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
       2)  วีซีดีเร่ือง การจัดศาสนพิธี 
       3)  รูปภาพทําบุญเลี้ยงพระ , งานศพ 
       4)  แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

6.2  แหลงเรียนรู 
       1)  หองสมุดโรงเรียน 

        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นักเรียนเขารวมศาสนพิธีเกี่ยวกับการทําบุญเลี้ยงพระที่วัดในทองถ่ิน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  เขารวมการทําบุญที่วัด 
                          -  ศึกษาขั้นตอน 
                          -  เตรียมงาน 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  ทําไมคนแกจึงชอบเขาวัด 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  เขารวมทําบุญที่วัด 
                          -  จดบันทึกขั้นตอน  ผลงาน   ความสําเร็จ  ปญหา  เปนรูปเลมรายงาน 
                          -  สนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นรวมกันในเรื่องที่ตั้งประเด็น 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  นําภาพกิจกรรมจัดปายนิเทศ           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยกําหนด
ภาระงาน  วาดภาพเปรียบเทียบคนแกเขาวัดกับวัยรุนเขาวัด 
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ภาระงาน  “วาดภาพเปรียบเทียบ” 
การบูรณาการ  มฐ. ศ  1.1   ม.6 / 1 
ผลการเรียนรู  วาดภาพเพื่อนํามาเปรียบเทียบกันได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพเปรียบเทียบการเขาวัดของคนแกกับวัยรุน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาภาพที่สนใจของคนแกเขาวัด/ภาพที่นาสนใจของวัยรุนเขาวัด 
 2.  วาดภาพทั้ง 2 ภาพเพื่อนํามาเปรียบเทียบความรูสึก/การแสดงออกในขณะปฏิบัติ 
     กิจกรรม   
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
เกณฑการประเมิน 
  -  ความสวยงามและความชัดเจนในการปฏิบัติกิจกรรมของคนทั้ง 2  
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงช่ือ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
             ตําแหนง .....................................  

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ใบความรู  
เร่ือง  การใหทานตามวิธีสัตบุรุษ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาวิธีการใหทานตามแบบสัตบุรุษ 
 

คือ 
 1.  สุจึ   เทติ  ใหของสะอาด 
 2.  ปณีตํ   เทติ  ใหของประณีต 
 3.  กาเลน  เทติ  ใหของเหมาะกาลเวลา 
 4.  กปฺปยํ   เทติ  ใหของสมควร หรือใหของที่จําเปนแกผูรับ 
 5.  วิเจยฺย   เทติ  ใหดวยวิจารณญาณ ( คิดกอนให ) 
 6.  อภิณฺหํ   เทติ  ใหเนืองนิตยหรือใหเปนประจํา 
 7.  ททํ  จิตตํ  ปสาเทติ เมื่อใหทําจิตผองใส 
 8.  ทตฺวา  อตฺตมโน  โหติ  คร้ันใหแลวก็มีใจเบิกบาน 
 
 

การใหทานดวยองคคุณทั้ง 8 นี้ คือวิธีใหทานอยางสัตบุรุษ เปนแบบแผนการใหทานที่ชาว
พุทธควรปลูกฝงหรือฝกใหมีขึ้นในตนและคนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทําบุญดวยการใหทานของตน 
เกิดประโยชนอยางสูงสุด 
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แบบบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมในศาสนพิธี 

 
ช่ือ ............................................................ ช้ัน .....................เลขที่ .............. 

 
ชื่อกิจกรรมที่เขารวม .................................................................... 
สถานที่ ......................................................................................... 

วัน .................. เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนบันทึกผลการเขารวมกิจกรรม  ดังนี้ 
                1.  รูปภาพกิจกรรมอยางนอย  2  ภาพ 

  2.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  3.  ความรูสึกในการเขารวมกิจกรรม 
  4.  ประโยชนที่ไดรับ 
  5.  หากเปนผูจัดกิจกรรมสามารถจัดไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

 
ความรับผิด

ชอบ 
ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ท่ี               พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
    7 -  8 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ท่ี               พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
    7 -  8 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                      .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

      2.     เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมสําเร็จชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 6 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

 
บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี..................................... 

วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก  ................./...................../.................... 
รายการบันทึก 
1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 

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

.................................................................................................................................................... 
2. ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงที่ยังไมรู  ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
4. ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย............................................................. 
1. ความเปนมาของปญหา 

ส่ิงที่คาดหวัง............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
       ปญหาที่พบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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 สาเหตุของปญหาคือ................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 แนวทางการแกไขปญหาคือ........................................................................................................ 
2. วัตถุประสงคในการแกปญหา 

          2.1 เพื่อแกปญหาเรื่อง.......................................................................................................... 
         ของนักเรียนชั้น................................หอง..............จํานวน........... คน โดยใช....................... 
          ........................................................................................................................................... 
          2.2  เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ...........................................................................  
          ..................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย........................................... 
3. ขอบเขตของการแกปญหา 
 3.1 กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น............... หอง............ จํานวน................คน 
  ในภาคเรียนที่................. ปการศึกษา.................. ที่มีปญหาเกี่ยวกับ................................... 
 3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง................................. หนวยการเรียนรู..............................
  วิชา.................................................................................................. 
 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ................. สัปดาห/เดือน  ตั้งแตวันที่ .............................    
               เดือน...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ.........................................................................................
 .................................................................................................................................................... 
  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้............................................................................. 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................... 

4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ.......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................    
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 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
  1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา............................. 

 โดย.............................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
   2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ..................................................... 
   โดย............................................................................................................................... 
 4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้............ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
5. ผลการแกปญหา 
 ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ............................................................................................................. 
 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ ................................................................................. 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เร่ือง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  สัมมากัมมันตะตรงกับธรรมขอใดในไตรสิกขา  
 ก.  ปญญา 
 ข.  ศีล 
 ค.  เวทนา 
 ง.  สมาธิ 
2.  ขอใดไมใชการเผยแผดวยการใชสันติวิธี  
 ก.  ไมจูโจมดวยอํานาจ 
 ข.  ไมหักหาญดวยกาํลัง 
 ค.  ลอลวงดวยอุบายหรือนรก 
 ง.  ไมโจมตีดวยการใสรายปายสี 
3.  เนื้อหาที่แสดงถึงทางที่ผิดหรือทางสุดโตง 2 สาย ซ่ึงบรรพชิตไมควรดําเนินจัดอยูในพระสูตรใด  
 ก.   พหูสูต 
 ข.  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
 ค.  โอวาทปาฏิโมกข 
 ง.  อนันตลักขณสูตร 
4.  ผูที่ไดดวงตาเห็นธรรมคือผูที่บรรลุธรรมใด  
 ก.  พระโสดาบัน 
 ข.  พระสกทาคามี 
 ค.  พระอนาคามี 
 ง.  พระอรหันต 
5.  วันธรรมสวนะ คือวันใด  
 ก.  วันพระ 
 ข.  วันฟงธรรม 
 ค.  วันพบพระ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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6.  วันกอนวันเขาพรรษาคือวันสําคัญวันใด  
 ก.  วันวิสาขบูชา 
 ข.  วันมาฆบูชา 
 ค.  วันอาสาฬหบูชา 
 ง.  วันอัฏฐมีบูชา 
7.  วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 คือวันใด  
 ก.  วันธรรมสวนะ 
 ข.  วันเขาพรรษา 
 ค.  วันวิสาขบูชา 
 ง.  วันมหาปวารณา 
8.  อปจายนามัย เปนการทําบุญดวยอะไร  
 ก.  ใหปนสิ่งของ 
 ข.  เจริญภาวนา 
 ค.  ประพฤติออนนอม 
 ง.  การขวนขวายรับใช 
9.  สุจึ  เทติ  เปนการใหแบบใด  
 ก.  ใหของสะอาด 
 ข.  ใหของประณีต 
 ค.  ใหของเหมาะกับกาล 
 ง.  ใหของสมควร 
10.  ส่ิงใดที่เปรียบเหมือนเปลือกที่หอหุมแกนคือสาระของพระพุทธศาสนา  
 ก.  พระศาสดา 
 ข.  พระธรรม 
 ค.  พระสงฆ 
 ง.  ศาสนพิธี 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เร่ือง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 

 
1. ข 
2. ค 
3. ข 
4. ก 
5. ง 
6. ค 
7. ง 
8. ค 
9. ก 
10. ง 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เร่ือง  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสําคัญ 

1.  ทําไมวันวิสาขบูชาจึงมีความสําคัญสําหรับชาวพุทธ 
 -  มีเหตุการณ  3  อยางเกิดขึ้น  คือ ประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน ของพระพุทธเจา 
 -  วันวิสาขบูชา มีความหมายวา  การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6  
2.  ทําไมจึงเรียกวันมาฆบูชาวาเปนวันแหงคงวามรักของชาวพุทธ  
 เพราะ เปนวันท่ีตรงกับวนัเพ็ญเดือน 3 มีสิ่งท่ีสําคัญเกิดขึ้นเรียกวา จาตุรงคสันนิบาต คือ 

1)  เปนวันพระจันทรเต็มดวงเสวยมาฆฤกษ 
2)  พระสงฆมาชุมนุมกันโดยมิไดนัดหมาย 1,250  รูป 
3)  พระสงฆท่ีมาชุมนุมกันลวนเปนพระอรหันตท้ังสิ้น 
4)  พระภิกษุเหลานั้นลวนเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทาท้ังสิ้น 
หลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงคือ  โอวาทปาติโมกข  คือ  การทําความดี   

ละเวนความชั่ว  ทําจิตใจใหผองใส 
3.  หลักการเผยแผโดยสันติวิธีมีลักษณะเปนอยางไร  
 คือการหลีกเล่ียงดวยวิธีการตอไปนี้ 

1)  ไมขมขูดวยอํานาจ 
2)  ไมหักหาญดวยกําลัง 
3)  ไมคุกคามดวยการลงทัณฑหรือนรก 
4)  ไมลอลวงดวยอามีสหรือสวรรค 
5)  ไมรุกรานดวยกองทัพหรือการประหารทําลายลาง 
6)  ไมโจมตีดวยการใสรายปายสี 
7)  ไมยุใหเกิดความแตกแยกระหวางศาสนา 
8)  ไมแอบอางคําสอนของศาสนาอื่นมาเปนของตน 

             9)  ไมอาศัยอํานาจทางการเมือง การทหารมาสนับสนุนการเผยแผของตนจนกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกคนตางลัทธิหรือตางศาสนา 
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4.  บุญกิริยาวัตถุแปลวาอะไร มีเทาไหร  อะไรบาง  และมีประโยชนสําหรับผูปฏิบัติอยางไร  
 คือ  การทําบุญท่ีแท อันเปนแบบแผนการทําบุญท่ีถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา  
ประกอบดวย 
 1)  ทานมัย  ทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ 
 2)  สีลมัย  ทําบุญดวยการรักษาศีลหรือประพฤติดี 
 3)  ภาวนามัย  ทําบุญดวยการเจริญภาวนา 
 4)  อัปจายนมัย  ทําบุญดวยการประพฤติออนนอม 
 5)  ไวยาวัจจมัย  ทําบุญดวยการขวนขวายรับใช 
 6)  ปตติทานมัย  ทําบุญดวยเฉล่ียสวนแหงความดีใหผูอ่ืน 
 7)  ปตตานุโมทนามัย   ทําบุญดวยการยินดีในความดีของผูอ่ืน 
 8)  ธัมมสวนมัย  ทําบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู 
 9)  ธัมมเทศนามัย ทําบุญดวยการแสดงธรรม 
 10)  ทิฏุชุกรรม  ทําบุญดวยการปรับความเห็นใหเปนสัมมาทิฐิ  คือการเห็นชอบ         
                                                        ตามทํานองคลองธรรม 
               มีประโยชนสําหรับผูปฏิบัติคอื ทําใหเปนผูรูจักเสียสละ รูจักการให ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
5.  ใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของบุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี  

ความเหมือนกันในเรื่อง การทําความดี 
  ความแตกตางกันของบุญพิธี ทําเฉพาะงานเจาะจง   ทานพิธี วาดวยการถวายทานทําบุญ
ประเภทตางๆ   กุศลพิธี  คือ กุศลพิธีเปนการบําเพ็ญของกลุมใหญ เชน เวียนเทียนวันมาฆบูชา 
6.  นักเรียนคิดวาศาสนพธีิมีประโยชนในการพัฒนาชีวิตของผูปฏิบัติอยางไร จงอภิปราย 
 แนวทาง    

1)  เขาหาหลักธรรม 
2)  มีแนวทางในการดําเนินชีวิต 
3)  มีวิธีการแกปญหาที่ถูกตองเหมาะสม 
4)  ตัดสินใจไดรอบคอบมีเหตุมีผลมากขึ้น 

7.  นักเรียนคิดวาการปฏิบัติศาสนพิธีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติไดหรือไม  อยาง
ไร  
  ได เพราะจัดแบบพอเพียงทําใหเกิดความพอดีไมสิ้นเปลืองเปนหนี้เปนสิน 


