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การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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พระพุทธศาสนา 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



 ๒๗๓ 

 

 
 

สาระการเรียนรู้ ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

เร่ือง  พระพุทธศาสนา                    ๓  ชั่วโมง 
 
 
 พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนที่เป็นความจริงอันประเ สริฐ โดย สั่งสอนให้คนประพฤติดีละเว้นการ
ประพฤติชั่ว การน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีค าสอนเกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันในเร่ืองทศพิธราชธรรม 
๑๐ ประการ โลกธรรม ๘ บุญกิริยาวัตถุ ๓ สุจริต ๓ และความกตัญญูกตเวทีมาปฏิบัติ ย่อมจะท าให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้ตนเองมีความสุขความเจริญ และท าให้สังคมนั้นๆ มีสันติสุข 
 
 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา นิกายส าคัญ พระคัมภีร์ หลักค าสอน และหลักธรรมในการอยู่
ร่วมกันของพระพุทธศาสนาได้ 
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา ได้ 
 ๓. วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนาได้  
 
 
 ๑. ประวัติความเป็นมา  
 ๒. นิกายส าคัญในพระพุทธศาสนา  
 ๓. พระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา  
 ๔. หลักค าสอน  
 ๕. หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 
 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข 
 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๓. ครูน าเข้า สู่บทเรียนด้วยการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เกี่ยวกับหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในเร่ือง ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ อริย สัจ ๔ และกฎแห่งกรรม โดยให้
ช่วยกันวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ ๑-๓ และให้ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา นิกายส าคัญ และพระคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา  

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ -๒ 

 
๑ 

๑ 
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 ๕. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ ๕-๖ คน ช่วยกันหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
ของพระพุทธศาสนาในหัวข้อต่อไปนี้ 
  ๑) ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ  
  ๒) โลกธรรม ๘  
  ๓) บุญกิริยาวัตถุ ๓  
  ๔) สุจริต ๓ 
  ๕) ความกตัญญูกตเวที  
 ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือเรียนในห้อง สมุดและแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ แล้วน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนกัน ในหัวข้อต่อไปนี้ 
  ๑) ความหมาย และความส าคัญของแต่ละหลักธรรมที่ค้นคว้ามา  
  ๒) หลักธรรมดังกล่าวประกอบด้วยหลักธรรมย่อยอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างการกระท าที่
สอดคล้องกับหลักธรรมนั้นๆ  
  ๓) ถ้าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตนตามหลักธรรมจะประ สบผลดีอย่างไร จงยกตัวอย่าง 
 ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่าง ที่มีการกระท าตามหลักธรรมใน
การอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนาในเร่ือง ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ โลกธรรม ๘ บุญกิริยา-วัตถุ ๓ 
สจุริต ๓ ความกตัญญูกตเวที และช่วยกันท าใบงานที่ ๑.๑ เร่ือง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความ สุข โดยมีจ านวน
ข่าวอย่างน้อย ๓ ข่าว ซึ่งครอบคลุมหลักธรรมที่ก าหนดให้ 
 
 
 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากการช่วยกันหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างที่มีการ
กระท าตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา กลุ่มละ ๓ นาที และน าผลงานติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
หน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ คน โดยช่วยกันวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้จากใบ
งานที่ ๑.๒ เร่ือง การวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน โดยให้แยกเป็น ๒ คู่ แต่
ละคู่ศึกษากรณีตัวอย่างในใบงานที่ ๑.๒ คู่ละ ๑ กรณีตัวอย่าง 
 ๓. นักเรียนแต่ละคู่น าผลงานจากการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ตนรับผิดชอบมาเล่าให้เพื่อนอีกคู่
หนึ่งฟังและช่วยกันเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ๔. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงานที่ ๑.๒ โดยครูช่วยเ สนอแนะความรู้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์  
 ๕. นักเรียนกลุ่มเดิม (๔ คน) ช่วยกันวางแผนปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
พระพุทธศาสนาในแบบฝึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรม และให้ทุกคนน าข้อตกลงที่ร่วมกันวางแผนไว้ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เวลาประมาณ ๒-๔ สัปดาห์และรายงานผลการปฏิบัติตนต่อครูผู้สอน 
 ๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา 

ชั่วโมงท่ี ๓ 



 ๒๗๕ 

และแนวทางการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันเทโวโรหณะ  
 
 

 ๑. กรณีตัวอย่างในการน าเข้า สู่บทเรียน 
 ๒. ใบงานที่ ๑.๑ เร่ือง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความ สุข 
 ๓. ใบงานที่ ๑.๒ เร่ือง การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน  
 ๔. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๕. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่ น 
  จินดา จันทร์แก้ว. ศาสนาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
  ดนัย ไชยโยธา. ศาสนาสากล. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด , ๒๕๔๒. 
 ๖. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.kanchanapisek.or.th รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาและระบบความเชื่อใน
ประเทศไทยจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๒๐ ได้แก่ พระพุทธศาสนา ศาสนาคริ สต์ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
  http://www.religion.m-culture.go.th รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาในประเทศไทย 
 
 

 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ประเมินผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน  
  ๔. ประเมินผลการจัดป้ายนิเทศ  
  ๕. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบประเมินผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน  
  ๔. แบบประเมินผลการจัดป้ายนิเทศ  
  ๕. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 

 

๕ 
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กรณีตัวอย่างในการน าเข้าสู่บทเรียน 

กรณีตัวอย่างที่ ๑ 

โสภาเป็นนางงามประจ าจังหวัด ต่อมาเธอประสบอุบัติเหตุรถชน ท าให้เธอแขนหัก 
ใบหน้าเสียโฉม เธอกลายเป็นคนพิการใบหน้าไม่สวยเหมือนเดิม เธอเสียใจมาก โสภาควรจะน า
หลักธรรมใดมาเป็นเคร่ืองเตือนใจ 

กรณีตัวอย่างที่ ๒ 

เมื่อโรงเรียนประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ศักดาได้ระดับคะแนน ๐ คะแนน 
จ านวน ๔ วิชา ศักดามีความทุกข์อย่างมาก คืนนั้นเขานอนไม่หลับ ถ้านักเรียนเป็นศักดาจะใช้
หลักธรรมใด มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ 
 

กรณีตัวอย่างที่ ๓ 

กรรชัยสอบเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง กรรชัยมีความเห็นว่าเขาจะต้อง
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ดังนั้น เขาจึงตั้งใจเรียน ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน ถึงแม้ว่า
เพื่อนๆจะชวนไปเที่ยวเตร่ เขาก็ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล เมื่อถึงเวลาใกล้สอบ เขาก็มีความตั้งใจแน่ว
แน่ว่าจะต้องอ่านหนังสือให้ทันตามก าหนด แสดงว่ากรรชัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด  



 ๒๗๗ 

 
 

เร่ือง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 
   ให้นักเรียนน าข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีการกระท าตามหลักธรรมของ  
   พุทธศาสนาในเร่ือง ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ โลกธรรม ๘ บุญกิริยาวัตถุ ๓ สุจริต ๓  
   ควา มกตัญญูกตเวที มาวิเคราะห์ในหัวข้อท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 ( เฉลยตามความคิดเห็นของนักเรียน และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
๑.๑ 

 

 

ข่าวที่ ............. เร่ือง ......................................................................................................... 
(เน้ือความโดยย่อของข่าว) 

 

 

ที่มาของข่าว .................................................................................... 

๑.  ชื่อหัวข้อข่าว 
................................................................  

๒. สอดคล้องกับหลักธรรมใดบ้าง 
............................................................... 
.................................................................
................................................................. 

๓.  ตัวอย่างการกระท า 
............................................................... 
.................................................................
................................................................. 

๕. นักเรียนสามารถน าไปเป็นตัวอย่างใน
การปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้าง 
............................................................... 
.................................................................
................................................................. ๔. ผลท่ีได้รับเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมอย่างไร 
............................................................... 
.................................................................
................................................................. 



 ๒๗๘ 

 
 

เร่ือง การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
 

  ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดชาเป็นผู้น าหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และผลที่ได้รับ  
เป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 
๑.๒ 

 

 เดชาเป็นหัวหน้าห้อง ม. ๓/๑ เขาจะช่วยเพื่อนในห้องท ากิจกรรมพิเศษอยู่เ สมอ เมื่อเพื่อน 
คนใดสงสัยเร่ืองที่เรียน เขาก็จะอธิบายให้เพื่อนฟัง เดชาจะไปโรงเรียนแต่เช้า ก่อนเวลาเข้าเรียน 
และน าการบ้านไปส่งครูตามก าหนด เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนทุกคนในห้องต้องร่วมกันท า 
เขาจะเป็นผู้น าอุปกรณ์และวัสดุมาบริจาคให้ นอกจากนี้เขายังได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน ให้
เก็บเงินส่วนกลางของห้อง ซึ่งเขาก็รักษาผลประโยชน์ของห้องได้ดี โดยเขาจะใช้จ่ายเงินตามที่  
     คณะกรรมการห้องเรียนอนุมัติ ถึงแม้บางคร้ังเดโชซึ่งเป็น  
     เพื่อนสนิทจะมาขอยืมเงินของห้องไปใช้บ้างก็ตาม แต่เดชาก็ 
     ไม่ยอมให้ยืมตามที่เดโชต้องการ ท าให้เดโชโกรธมากซึ่งเดชา  
     ก็ไม่ได้โกรธตอบแต่อย่างใด ถึงแม้เดชาจะเป็นหัวหน้าห้อง  
     แต่เขาก็ไม่ลืมตนและไม่ใช้อ านาจในการสั่งงานให้คนอ่ืนท า 
     แทนตน และไม่เคยบ่นเมื่อต้องท างานหนัก ดังนั้น เดชาจึง  
     เป็นที่รักของเพื่อนๆ ทุกคน และท าให้ห้อง ม. ๓/๑ได้รับค า 
     ชมเชยว่าเป็นห้องที่สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

กรณีตัวอย่างที่ ๑ 

 

ค าถาม 



 ๒๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชีวิตของน้อย กันต์ ช่อ และกิจจา เป็นไปตามหลักธรรมใดของพระพุทธศาสนา และนักเรียนได้
แง่คิดส าคัญอย่างไร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 น้อยและเพื่อนๆ ได้นัดพบกันในงาน สังสรรค์ศิษย์เก่าของโรงเรียน ต่างคนต่างก็เล่าเร่ืองราว
เกี่ยวกับชีวิตของตน หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 
 น้อย    :  เมื่อคร้ังที่ฉันเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียน พ่อของฉันมีฐานะร่ ารวยมาก เพราะธุรกิจการค้า
มีก าไรสูง แต่เดี๋ยวนี้พ่อฉันต้องเปลี่ยนอาชีพไปขับรถแท็กซี่ เพราะธุรกิจขาดทุนและถูกฟ้องยึดทรัพย์ไป
จนหมด แต่พ่อและฉันก็ท าใจได้ เพราะใช้หลักธรรมมาเตือนใจตนเอง 
 กันต์    :   ฉันมีโอกาสได้เป็นประธานนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อหมดวาระแล้ว ก็ไม่มีใคร
เลือกฉันเป็นประธานนักศึกษาอีก 
 ช่อ    :   ชีวิตของฉันเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนแล้ว ได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อเรียนไป
แล้วสอบตกหลายวิชา ฉันจึงลาออกไปท างานส่วนตัว เมื่อมีเวลาว่างฉันก็ไปช่วยงานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก 
ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส และหาโอกาสไปวัดเพื่อรักษาศีลและปฏิบัติธรรมด้วย 
 กิจจา   :  ฉันไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เพราะฐานะทางบ้านไม่ดี ฉันออกไปเป็นลูกจ้างท างานที่บริษัท 
      แห่งหน่ึง หัวหน้างานพอใจการท างานและความ 
      ประพฤติของฉัน เขาชมฉันว่าประพฤติดี สุภาพ มีความ 
      ซื่อสัตย์สุจริตและคอยช่วยเหลือกิจการงานของบริษัท 
      เต็มความสามารถ ฉันคิดว่าการที่ฉันมีรายได้ดีพอเลี้ยง 
      ครอบครัวน้ัน ก็เพราะเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทนี้  

กรณีตัวอย่างที่ ๒ 

 

ค าถาม 



 ๒๘๐ 

 
 
 
ระหว่างวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 
  ให้นักเรียนวางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา  
  ตามหัวข้อที่ก าหนดให้และน าไปปฏิบัติอย่างน้อย ๕ รายการในช่วงเวลา ๒-๔ สัปดาห์  
  และรายงานผลต่อครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลที่ได้รับ 
 .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ............................................................................... ผู้ปฏิบัต/ิผู้รายงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัตสิม่ าเสมอ = ๒  
ปฏิบัติบางครั้ง  = ๑  
ไม่ปฏิบัติ   = ๐  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
๑๕   -   ๒๐ = ดี  
๑๐   -   ๑๔ = พอใช้  
 ต่ ากว่า ๑๐ = ปรับปรุง  

แบบฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน 

ของพระพุทธศาสนา 

 

ชื่อหลักธรรม รายการปฏิบัติ  ผลการปฏิบัต ิ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

    

สม่ าเสมอ  บางคร้ัง ไม่ปฏิบัติ 



 ๒๘๑ 

 
 
 
 
   เฉลย     ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ (เร่ืองสังขาร) อริยสัจ ๔ และกฎแห่งกรรม 
 
 
   เฉลย     อริยสัจ ๔ 
 
 
   เฉลย    มรรรค ๘ ในเร่ือง ความเห็นชอบ ด าริชอบ เจรจาชอบ ท าการงานชอบ   
        เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ตั้งสติชอบและตั้งใจชอบ 
 

 
 

เร่ือง  การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
 
    เดชาเป็นผู้น าหลักทศพิษราชธรรม  ๑๐  ประการมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และผล
ที่ได้รับเป็นอย่างไร  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 เฉลย เดชาได้น าหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ มาเป็นแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
   ๑. ทาน  เขาช่วยเหลือเพื่อนๆ ท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้ใน
การท ากิจกรรม       
   ๒. ศีล   เดชาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนๆ  
   ๓. การบริจาค   เดชาเสียสละท างานเพื่อส่วนรวม  
   ๔. ความซื่อตรง เขาได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนให้เก็บรักษาเงิน และปฏิบัติได้
ด้วยความซื่อสัตย์ โดยใช้เงินอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
   ๕. ความอ่อนโยน เดชาเป็นผู้มีความอ่อนโยน จึงเป็นที่รักของเพื่อนๆ   
   ๖. ความมีตบะ เขาขจัดกิเลสไม่ให้หลงมัวเมาเอาเงินที่รักษาไว้ไปใช้ในเร่ืองส่วนตัว   
   ๗. ความไม่โกรธ เขาสามารถอดกลั้น ไม่โกรธตอบเดโช   
   ๘. ความอดทน เดชาต้องอดทนต่องานต่างๆ ที่ได้รับในฐานะที่เป็นหัวหน้า   
   ผลของการกระท าท าให้เดชาเป็นที่รักของเพื่อนๆ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้แก่เพื่อนๆ จนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น  
 

กรณีตัวอย่างในการน าเข้าสู่บทเรียน เฉลย 

กรณีตัวอย่างที่ ๑ 

กรณีตัวอย่างที่ ๒ 

กรณีตัวอย่างที่ ๓ 

 

๑.๒ 

กรณีตัวอย่างที่ ๑ 



 ๒๘๒ 

 
    

 ชีวิตของน้อย  กันต์  ช่อ และกิจจา  เป็นไปตามหลักธรรมใดของพระพุทธศาสนา  และนักเรียน
ได้แง่คิดส าคัญอย่างไร 
 เฉลย ๑. ชีวิตของน้อยและพ่อเป็นไปตามหลักโลกธรรม ๘ คือ ได้ลาภกับเสื่อมลาภ สุขกับ
ทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามธรรมดาโลก เมื่อน้อยและพ่อท าใจได้ โดยน าหลักโลกธรรม ๘ มาเป็นแนวคิด ย่อมท า
ให้มีก าลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป     
   นักเรียนได้แง่คิดว่า ชีวิตของคนเรามีการแปรเปลี่ยนอยู่เสมอ เมื่อได้ลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภ 
เมื่อมีความสุขก็อาจต้องพบกับความทุกข์ ฉะนั้นจะต้องไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต   
  ๒. ชีวิตของกันต์เป็นไปตามหลักโลกธรรม ๘ คือ ได้ยศกับเสื่อมยศ เคยเป็นประธาน
นักศึกษาแต่ต่อมาก็ไม่ได้เป็น ติเตียนกับสรรเสริญ เมื่อเป็นประธานนักศึกษาก็ย่อมมีทั้งคนติเตียน   
เพราะไม่ชอบและสรรเสริญเพราะชอบ     
   นักเรียนได้แง่คิดว่า ชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา แต่เมื่อใดที่ชีวิตมี
ความเจริญรุ่งเรืองก็ย่อมต้องมีสติเตือนตนเองว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท   
  ๓. ชีวิตของช่อเป็นไปตามหลักโลกธรรม ๘ คือ ได้ลาภกับเสื่อมลาภ เมื่อสอบเข้า   
มหาวิทยาลัยได้ แต่ก็ไม่สามารถเรียนได้จนจบเพราะสอบตก และเป็นไปตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ช่อ
รู้จักท าบุญด้วยการให้ โดยไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ท าบุญด้วยการรักษาศีลและท าบุญด้วย   
การภาวนา คือ ช่อได้หาโอกาสไปวัดเพื่อรักษาศีลและปฏิบัติธรรม  
   นักเรียนได้แง่คิดว่า ชีวิตของคนเราจะมีความสงบสุขได้นั้น จะต้องรู้จักท าความดีต่อ  
ผู้อ่ืน และปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ    
  ๔. ชีวิตของกิจจาเป็นไปตามหลักสุจริต ๓ คือ กิจจาประพฤติตนดีทั้งกาย วาจา ใจ จึงเป็นที่
พอใจของหัวหน้างาน และเป็นไปตามหลักความกตัญญูกตเวที คือ กิจจามีความกตัญญูต่อบริษัทและตอบ
แทนบริษัทด้วยการต้ังใจท างาน    
   นักเรียนได้แง่คิดว่า คนเราจะเป็นที่ยอมนับถือจากผู้อื่นได้น้ัน จะต้องประพฤติดีทั้งกาย 
วาจา ใจ และต้องมีความกตัญญูกตเวทีประกอบด้วย    
 

(นักเรียนอาจตอบเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 

กรณีตัวอย่างที่ ๒ 



 ๒๘๓ 

 
 

สาระการเรียนรู้ ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

เร่ือง  ศาสนาส าคัญในประเทศไทย                  ๒  ชั่วโมง 
 
 
 ศาสนาทุกศาสนาจะมีหลักค าสอนที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกัน คือ สอนให้คนเป็นคนดี ละเว้น
จากการประพฤติชั่ว ซึ่งจะ ส่งผลให้ผู้ประพฤติตามมีความสุข นอกจากนั้นหลักธรรมของแต่ละศาสนายังมี
ข้อห้ามและข้อก าหนดให้ศาสนิกชนได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข ดังนั้น ทุกคนควร
ศึกษาหลักธรรมของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆ ประกอบ เพื่อจะได้เข้าใจวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆ และปรับตนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา นิกายส าคัญ คัมภีร์ หลักค าสอน และหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
ของศาสนาส าคัญในประเทศไทยได้ 
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาส าคัญใน
ประเทศไทย 
 ๓. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาส าคัญในประเทศไทย ได้ 
 
 
 ๑. ประวัติความเป็นมาของศาสนาส าคัญในประเทศไทย  
 ๒. นิกายส าคัญของศาสนาส าคัญในประเทศไทย  
 ๓. คัมภีร์ของศาสนาส าคัญในประเทศไทย  
 ๔. หลักค าสอนของศาสนาส าคัญในประเทศไทย  
 ๕. หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาส าคัญในประเทศไทย  
 
 
 
 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์ ความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักธรรมหรือพิธีกรรมของศาสนาคริ ส อิสลาม
และพราหมณ์-ฮินดู และช่วยกันเปรียบเทียบความคล้ายคลึงในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมและพิธีกรรม

 

๒ 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

 
๑ 



 ๒๘๔ 

ของพระพุทธศาสนา โดยมีครูเป็นผู้ช่วยชี้แนะเพิ่มเติม 
 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจประวัติความเป็นมา นิกายส าคัญ คัมภีร์ทางศาสนาและหลักธรรม
ในการอยู่ร่วมกันของศาสนาคริสต์ อิสลามและพราหมณ์-ฮินดู 
 ๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน กลุ่มละ ๕-๗ คน ตามความ สมัครใจ โดยช่วยกันรวบรวมข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาคริสต์ อิ สลาม พราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา แล้ว
ช่วยกันเขียนผังมโนทัศน์ในใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ  
 ๕. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงานที่ ๒.๑  
 ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาประวัติหรือข่าวบุคคลตัวอย่างของศาสนาคริ สต์ อิ สลามและ
พราหมณ-์ฮินดู มาศาสนาละ ๑ คน แล้วน ามาวิเคราะห์ตามหัวข้อในใบงานที่ ๒.๒ เร่ือง การประเมินคุณค่า  
 
 
 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากการประเมินคุณค่า และประโยชน์ของการปฏิบัติตน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในข่าว โดยเลือกน ามาเ สนอกลุ่มละ ๑-๒ เร่ือง ตามความเหมาะสม โดยพยายาม
กระจายการน าเสนอให้ครบถ้วนทุกศาสนา 
 ๒. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันท าใบงานที่ ๒.๓ เร่ือง การเลือกและตัด สินใจ โดยให้นักเรียน
เลือกบุคคลตัวอย่างจากกลุ่มเพื่อนที่น าเสนอผลงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ก าหนดให้แล้ว ส่ง
ครูผู้สอน จากนั้นครูเลือกผลงานที่ดีเหมาะสมให้เจ้าของผลงานมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาอ่ืน โดย
เลือกหลักธรรมและแนวทางการปฏิบัติได้จริงในช่วงเวลา ๑-๒ เดือน (หรือตามความเหมาะสม) แล้วเขียน
ลงในแบบฝึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันช่องที่ ๒, ๓, ๔ 
 ๔. นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตนตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ ๓ แล้วบันทึกลงในแบบฝึกการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ช่องที่ ๕ และบันทึกสรุปผลที่ได้รับว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวมอย่างไร แล้วสง่ครูผู้สอน 
 ๕. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลามและศาสนา
พราหมณ-์ฮินด ู
 ๖. ครูผู้สอนตรวจแบบฝึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนแต่ละคน 
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาตน ชมเชยและให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาอ่ืน 
 ๗. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง การอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข 
 

ชั่วโมงท่ี ๒ 



 ๒๘๕ 

 
 
 ๑. ใบงานที่ ๒.๑ เร่ือง หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ  
 ๒. ใบงานที่ ๒.๒ เร่ือง การประเมินคุณค่า  
 ๓. ใบงานที่ ๒.๓ เร่ือง การเลือกและการตัด สินใจ 
 ๔. แบบฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน  
 ๕. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
 ๖. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่ น 
  จินดา จันทร์แก้ว. ศาสนาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๓๒. 
  ดนัย ไชยโยธา. ศาสนาสากล. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด , ๒๕๔๒. 
 ๗. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.kanchanapisek.or.th รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศ
ไทยจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๒๐ ได้แก่ พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนา
พราหมณ-์ฮินด ู
  http://www.religion.m-culture.go.th รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาในประเทศไทย 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล  
  ๑. ตรวจแบบฝึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน  
  ๒. ตรวจใบงาน  
  ๓. ตรวจแบบทดสอบ  
 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล   (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบฝึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน  
  ๒. ใบงานแบบประเมินใบงาน  
  ๓. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  
 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

๕ 

 

๖ 



 ๒๘๖ 

 
 

เร่ือง หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ 
 

  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๑ 

 

พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม ศาสนา 
พราหมณ์ - ฮินดู 

หลักธรรมใน 

การอยู่รวมกันของ 
ศาสนาต่างๆ 



 ๒๘๗ 

 
 

เร่ือง  การประเมินคุณค่า 
 
   ให้นักเรียนหาข่าวการปฏิบัติตนของบุคคลตัวอย่างของศาสนาคริสต์ อิสลาม และ 
   พราหมณ์-ฮินดู มาวิเคราะห์ตามหัวข้อท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
๒.๒ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ 

ข่าวที่ ๑ 
 

เร่ือง ................................................................................................................................................... 
 สาระส าคัญของข่าว ........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  
แหล่งที่มาของข่าว ............................................................................................................................ 

ช่ือบุคคลตัวอย่าง ................................................................................ 
 

การกระท า สอดคล้องกับหลักธรรม มีผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

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



 ๒๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

ข่าวที่ ๒ 
 

เร่ือง ................................................................................................................................................... 
 สาระส าคัญของข่าว ........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................  
แหล่งที่มาของข่าว ............................................................................................................................ 

ช่ือบุคคลตัวอย่าง ................................................................................ 
 

การกระท า สอดคล้องกับหลักธรรม มีผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

ข่าวที่ ๓ 
 

เร่ือง ................................................................................................................................................... 
 สาระส าคัญของข่าว ........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................  
แหล่งที่มาของข่าว ............................................................................................................................ 

ช่ือบุคคลตัวอย่าง 
................................................................................ 
 

การกระท า สอดคล้องกับหลักธรรม มีผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

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

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

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

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

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

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

. 

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

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

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



 ๒๘๙ 

 
 

เร่ือง  การเลือกและตัดสินใจ 
 
   ให้นักเรียนตัดสินใจเลือกแบบอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่าง จากการน าเสนอ 
   ผลงานกลุ่มแต่ละกลุ่มในใบงานที่ ๒.๑ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เฉลยตามความคิดเห็นของนักเรียน และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 
๒.๓ 

 

๑.  ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่าง 
..................................................................
... ๒. ท าไมจึงตัดสินใจเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนี้ 

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

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

๓.  การกระท าของบุคคลดังกล่าวสอด 
     คล้องกับหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน    
     ของศาสนาต่อไปนี้ในเร่ืองใด 

ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

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

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

๔. นักเรียนจะสามารถน าแบบอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างไปประยุกต์  
     ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 



 ๒๙๐ 

   ให้นักเรียนวางแผนการปฏิบัติตน โดยน าหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาอื่นๆ มา 
   ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันประมาณ ๑-๒ เดือน อย่างน้อย ๑๐ รายการ  
   และรายงานผลการปฏิบัติตนต่อครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คือ ........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ผลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม คือ ............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ ............................................................................... (ผู้ปฏิบัต)ิ 
วันที่ ............ เดือน ......................................... พ.ศ. .................... 

 

ความเห็นและข้อเสนอแนะขอครูผู้สอน .......................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
เกณฑ์การให้คะแนน    ลงชื่อ .................................................... (ครูผู้สอน) 
                              วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
ปฏิบัตสิม่ าเสมอ  = ๒  
ปฏิบัติบางครั้ง  = ๑  
ไม่ปฏิบัติ   = ๐  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
๑๕ - ๒๐  = ดี  
๑๐ - ๑๔  = พอใช้  
ต่ ากว่า ๑๐  = ปรับปรุง  

แบบฝึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน 

ล าดับ 
ที่ 

การปฏิบัติตน 
สอดคล้องกับ 
หลักธรรม 

ชื่อศาสนา 
คริสต์   อิสลาม   พราหมณ ์

                     ฮินด ู

ผลการปฏิบัติ 

๑. 
๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 
๑๐. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สม่ าเสมอ  บางครั้ง  ไม่ปฏิบัติ 



 ๒๙๑ 

 
 

เร่ือง หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ 
 

  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม ศาสนา 
พราหมณ์ - ฮินดู 

หลักธรรมใน 

การอยู่รวมกันของ 
ศาสนาต่างๆ 

 

๒.๑ 

พระเจ้าเป็นส่ิงที ่
สูงสุดในชีวิต 

สุจิตร  ๓ 

ความกตัญญูกตเวที 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ 

โลกธรรม  ๘ 

ทศพิธราชธรรม 

ความรักและเคารพ 

บิดามารดา 

การไม่ท าร้าย 
เบียดเบียนและฆ่าผู้อื่น 

การไม่โลภหรือ 

ลักทรัพย์ผู้อื่น 

การไม่กล่าวนินทา 
ว่าร้ายผู้อื่น 

หลักศรัทธา 

หลักปฏิบัติ 
พระเจ้าสร้างโลก 

กฎแห่งกรรมและ 
สังสารวัฎ 

วรรณะ  ๔ 

หลักอาศรม  ๔ 



 ๒๙๒ 

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

   ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว   (๑๐ คะแนน) 
 

๑. ในอดีตดวงดาวเคยเป็นนางงามจักรวาล แต่ปัจจุบันเธอเป็นหญิงชราที่มีใบหน้าเห่ียวย่น ข้อความ  
 ดังกล่าว อดคล้องกับหลักธรรมใด 
 ก. ขันธ์ ๕ ข. ทุจริต ๓  
 ค. ไตรลักษณ์ ง. กฎแห่งกรรม  
 

๒. " สายใจสอบตกในปลายภาคเรียนที่ ๑ เน่ืองจากเธออ่านหนังสือน้อยไป เธอต้องการสอบผ่านทุกวิชา  
 ในภาคเรียนที่ ๒ ดังนั้น เธอจึงตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือ ในที่สุดเธอก็ประสบความส าเร็จตาม 
 ความปรารถนา"  สายใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด 
 ก. สุจริต ๓ ข. อริย สัจ ๔ 
 ค. ไตรลักษณ์ ง. ทศพิธราชธรรม  
 

๓. กรรชัยเป็นหัวหน้าห้องเรียนที่เพื่อนๆ และอาจารย์รักใคร่ชมเชยอยู่เ สมอ แสดงว่ากรรชัยปฏิบัติตน 
 ตามหลักธรรมใด 
 ก. อริย สัจ ๔ ข. ไตรลักษณ์  
 ค. โลกธรรม ๘ ง. ทศพิธราชธรรม  
 

๔. ข้อใดอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ ๓  
  ก. ได้ยศกับเ สื่อมยศ ข. ได้ลาภกับเ สื่อมลาภ 
  ค. ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย ง. กาย สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 

๕. ชัยวัฒน์ได้รับการชมเชยจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นคนดี แสดงว่าเขาปฏิบัติตามหลักธรรมใด  
 ก. สุจริต ๓ ข. โลกธรรม ๘  
 ค. ไตรลักษณ์ ง. ทศพิธราชธรรม  
 

๖. ศาสนาใดมีประวัติความเป็นมาที่มีความ สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
 ก. ศาสนาคริ สต์ และศาสนายูดาย 
 ข. ศาสนายูดาย และพระพุทธศาสนา  
 ค. ศาสนาคริ สต์ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 ง. ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู และศาสนายูดาย  

๑ 

ตอนท่ี ๑ 



 ๒๙๓ 

๗. คัมภีร์ไบเบิลเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด  
 ก. ศาสนาคริ สต์ ข. ศาสนายูดาย  
 ค. ศาสนาอิ สลาม ง. ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู  
 

๘. ข้อความ "จงรักพระเจ้าด้วย สุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดก าลังและสิ้นสุดความคิดของท่าน และจงรัก 
 เพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง" เป็นข้อความที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาใด  
 ก. ศาสนาคริ สต์ ข. ศาสนาอิ สลาม 
 ค. พระพุทธศาสนา ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
 

๙. บัญญัติ ๑๐ ประการ ข้อที่ ๕ สอดคล้องกับเบญจศีลในศาสนาพุทธข้อใด 
 ก. ข้อ ๑ ข. ข้อ ๒  
 ค. ข้อ ๓ ง. ข้อ ๔  
 

๑๐. หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนาคริ สต์ ในเร่ืองการไม่โลภหรือลักทรัพย์ของผู้อ่ืน สอดคล้อง 
 กับหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนาในข้อใด 
 ก. สุจริต ๓ ข. ทุจริต ๓  
 ค. โลกธรรม ๘ ง. ความไม่ประมาท  
 

๑๑. หลักปฏิบัติของศาสนาอิ สลามข้อใด ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเพื่อนมนุษย์มากที่สุด 
 ก. การละหมาด ข. การปฏิญาณตน  
 ค. การบริจาคทรัพย์ ง. การประกอบพิธีฮัจญ์  
 

๑๒. หลักปฏิบัติของศาสนาอิ สลามในข้อใด ที่สอดคล้องกับหลักทศพิธราชธรรมในเร่ืองขันติมากที่สุด 
 ก. การถือศีลอด ข. การปฏิญาณตน  
 ค. การบริจาคทรัพย์ ง. การประกอบพิธีฮัจญ์  
 

๑๓. หลักค าสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในเร่ืองใด ทีส่่งผลให้ทุกคนท าความดี ท ากรรมดีต่อเพื่อนมนุษย์ 
 ทั้งปวง 
 ก. วรรณะ ๔ ข. หลักอาศรม ๔  
 ค. พระเจ้า สร้างโลก ง. กฎแห่งกรรมและ สังสารวัฏ 
 

๑๔. หลักธรรม สงูสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจน 
 บรรลุโมกษะ คือข้อใด 
 ก. วรรณะ ๔ ข. สังสารวัฏ 
 ค. กฎแห่งกรรม ง. หลักอาศรม ๔  



 ๒๙๔ 

๑๕. หลักธรรมของศาสนาในข้อใดที่ สอดคล้องกัน 
 ก. ศรัทธาในคัมภีร์ (ศาสนาอิ สลาม) - พระตรีเอกภาพ (ศาสนาคริสต์)  
 ข. การไม่กล่าวนินทาว่าร้ายผู้อ่ืน (ศาสนาคริ สต์) - สีลมัย (ศาสนาพุทธ) 
 ค. หลักอาศรม ๔ (ศาสนาพราหมณ์-ฮินด)ู - การปฏิญาณตน (ศาสนาอิ สลาม) 
 ง. ศรัทธาในคัมภีร์ (ศาสนาอิ สลาม) – พระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต (ศาสนาคริสต์) 
 
 
   ค าชี้แจง      ให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม (๕ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชานนท์ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างไร  
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒ 

กรณีตัวอย่าง 

ชานนท์เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อยู่ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ชานนท์เป็น
สมาชิกของชมรมรักถิ่น เขาและเพื่อนๆ จะร่วมมือกันออกค่ายอาสาสมัคร เพื่อไปช่วยเหลือคนใน 
ท้องถิ่นทุรกันดาร ช่วยน าสิ่งของเคร่ืองใช้ไปบริจาค ช่วยสอนหนังสือแก่เด็กเล็กด้วยความเมตตา  
ชานนท์จะพูดจากับชาวบ้านทุกคนด้วยวาจาสุภาพ และมีความอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ทุกคน 



 ๒๙๕ 

 
 
 

 ๑. ค ๒. ข ๓. ง ๔. ค ๕. ก  
 ๖. ก ๗. ก ๘. ก ๙. ก ๑๐. ก  
 ๑๑. ค ๑๒. ก ๑๓. ง ๑๔. ง ๑๕. ข 
 
 
๑. ชานนท์ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ  อย่างไร 
  เฉลย      พระพุทธศาสนา     - สุจริต ๓  ประพฤติชอบทางกาย   วาจา  ใจ    
       บุญกิริยาวัตถุ ๓  ท าบุญด้วยการให้     
             ทศพิธราชธรรม  ในเร่ืองการให้ (ทาน) การบริจาค (ปริจจาคะ)  
       ความอดทน (ขันติ)       
         ศาสนาคริสต์          - ความรัก  มีความรัก เมตตา และกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์   
         ศาสนาอิสลาม  -   หลักปฏิบัติ  ในเร่ืองการบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ 
        ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู     -   กฎแห่งกรรมและสังสารวัฏ  คือ เร่ืองท าความดี ท ากรรมดี 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 

เฉลยแบบทดสอบ  ก่อนเรียน  - หลังเรียน 



 ๒๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เร่ือง ภูมิปัญญาไทย 

 

ค าชี้แจง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระ เดียวกันหรือ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็นการสอนบูรณา
การแบบคู่ขนาน ( Parallel) โดยร่วมมือกันกับครูผู้สอนกลุ่มสาระอื่น เช่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ กล่าวคือครูผู้สอนมาวางแผนจัดท าโครงการสอน
ด้วยกัน แล้วต่างคนต่างสอน ต่างคนต่างเขียนแผนการเรียนรู้ เตรียมการสอน ท า
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดภาระงานให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และ
รายงานผลการศึกษาค้นคว้าของตน ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามลักษณะ
วิชาของตน เนื้อหาวิชาหัวข้อที่ซ้ าซ้อนกันก็ไม่ต้องสอนซ้ าอีก ผู้เรียนสามารถใช้
ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากอีกวิชาหนึ่งมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ในอีก
วิชาหนึ่งได้ 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 



 ๒๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๐ 

 
 

เร่ือง  ศาสนาส าคัญในประเทศไทย       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

                       ๔  ชั่วโมง 
 
 
 
 ภูมิปัญญาไทยเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนไทยผ่านกระบวนการศึกษา 
สงัเกต คิด วิเคราะห์ จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้น ภูมิปัญญาไทยมีทั้ง
ลักษณะที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ภูมิปัญญาไทยมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยในภูมิปัญญาไทย และมี ส่วนร่วมมือกันในการอนุรักษ์ส่งเสริม
และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
 
 
 ๑. อธิบายที่มาและลักษณะภูมิปัญญาไทยได้  
 ๒. วิเคราะห์ความส าคัญของภูมิปัญญาไทยได้  
 ๓. เปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยได้  
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติตนในการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยได้ 
 
 
 ๑. ที่มาและลักษณะภูมิปัญญาไทย  
 ๒. ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  
 ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ  
 ๔. ความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ  
 ๕. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
 
 
 (วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญ สถานการณ์) 
 (เมื่อครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประชุมตกลง ท าการสอน
ร่วมกันกับครูผู้สอนภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศิลปะแล้วจึงมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของตน) 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 
๑ 



 ๓๐๑ 

 
 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 ๒. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๓. นักเรียนดูวีดิทัศน์  สไลด์ หรือภาพชุดเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ 
   การประกอบอาชีพของชาวไทยในภาคต่างๆ 
   ศิลปวัฒนธรรมไทยในภาคต่างๆ 
   อาหารไทยในภาคต่างๆ เป็นต้น 
  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าในเร่ืองที่นักเรียนดูไปนั้นมี สิ่งใดที่จัดเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่า
บ้าง แล้วอธิบายเหตุผล 
 ๔. นักเรียนและครูร่วมกับสรุปความหมาย และความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  
 ๕. ครูอธิบายความรู้เร่ืองที่มาและลักษณะภูมิปัญญาไทย  
 ๖. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๕-๗ คน ช่วยกันค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทยในภาคต่างๆ ของประเทศไทยที่นักเรียนเห็นว่ามีคุณค่าน่าสนใจ 
 
 
 ๑. ครู สนทนากับนักเรียนถึงเร่ืองภูมิปัญญาไทยที่นักเรียนศึกษาค้าคว้ามาว่าได้แก่เร่ืองอะไรบ้าง  
 ๒. ครูอธิบายความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และความ สัมพันธ์กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางชนิดมีผลต่อการเพิ่มรายได้ของประเทศ มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ การผลิต สินค้าหัตถกรรม เช่น การแกะ สลัก เครื่องจักสาน เคร่ืองหวาย การทอ
ผ้า การท าเคร่ืองปั้นดินเผา  
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างมีผลต่อการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การ
ท าไร่นาสวนผสม การประกอบการ และการท ายาสมุนไพร 
 ๓. ครูอธิบายเชื่อมโยงการน าหลักธรรมที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว เช่น เร่ือง มรรคมีองค์ ๘ สัปปุ
ริสธรรม แสดงถึงการน าหลักธรรมไปเป็นแนวในการปฏิบัติตนในภูมิปัญญาไทย เช่น การประกอบอาชีพ
เคร่ืองจักสาน ผู้นั้นจะปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์ ๘ ความเห็นชอบ ความด าริชอบ เจรจาชอบ ท าการงาน
ชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ตั้งสติชอบ การต้ังจิตมั่นชอบ เป็นต้น 
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ ๑ เร่ือง ภูมิปัญญาไทยตามหัวข้อที่ก าหนดให้ และ
ร่วมกันประเมินคุณค่าและประโยชน์ของภูมิปัญญาไทยที่กลุ่มค้นคว้ามา  
 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานต่อชั้นเรียน และช่วยกันสรุปความเหมือนและความ
แตกต่างกันในภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  

ชั่วโมงท่ี ๑ 

ชั่วโมงท่ี ๒ -๓ 



 ๓๐๒ 

 ๖. สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันตัด สินใจว่าจะร่วมมือกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญา
ไทยอย่างไร และน าไปปฏิบัติจริง เช่น การเลือกใช้ สินค้าจากภูมิปัญญาไทย และแนะน าผู้อ่ืน โดยการจัดท า
แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ๗. สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม ในระยะเวลาประมาณ ๑-๒ เดือน และเตรียม 
ผลการรายงานต่อชั้นเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยน าความรู้จากการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันคือ  พระพุทธศาสนา และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ มาบูรณาการ
ในการน าเสนอผลงาน 
 
 
 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท ารายงานและน าเสนอผลงานต่อชั้นเรียน โดยน าความรู้จากกลุ่มสาระ
อ่ืนมาใช้ ดังนี้ 
   ภาษาไทย เขียนรายงานและเขียนเล่าเร่ืองจากประสบการณ์ และพูดหน้าชั้นเรียน  
   ภาษาต่างประเทศ เขียนค าศัพท์ในค าส าคัญและเขียนประโยค เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา
ไทย และการพูดสนทนาเชิญชวนให้ชาวต่างชาติรู้และเข้าใจสินค้าอันเกิดจากภูมิปัญญาไทย 
   ศิลปศึกษา เขียนภาพแรเงาผลิตภัณฑ์อันเกิดจากภูมิปัญญาไทย 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - เศรษฐศาสตร์การน าเสนอเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาประเทศ 
   - พระพุทธศาสนา แทรกการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตน 
 ๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคุณค่าและประโยชน์ของภูมิปัญญาไทย และน าผลงานของทุก
กลุ่มจัดนิทรรศการ 
 ๓. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 
 ๕.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  ๑. วีดิทัศน์ สไลด์ หรือภาพชุดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
อาหารไทย 
  ๒. ใบงานที่ ๑ เร่ือง ภูมิปัญญาไทย  
  ๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๓  
  ๔. หนังสืออ่านเพิ่มเติม  
  เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ชาวบ้าน.  

ชั่วโมงท่ี ๔ 

 

๕ 



 ๓๐๓ 

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
 ๖. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
  http://www.thaifolk.com รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
  http://www.culture.go.th ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 
 
 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมิน  

  ๑. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

  ๒. ตรวจใบงาน  

  ๓. ประเมินผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม  

  ๔. ตรวจแบบทดสอบ  

 ๖.๒ เครื่องมือวัดและประเมิน   (อยู่ในภาคผนวก) 
  ๑. แบบ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

  ๒. ใบงานและแบบประเมินใบงาน  

  ๓. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม  

  ๔. แบบทดสอบ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐)  

 ๖.๓ เกณฑ์การวัดและประเมิน 

  (อยู่ในภาคผนวก)  

 

 

๖ 


