ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. จำ�นวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางสาวรัตนา จุรุพันธ์
สถานที่ทำ�งาน

ส12101

จำ�นวน 35 ชั่วโมง / ภาคเรียน
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวลอำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3251-4186 โทรสาร 0-3251-4171
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส12101
ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
ที่
เวลา
ชัว่ โมง
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
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เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาของเรา
พ 20 พ.ค. 58 1/60 แนะนำ�สาระการเรียนรู้/ความสำ�คัญของศาสนา ส 1.1 ป. 2/1
08.30 - 09.30 น.
พฤ 21 พ.ค. 58 1/60 พุทธประวัติ (ประสูติ)
ส 1.1 ป. 2/2
12.30 - 13.30 น.
พ 27 พ.ค. 58 1/60 พุทธประวัติ (แรกนาขวัญ)
ส 1.1 ป. 2/2
08.30 - 09.30 น.
พฤ 28 พ.ค. 58 1/60 วันวิสาขบูชา
ส 1.1 ป. 2/2
12.30 - 13.30 น.
พ 3 มิ.ย. 58 1/60 พุทธประวัติ (เทวทูต 4)
ส 1.1 ป. 2/2
08.30 - 09.30 น.
พฤ 4 มิ.ย. 58 1/60 พุทธประวัติ (ออกผนวช)
ส 1.1 ป. 2/2
12.30 - 13.30 น.
พ 10 มิ.ย. 58 1/60 ความสำ�คัญของศาสนาอื่น
ส 1.1 ป. 2/7
08.30 - 09.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีศรีพุทธศาสนา
พฤ 11 มิ.ย. 58 1/60 พุทธสาวก (สามเณรราหุล)
ส 1.1 ป. 2/3
12.30 - 13.30 น.
พ 17 มิ.ย. 58 1/60 ชาดก (วรุณชาดก)
ส 1.1 ป. 2/3
08.30 - 09.30 น.
พฤ 18 มิ.ย. 58 1/60 ชาดก (วานรินทชาดก)
ส 1.1 ป. 2/3
12.30 - 13.30 น.
พ 24 มิ.ย. 58 1/60 พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
ส 1.1 ป. 2/3
08.30 - 09.30 น.
(สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)
พฤ 25 มิ.ย. 58 1/60 พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
ส 1.1 ป. 2/3
12.30 - 13.30 น.
(สมเด็จพระสังฆราช)

แบบทดสอบ/สมุด
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส12101
ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
ที่
เวลา
ชัว่ โมง
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22
23

พ 1 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
พฤ 2 ก.ค. 58
12.30 - 13.30 น.
พ 8 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
พฤ 9 ก.ค. 58
12.30 - 13.30 น.
พ 15 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
พฤ 16 ก.ค. 58
12.30 - 13.30 น.

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำ�ชีวิต
1/60 พระรัตนตรัย (ศรัทธา)

ส 1.1 ป. 2/4

1/60 โอวาท 3 (เบญจศีล)

ส 1.1 ป. 2/4

1/60 โอวาท 3 (เบญจธรรม)

ส 1.1 ป. 2/4

1/60 โอวาท 3 (หิริ-โอตตัปปะ สังคหวัตถุ)

ส 1.1 ป. 2/4

1/60 โอวาท 3 (ฆราวาสธรรม 4)

ส 1.1 ป. 2/4

1/60 โอวาท 3 (กตัญญูต่อครูอาจารย์/โรงเรียน)

ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม

ส 1.1 ป. 2/4
ป. 2/5
22 - 24 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาค
พ 29 ก.ค. 58 1/60 โอวาท 3 (มงคล 38)
ส 1.1 ป. 2/4 ภาพ ใบความรู้
08.30 - 09.30 น.
ป. 2/5 ใบกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 หยุดวันอาสาฬหบูชา
พ 5 ส.ค. 58 1/60 พุทธศาสนสุภาษิต
ส 1.1 ป. 2/4 ภาพ ใบความรู้
08.30 - 09.30 น.
ป. 2/5 ใบกิจกรรม
1/60 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิถีธรรมวิถีพุทธ
มารยาทชาวพุทธ (การไหว้ กราบ)
ส 1.2 ป. 2/1 ภาพ ใบความรู้
พฤ 6 ส.ค. 58
ป. 2/2 ใบกิจกรรม
12.30 - 13.30 น.
วันพุธที่ 12 สิงหาคม หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พฤ 13 ส.ค. 58 1/60 มารยาทชาวพุทธ (นั่ง ยืน เดิน)
ส 1.2 ป. 2/1 ภาพ ใบความรู้
12.30 - 13.30 น.
ป. 2/2 ใบกิจกรรม
พ 19 ส.ค. 58 1/60 ศาสนพิธี (บูชาพระรัตนตรัย)
ส 1.2 ป. 2/1 ภาพ ใบความรู้
08.30 - 09.30 น.
ป. 2/2 ใบกิจกรรม
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส12101
ครั้ง วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
ที่
เวลา
ชัว่ โมง

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

24 พฤ 20 ส.ค. 58 1/60 ศาสนพิธี (ทำ�บุญตักบาตร)
12.30 - 13.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิต
เจริญปัญญา
25 พ 26 ส.ค. 58 1/60 สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 1
08.30 - 09.30 น.

ส 1.2 ป. 2/1
ป. 2/2

ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม

ส 1.1 ป. 2/6

ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม

26 พฤ 27 ส.ค. 58 1/60 สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 2
12.30 - 13.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย
27 พ 2 ก.ย. 58 1/60 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงในครอบครัว
08.30 - 09.30 น.
28 พฤ 3 ก.ย. 58 1/60 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงในโรงเรียน
12.30 - 13.30 น.
/ที่สาธารณะ
29 พ 9 ก.ย. 58 1/60 มารยาทไทย
08.30 - 09.30 น.
30 พฤ 10 ก.ย. 58 1/60 การยอมรับความแตกต่างของบุคคล
12.30 - 13.30 น.
31 พ 16 ก.ย. 58 1/60 สิทธิและเสรีภาพของตนเอง
08.30 - 09.30 น.
32 พฤ 17 ก.ย. 58 1/60 บทบาทสิทธิและหน้าที่ในครอบครัว
12.30 - 13.30 น.
33 พ 23 ก.ย. 58 1/60 บทบาทสิทธิและหน้าที่ในโรงเรียน
08.30 - 09.30 น.
34 พฤ 24 ก.ย. 58 1/60 ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
12.30 - 13.30 น.
35 พ 30 ก.ย. 58 1/60 ผู้นำ�ในโรงเรียน/ชุมชน /ประเมินผล
08.30 - 09.30 น.

ส 1.1 ป. 2/6

ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม

ส 2.1 ป. 2/1

ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
ภาพ ใบความรู้
ใบกิจกรรม
แบบทดสอบ
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ส 2.1 ป. 2/1
ส 2.1 ป. 2/2
ส 2.1 ป. 2/3
ส 2.1 ป. 2/4
ส 2.1 ป. 2/4
ส 2.1 ป. 2/4
ส 2.2 ป. 2/1
ส 2.2 ป. 2/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

รายวิชา

สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101
เวลา 35 ชั่วโมง

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำ�คัญ ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป. 2/1 บอกความสำ�คัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ส 1.1 ป. 2/2 สรุ ป พุ ท ธประวั ติ ตั้ ง แต่ ป ระสู ติ จ นถึ ง การออกผนวชหรื อ ประวั ติ ศ าสดาที่ ต น
นับถือตามที่กำ�หนด
ส 1.1 ป. 2/3 ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำ�เนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำ�หนด
ส 1.1 ป. 2/4 บอกความหมาย ความสำ�คัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำ�หนด
ส 1.1 ป. 2/5 ชืน่ ชมการทำ�ความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา
ส 1.1 ป. 2/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติทเี่ ป็นพืน้ ฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำ�หนด
ส 1.1 ป. 2/7 บอกชื่อศาสนา  ศาสดา  และความสำ�คัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่นๆ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด ส 1.2 ป. 2/1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำ�หนดได้ถูกต้อง
ส 1.2 ป. 2/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำ�คัญทางศาสนาตามที่กำ�หนดได้ถูกต้อง
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สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ�เนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำ�รง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ส 2.1 ป. 2/1 ปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ตกลง กติ ก า  กฎระเบี ย บ และหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน
ส 2.1 ป. 2/2 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ส 2.1 ป. 2/3 แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่น
ที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ
ส 2.1 ป. 2/4 เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ�เนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา  และธำ�รง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ตัวชี้วัด ส 2.2 ป. 2/1 อธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน
ส 2.2 ป. 2/2 ระบุผู้มีบทบาท อำ�นาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
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คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101

ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมของศาสนา  การทำ�
ความดี พื้นฐานสมาธิ การฝึกสมาธิเบื้องต้น ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ การฝึกมารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมและพิธีกรรมวันสำ�คัญของพุทธศาสนา  การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา  กฎระเบียบ หน้าที่ในชีวิต
ประจำ�วัน การแสดงความเคารพกิริยามารยาทไทย ความแตกต่างของคนในสังคม สิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว บทบาท อำ�นาจในการตัดสินใจในโรงเรียน
และชุมชน ทรัพยากรที่นำ�มาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำ�วัน การประกอบอาชีพของครองครัว การ
ทำ�บัญชีรับ-จ่าย การออม ความสำ�คัญของสินค้าและบริการ บทบาทผู้ซื้อและผู้บริโภค ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน
อนาคต สืบค้นเหตุการณ์วิถีชีวิตคน สาเหตุการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบวัฒนธรรมประเพณีที่มีต่อสังคมไทย
ความสำ�คัญ คุณค่าธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม ความหมายประเภทของทรัพยากร ความสัมพันธ์ของฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การ
แก้ปัญหา  การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้ า ใจได้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการนำ � ความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการดำ � เนิ น ชี วิ ต เป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1
ส 1.2
ส 2.1
ส 2.2
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ป. 2/1
ป. 2/1
ป. 2/1
ป. 2/1
ป. 2/1
ป. 2/1
ป. 2/1
ป. 2/1

ป. 2/2
ป. 2/2
ป. 2/2
ป. 2/2
ป. 2/2
ป. 2/2
ป. 2/2
ป. 2/2

ป. 2/3 ป. 2/4

ป. 2/5

ป. 2/6 ป. 2/7

ป. 2/3 ป. 2/4
ป. 2/3 ป. 2/4
ป. 2/3
ป. 2/3 ป. 2/4

รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด
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โครงสร้าง
รายวิชา
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

รายวิชา

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1 ศาสนาของเรา

ส 1.1 ป. 2/1 ป. 2/2
ป. 2/7

2 คนดีศรีพุทธศาสนา

ส 1.1 ป. 2/3

3

หลักธรรมนำ�ชีวิต

ส 1.1 ป. 2/4 ป. 2/5

4

วิถีธรรมวิถีพุทธ

ส 1.2 ป. 2/1 ป. 2/2

5 การบริหารจิต
เจริญปัญญา
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ส 1.1 ป. 2/6

สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101
เวลา 35 ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด
- พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็น
รากฐานของวัฒนธรรมไทย พุทธประวัติเป็น
ประวัติของพระพุทธเจ้าศาสดา  ผู้ก่อตั้งและ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จนถึงปัจจุบัน
- พุทธสาวก  คือ สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็น
แบบอย่างที่ดี ควรค่าแก่การนำ�ไปปฏิบัติตาม
ชาดกเป็นเรือ่ งราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  
และศาสนิ ก ชนตั ว อย่ า ง มี ข้ อ คิ ด และเป็ น
แบบอย่างที่นำ�ไปปฏิบัติ
- โอวาท 3 เป็นหลักธรรมคำ�สอน ซึ่งถือเป็น
หัวใจสำ�คัญของพระพุทธศาสนา  พุทธศาสน
สุภาษิตเป็นข้อคิดสอนใจการทำ�ความดีของ
ตนเองและครอบครั ว เป็ น การนำ � หลั ก ธรรม
ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุข
- พุทธศาสนิกชนทีดี นอกจากการนำ�หลักธรรม
ไปเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการดำ � เนิ น ชี วิ ต แล้ ว
ศาสนิกชนของแต่ละศาสนามีหน้าที่บำ�เพ็ญ
ประโยชน์ต่อศาสนสถานที่ตนเองนับถือ
- การมีสติเป็นพื้นฐานของสมาชิกในพระพุทธ
ศาสนา  และการสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นการ
พัฒนาจิตทางศาสนาที่ตนนับถือ

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7

10

5

10

8

10

4

10

2

10
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หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

6 พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

ส 2.1 ป. 2/1 ป. 2/2 - การปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ข องครอบครั ว  
ป. 2/3 ป. 2/4 โรงเรียน และชุมชน จะทำ�ให้สังคมมีความ
ส 2.2 ป. 2/1 ป. 2/2 สงบสุข
กลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9

20

10
20
100
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง

ศาสนาของเรา
เวลา 3 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำ�คัญ ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป. 1/1 บอกความสำ�คัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสดาที่ตนนับถือ
ส 1.1 ป. 1/2 สรุ ป พุ ท ธประวั ติ ตั้ ง แต่ ป ระสู ติ จ นถึ ง การออกผนวชหรื อ ประวั ติ ศ าสดาที่ ต น
นับถือตามที่กำ�หนด

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

อธิบายความสำ�คัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
จำ�แนกวัฒนธรรม ประเพณีว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
อธิบายพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงการศึกษา
นำ�ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่เหตุการณ์หลังประสูติ การศึกษา  ไปปฏิบัติในชีวิต
ประจำ�วัน
5. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้า  เหตุการณ์หลังประสูติ พิธี
แรกนาขวัญการศึกษา 

3. สาระสำ�คัญ
พระพุทธศาสนามีความสำ�คัญต่อสังคมไทย เพราะป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา  การศึกษาพุทธประวัติและการนำ�
แบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันจะทำ�ให้มีความสุข และเกิดความสงบสุขในสังคม
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4. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2. พุทธประวัติ ตอนเหตุการณ์หลังประสูติ พิธีแรกนาขวัญ การศึกษา 
3. พุทธประวัติ ตอนอภิเษกสมรส เทวทูต 4 การเสด็จออกผนวช

ทักษะ/กระบวนการ
การจำ�แนก การประเมินค่า  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้ การให้เหตุผล การ
ประยุกต์/การปรับปรุง

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
1. เห็นคุณค่าในพระพุทธศาสนา
2. สนใจอยากศึกษาพุทธประวัติ

5. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3. ความสามารถในการคิด

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย

7. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2. แผนภาพแสดงข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ “เหตุการณ์หลังประสูติ” พิธีแรกนาขวัญ
การศึกษา
3. ใบงานพุทธประวัติ

การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก)
3 (ดี)
วาดภาพหรือติดภาพ
วาดภาพหรือติดภาพ
วาดภาพหรือติด
ภาพเอกลักษณ์ของ เอกลักษณ์ของชาติไทย เอกลักษณ์ของชาติไทย
ชาติไทยที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ
กับพระพุทธศาสนา  ศาสนา พร้อมตอบคำ�ถาม ศาสนา พร้อมตอบคำ�ถาม
พร้อมตอบคำ�ถาม ได้สัมพันธ์กับหัวข้อที่ ได้สัมพันธ์กับหัวข้อที่
กำ�หนด และแตกต่างจาก กำ�หนด และแตกต่างจาก
ที่ครูยกตัวอย่าง มีการ ที่ครูยกตัวอย่าง แต่เชื่อม
เชื่อมโยง ให้เห็นถึงความ โยงให้ เห็นเฉพาะตนเอง
สัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น
ใบงานพุทธประวัติ
ศึกษาภาพ พุทธประวัติ ศึกษาภาพ พุทธประวัติ
ศึกษาภาพพุทธ
ประวัติแล้วเขียน แล้วเขียนเครื่องหมาย P แล้วเขียนเครื่องหมาย P
หน้าข้อความที่กำ�หนด หน้าข้อความที่กำ�หนด
เครื่องหมาย P
ให้และตอบคำ�ถามได้ ให้และตอบคำ�ถามได้
หน้าข้อความที่
สัมพันธ์กันถูกต้องตามที่ สัมพันธ์กันถูกต้อง
กำ�หนด
ให้แล้วตอบคำ�ถาม กำ�หนด ถูกต้องครบทุกข้อ แต่เขียนอธิบายภาพ
ยังไม่ชัดเจนครบทุกข้อ

2 (พอใช้)
วาดภาพหรือติดภาพ
เอกลักษณ์ของชาติไทย
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ
ศาสนา พร้อมตอบคำ�ถาม
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำ�หนดตามที่ครูยก
ตัวอย่างมีการดัดแปลง
ให้ แตกต่าง

1 (ปรับปรุง)
วาดภาพหรือติดภาพ
เอกลักษณ์ของชาติไทย
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ
ศาสนา พร้อมตอบคำ�ถาม
ได้สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กำ�หนดตามที่ครูยก
ตัวอย่าง

ศึกษาภาพพุทธประวัติ
แล้วเขียนเครื่องหมาย P
หน้าข้อความที่กำ�หนด
ให้และตอบคำ�ถามได้
สัมพันธ์กัน แต่ยังอธิบาย
ภาพ ไม่ตรบกับความ
หมาย

ศึกษาภาพ พุทธประวัติ
แล้วเขียนเครื่องหมาย P
หน้าข้อความที่กำ�หนด
ให้และตอบคำ�ถามได้
แต่ยังไม่สัมพันธ์กัน
ทั้งเครื่องหมาย และ
การเขียนอธิบายภาพ

8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสำ�คัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2. จำ�แนกวัฒนธรรม ประเพณีว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำ�
ครูเลือกผู้แทนนักเรียน 2 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ แสดงการพบกันของคน 2 คน
เช่น นักเรียนกับครู เด็กกับผู้ใหญ่ จากนั้นให้เรียนร่วมสนทนา โดยครูใช้คำ�ถาม ดังนี้
1. เมื่อพบครู นักเรียนจะทักทายโดยวิธีใด (แสดงความเคารพโดยการไหว้)
2. ในแต่ ล ะวั น นั ก เรี ย นแสดงความเคารพโดยการกราบไหว้ บุ ค คลใดบ้ า ง (พระสงฆ์
ผู้ปกครอง ครู)
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3. นักเรียนคิดว่า  การแสดงความเคารพโดยการกราบไหว้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
หรือไม่ อย่างไร (เกี่ยวข้อง เพราะการกราบไหว้เป็นวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา)
4. นอกจากวัฒนธรรมแล้วยังมีสิ่งใดอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา (ประเพณี)
ขั้นสอน
ครูนำ�ภาพพิธีแห่เทียนพรรษามาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยครู
ใช้คำ�ถาม ดังนี้
1. ภาพที่ครูนำ�มาให้ดูเป็นภาพพิธีใด (พิธีแห่เทียนพรรษา)
2. นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีในภาพหรือไม่ (เคย/ไม่เคย)
3. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า พิธีแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นเพื่ออะไร (ทราบ/ไม่ทราบ)
4. นักเรียนคิดว่า พิธแี ห่เทียนพรรษาเกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ อย่างไร (เกีย่ วข้อง
เพราะเป็นการถวายเทียนให้พระสงฆ์ใช้ในช่วงเข้าพรรษา)
5. นอกจากพิธีแห่เทียนพรรษาแล้ว นักเรียนรู้จักประเพณีใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ
ศาสนา (ตัวอย่างคำ�ตอบ ประเพณีโยนบัว ประเพณีชักพระ)
จากนั้นครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า  การแห่เที่ยนพรรษาเป็นการถวายเทียนให้แก่
พระสงฆ์ใช้ในช่วง เข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาช้านาน
ครูให้นักเรียนดูภาพการกราบ - ไหว้ การแห่เทียนพรรษา แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
สังเกตพร้อมทั้งบอกความเหมือนและความแตกต่าง โดยครูบันทึกคำ�ตอบของนักเรียน
ลงบนกระดาน ดังนี้
		 กราบ - ไหว้
- ปฏิบัติได้ทุกวัน
- คนไทยปฏิบัติมาเป็นเวลานาน

การแห่เทียนพรรษา
- เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา 
มีกำ�หนดเวลาแน่นอน
- มีผู้คนเข้าร่วมมากมาย
- คนไทยสืบทอดมาเป็นเวลานาน

จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการกราบ - ไหว้เป็นวัฒนธรรม การแห่เทียน
พรรษา เป็นประเพณี
ครูเล่านิทาน เรื่อง เค้กจอมซ่ากับกับโดนัตช็อกโกแลต ให้นักเรียนฟัง
“ณ ร้านขนมหวานแห่งหนึ่ง มีขนมหวานอาศัยอยู่มากมาย เช่น ขนมเค้ก โดนัต
ช็อกโกแลต คุกกี้ เป็นต้น ซึ่งขนมเค้กจะชอบเดินอวดความสวยงามของตนเองและ
พูดจาเยาะเย้ยขนมอื่น โดยเฉพาะโดนัต ช็อกโกแลตที่มีสีดำ�ทั้งตัว แต่โดนัตช็อกโกแลต
ก็ไม่เคยโต้ตอบและโกรธขนมเค้กเลย อยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำ�ลังเดินไป หัวเราะเยาะ
โดนัตช็อกโกแลตไปขนมเค้กก็ลื่นนํ้าหวานล้มลงตัวเลอะมอมแมม ไม่มีใครช่วยเลย
นอกจากโดนัตช็อกโกแลต เท่านั้น ทำ�ให้ขนมเค้กสำ�นึกผิดและซึ้งในนํ้าใจของโดนัต
ซ็อกโกแลตจึงกล่าวคำ�ขอโทษและขอบใจโดนัตช็อกโกแลตด้วยความจริงใจ จากนั้นมา
ขนมเค้กกับโดนัตช็อกโกแลตก็เป็นเพื่อนรักกัน”
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แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู้จักให้อภัยผู้อื่น
มี นํ้ า ใจเมตตา  จะทำ � ให้ อ ยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข จากนั้ น ครู ใช้ คำ � ถามให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ ดังนี้
1. ขนมเค้กมีนิสัยอย่างไร (ชอบพูดจาดูถูกเยาะเย้ยผู้อื่น)
2. โดนัตช็อกโกแลตมีนิสัยอย่างไร (รู้จักให้อภัย และเมตตาให้ความช่วยเหลือผู้อื่น)
3. นักเรียนควรนำ�ใครมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตตน (โดนัตช็อกโกแลต)
4. เพราะเหตุใดจึงควรปฏิบัติเหมือนโดนัตช็อกโกแลต (เพราะเป็นนิสัยที่ดี)
5. ถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตนเหมือนโดนัตช็อกโกแลตจะเกิดผลดีอย่างไร (สังคม
สงบสุข)
6. คนไทยมีลักษณะนิสัยอย่างไร (ตัวอย่างคำ�ตอบ มีความเมตตา มีความกตัญญู)
7. นักเรียนคิดว่า  ลักษณะนิสัยคนไทยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไร
(ตัวอย่างคำ�ตอบเกี่ยวข้องพระพุทธศาสนาสอนให้คนมีเมตตาและมีความกตัญญู)
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการรู้จักให้อภัย มีความเมตตากรุณาเป็น
นิสัยของคนไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  นอกจากการ
รู้จักให้อภัยและมีความเมตตากรุณาแล้ว คนไทยยังมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู
ยิ้มง่ายจนชาวต่างชาติยกย่องประเทศไทยว่า “สยามเมืองยิ้ม” แล้วครูนำ�ข้อมูลทั้งหมด
มาสรุปลงในแผนภาพลงบนกระดาน
มีความเมตตากรุณา
ยิ้มง่าย เป็นมิตร
รู้จักให้อภัย

มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ลักษณะนิสัยของคนไทยที่ได้รับอิทธิพล
มาจากพระพุทธศาสนา

มีความกตัญญูกตเวที

- ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่า พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ชาวพุทธบูชาแทนพระพุทธเจ้า 
ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา ชาวพุทธทั้งหลายควรศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า
เพือ่ ให้เข้าใจประวัตคิ วามเป็นมาของพระพุทธศาสนาและนำ�ข้อคิดหรือหลักธรรมทีไ่ ด้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิตของตน
ขั้นสรุป ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทย โดยครู เ ล่ า
สถานการณ์ “คนไทยจะตื่นแต่เช้า  เตรียมอาหารทำ�บุญตักบาตรแต่เช้าก่อนไปทำ�งาน
ทำ�ให้รู้สึกสบายใจและมีความสุข” แล้วใช้คำ�ถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิด
เห็น
1. การทำ�บุตรตักบาตรเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร (ทำ�ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่
ตลอดไป)
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2. การทำ�บุญตักบาตรมีประโยชน์หรือไม่
3. การทำ�บุญตักบาตรมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคำ�ตอบ ทำ�ให้รู้สึกสบายใจ มีความสุข
และทำ�ให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)
4. นักเรียนทำ�บุญตักบาตรในโอกาสใดบ้าน (ตัวอย่างคำ�ตอบ ทุกเช้า วันเกิด)
5. วิถีชีวิตของคนไทยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  (การบวช การทำ�บุญขึ้น
บ้านใหม่)
จากนั้นครูเขียนคำ�ตอบของนักเรียนเป็นแผนบนกระดาน ดังนี้
การตักบาตร

การทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่
การแต่งงาน

ลักษณะนิสัยของคนไทยที่ได้รับอิทธิพล
มาจากพระพุทธศาสนา

งานศพ

ครูสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาให้
นักเรียนฟัง ดังนี้ คนไทยส่วนใหญ่ผกู พันกับพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำ�บุญ
ตักบาตร การแต่งงาน งานศพ การทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น วิถีการดำ�เนินชีวิตของคน
ไทยล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่คนไทยทุก
คนร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อความสงบสุขของสังคมไทยและดำ�รงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
ครูและนักเรีรยนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทยโดยครู ใช้คำ�ถามดังนี้
1. เอกลักษณ์ของชาติไทยด้านวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามี
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำ�ตอบ การไหว้ การกราบ การแห่เทียนพรรษา  การตักบาตร
เทโว การซักพระ การบวช)
2. เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไ ทยด้ า นลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  มีอะไรบ้าง (มีความเมตตากรุณา  มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู
กตเวที รู้จักให้อภัยและยิ้มง่าย)
3. เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไ ทยด้ ว ยวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนามี อ ะไรบ้ า ง
(ตัวอย่างคำ�ตอบ การทำ�บุญตักบาตร การแต่งงาน งานศพ การทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่)
4. นักเรียนมีวิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ได้อย่างไร (ตัวอย่างคำ�ตอบ
เข้าร่วมพิธีกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส)
5. เมื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วจะก่อให้เกิดผลอย่างไร (ตัวอย่างคำ�ตอบวัฒนธรรม
ไทยไม่สูญหายไป)
ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ “พระพุทธศาสนามีความสำ�คัญต่อสังคม
ไทย เพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณี
ลักษณะนิสัย และวิถีชีวิตที่คนไทยทุกคนควร อนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป
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ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำ�ถามท้าทาย “นักเรียนจะ
รักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติตลอดไปได้อย่างไร” และให้นักเรียน
ทำ�ใบงานที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

ชั่วโมงที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงการศึกษา 
2. นำ�ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่เหตุการณ์หลังประสูติ การศึกษาไปปฏิบัติ ในชีวิต
ประจำ�วัน
3. “เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้า  “เหตุการณ์หลังประสูติ” พิธี
แรกนาขวัญ การศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำ� ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวัด โดยครูใช้คำ�ถาม ดังนี้
1. นักเรียนเคยไปวัดหรือไม่ (เคย/ไม่เคย)
2. นักเรียนไปทำ�อะไรที่วัด (ไปทำ�บุญ ฟังธรรม บำ�เพ็ญประโยชน์)
3. สิ่งที่นักเรียนพบเห็นในวัดมีอะไรบ้าง (พระพุทธรูป พระสงฆ์ โบสถ์)
4. นักเรียนพบเห็นพระพุทธรูปที่ใดอีกบ้าง (โรงเรียน บ้าน สถานที่ราชการ)
5. นักเรียนคิดว่า  พระพุทธรูปมีความสำ�คัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร (ตัวอย่างคำ�ตอบ
เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน)
ครูอธิบายให้นักเรีรยนฟังเพิ่มเติมว่า  พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ชาวพุทธบูชาแทน
พระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธทั้งหลายควรศึกษาประวัติ
ของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าใจประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและนำ�ข้อคิด
หรือหลักธรรมที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิตของตน
ขั้นสอน ครูเล่าพุทธประวัติตอนเหตุการณ์หลังประสูติ พิธีแรกนาขวัญและการศึกษาให้นักเรียนฟัง
แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน เพื่อเล่นเกมยกมือไวได้ตอบ
โดยครูอธิบายวิธีการ เล่นเกมให้นักเรียนฟัง ดังนี้
1. ครูอ่านคำ�ถามจากแถมประโยค
2. กลุ่มใดตอบได้ให้ยกมือตอบ กลุ่มใดยกมือก่อนได้ตอบก่อนตามลำ�ดับ
3. ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน แข่งกันจนหมดคำ�ถาม กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ
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พระพุทธเจ้ามีชื่อเดิมว่าอะไร
เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโอรสของใคร
ใครเป็นคนทำ�นายอนาคตให้เจ้าชายสิทธัตถะ

- (เจ้าชายสิทธัตถะ)
- (พระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมาหามายา)
- (พราหมณ์จำ�นวน 8 ท่าน)

เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 7 วัน - (พระนางสิริมหามายาสวรรคต)
เจ้าชายสิทธัตถะทำ�กิจกรรมใดในพิธีแรกนาขวัญ
เพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงสำ�เร็จวิชาอย่างรวดเร็ว

ขั้นสรุป

- (ประทับทำ�สมาธิอย่างสงบ)
- (เพราะมีพระอัจฉริยะภาพและความเอาพระทัย
ใส่กับการศึกษา)

จากนั้นครูอ่านแถบประโยคคำ�ถามเพื่อทบทวนอีกครั้ง และให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำ�ถามและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำ�ตอบ
ครูเล่าสถานการณ์ให้นักเรียนฟัง
สถานการณ์ที่ 1 “ต้อมเป็นเด็กกำ�พร้า  พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเมื่อเดือน
ที่แล้ว ต้อมเสียใจมากนั่งร้องให้ทุกวัน แต่เขายังมีลุงป้าและน้าทำ�หน้าที่คอยดูแลและ
ปลอบใจ”
สถานการณ์ที่ 2 “ต้นเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดและเรียนเก่ง เพราะก่อน
นอนทุกคืน เขาจะนั่งสมาธิฝึกจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอทำ�ให้เขาเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ได้ดี”
สถานการณ์ที่ 3 “เติ้ลเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ
ทำ�ให้สอบได้อันดับที่ 1 ของห้องทุกปี”
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ�ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติ ไปปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน โดยครูใช้คำ�ถาม
2. การศึ ก ษาพุ ท ธประวั ติ แ ละการนำ � แบบอย่ า งที่ ดี ข องพระพุ ท ธเจ้ า มาปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน จะทำ�ให้มีความสุขและเกิดความสงบสุขในสังคม

ชั่วโมงที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่การอภิเษกสมรสจนถึงการเสด็จออกผนวช
2. นำ�ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่การอภิเษกสมรสจนถึงการเสด็จออกผนวก มาใช้
ในชีวิตประจำ�วัน
3. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้า  “การอภิเษกสมรส เทวทูต 4”
การเสด็จออกผนวช
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กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนำ� ครูนำ�ภาพพุทธประวัติตอนประสูติ มาให้นักเรียนช่วยกันอภิปราย
ขั้นสอน ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่เรียนในชั่วโมง โดยครูใช้
คำ�ถาม
1. นักเรียนศึกษาพุทธประวัติของพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง (เหตุการณ์หลังประสูติ
พิธีแรกนาขวัญ การศึกษา)
2. นักเรียนนำ�ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไร (ตัวอย่าง
คำ�ตอบ นำ�ไปปฏิบัติ โดยการตั้งใจเรียนหนังสือ)
3. เมื่อปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลอย่างไร (ตัวอย่างคำ�ตอบ เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น)
- ครูเล่าพุทธประวัติเกี่ยวกับการอภิเษกสมรสของพระพุทธเจ้าให้นักเรียนฟังว่า  เมื่อ
เจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ 16 พรรษา  ได้อภิเษกสมรสกับพระนางโสธราหรือ
พิมพา และมีพระโอรสหนึ่งองค์พระนามว่า ราหุล
- ครูนำ�บัตรคำ�มาติดที่กระดานแล้วให้นักเรียนอ่านตาม ดังนี้
		 นักบวช

ขั้นสรุป

คนแก่

คนตาย

จากนั้นครูคัดเลือกผู้แทนนักเรียน 4 คน มาแสดงบทบาทสมมุติตามบัตรคำ�
คนละ 1 ใบ และให้ เ พื่ อ นๆ คนอื่ น ๆ ทายว่ า การแสดงบทบามสมมุ ติ นั้ น ตรงกั บ
บัตรคำ�ใด
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรคำ�ทั้ง 4 ใบ บนกระดาน
โดยครูใช้คำ�ถาม
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ การอภิเษกสมรส
เทวทูต 4 การเสด็จออกผนวช โดยแสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้
เทวทูต 4

การอภิเษกสมรส
ความรักทำ�ให้ทุกคน
มีความสุข

การเสด็จออกผนวช
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คนเจ็บป่วย

ข้อคิดที่ได้จาก
การศึกษา
พุทธประวัติ

การพิจารณาสิ่งต่างๆ
โดยใช้ปัญญาและเหตุผล

ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำ�
สิ่งต่างๆ ตามที่ตั้งใจให้สำ�เร็จ
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9. สื่อและการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาพพิธีแห่เทียนพรรษา, ภาพการไหว้, ภาพกิจกรรมทางศาสนา, ภาพปล่อยนกปล่อยปลา
นิทานเรื่อง “เค้กจอมซ่าและโดนัตช็อกโกแลต”
ใบงานพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
แถบประโยค
สถานการณ์
บัตรคำ� ใบงานพุทธประวัติ
หนังสือพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

วิธีการวัด
1.
2.
3.
4.

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ตรวจใบงานพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ตรวจใบงานพระพุทธประวัติ

เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เกณฑ์การวัด
1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า  “ผ่าน” และถ้าผ่าน
1 รายการถือว่า “ไม่ผ่าน”
2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้     
คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี
คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง
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11. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

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

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………

12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ใบกิจกรรม 1

รายวิชา

สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพเอกลักษณ์ของชาติไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและตอบ
คำ�ถามโดยเขียนเครื่องหมาย P ลงใน * หน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง

1. เอกลักษณ์ของชาติไทยในภาพเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในด้านใด
* วัฒนธรรมประเพณี
* อุปนิสัย
* วิถีชีวิต
2. จากภาพแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีความสำ�คัญอย่างไร
........................................................................................................................................................................................................................................................................
		

		
........................................................................................................................................................................................................................................................................
		
........................................................................................................................................................................................................................................................................
		
........................................................................................................................................................................................................................................................................
		
........................................................................................................................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรม 2

รายวิชา

สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำ�ถามและเขียนเครื่องหมาย P ลงใน * หน้าข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ตรงกับ
ภาพพุทธประวัติ
1. ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
................................................................................................................................................................
		

		
................................................................................................................................................................
		
................................................................................................................................................................
		
................................................................................................................................................................
2. หลังเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อะไร
* พระมารดาสวรรคต
* พระบิดาสวรรคต
3. ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
................................................................................................................................................................
		

		
................................................................................................................................................................
		
................................................................................................................................................................
		
................................................................................................................................................................
4. หลังเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อะไร
* เสด็จกลับไปปกครองบ้านเมือง
* ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
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ใบกิจกรรม 3

รายวิชา

สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ก. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนทั่วโลกนับถือ
ข. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ค. พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
2. กิจกรรมในข้อใดที่มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก. เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ข. เลี้ยงฉลองวันเกิด

ค. งานแต่งงาน

3. ข้อใดเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนา
ก. การดูหมอดู
ข. การใส่บาตรในวันเกิด

ค. การไปเที่ยวในวันหยุด

4. วัฒนธรรมไทยข้อใดที่เกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนา
ก. การไหว้ผู้ใหญ่
ข. การเล่นสงกรานต์

ค. การกล่าวค�ำสวัสดี

5. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใด
ก. เพื่อความเป็นสิริมงคล
ข. เพื่อให้วัดมีรายได้

ค. เพื่อให้ครอบครัวรํ่ารวย

6. การตัดสินพระทัยออกผนวชก่อให้เกิดผลอย่างไร
ก. ศาสนาอื่นเสื่อมโทรมลง
ค. พระนางยโสธราออกผนวชตาม

ข. พระพุทธศาสนาถือก�ำเนิดขึ้น

7. การเห็นเทวทูต 4 ส่งผลต่อเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร
ก. ต้องการบวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์
ข. ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
ค. ต้องการเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วย
8. ข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์หลังประสูติได้ถูกต้อง
ก. พระมารดาสวรรคต
ค. พระสงฆ์ 5 รูป ท�ำนายลักษณะ

ข. ได้รับการเลี้ยงดูโดยป้า
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9. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาอย่างไร
ก. ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน
ข. ศึกษาเพื่อให้ผู้อื่นชื่นชม
ค. ตั้งใจศึกษาหาความรู้
10. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในพิธีแรกนาขวัญ
ก. เจ้าชายประทับท�ำสมาธิใต้ต้นหว้า
ค. เจ้าชายทอดพระเนตรเห็นพระนางยโสธรา

ข. พราหมณ์ท�ำนายพระลักษณะของเจ้าชาย



เฉลย
1. ข
6. ข
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4. ก
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5. ก
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ใบกิจกรรม 4

รายวิชา

สังคมศึกษา
รหัสวิชา ส12101

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้อง
1. พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าใด
ก. 21 ปี
ข. 29 ปี

ค. 35 ปี

2. ข้อใดคือศาสดาของพระพุทธศาสนา
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอัลเลาะห์

ค. พระเยซู

3. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้โดยวิธีใด
ก. บ�ำเพ็ญทุกรกิริยา

ค. บ�ำเพ็ญเพียรทางจิต

ข. ศึกษาในส�ำนักดาบส

4. พระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะมีพระนามว่าอะไร
ก. ราหุล
ข. พระสารีบุตร

ค. สุทโธทนะ

5. พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชเพราะอะไร
ก. ได้รับความสุขเพียงพอแล้ว ข. ต้องการหาทางที่จะพ้นทุกข์ ค. อยากไปใช้ชีวิตอยู่ในป่า
6. พระพุทธเจ้าปรินิพพานหลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลาเท่าใด
ก. 45 ปี
ข. 60 ปี

ค. 80 ปี

7. ต้นพระศรีมหาโพธิ์เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใด
ก. ประสูติ
ข. ตรัสรู้

ค. ปรินิพพาน

8. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ใด
ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. สวนลุมพินีวัน

ค. เมืองกุสินารา
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9. ข้อใดคือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรก
ก. ปัจฉิมโอวาท
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ก. ปรินิพพานที่พาราณสี
ข. ประสูตคิที่สารนาถ

ค. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ค. ตรัสรู้ที่พุทธคยา



เฉลย
1. ข
6. ก
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3. ค
8. ค

4. ก
9. ข

5. ข
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