
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
กิจกรรมวิถีที่ 1 เทิดทูนสถาบัน  
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กิจกรรมท่ี 1 
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 

 
1. ชื่อกิจกรรม วัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลง 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..บอกความส าคัญ.และคุณค่าของวัฒนธรรมได้ 
 2..วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมได้ 
 3..บอกแนวทางการธ ารงรักษาวฒันธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 4..แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม.และถูกกาลเทศะ 
 

3. แนวความคิด   
 วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม.วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความ
แตกต่างกัน และมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นจึงควรช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คง
อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับนักเรียนถึงวัฒนธรรมไทยท่ีนักเรียนทราบ.และให้
ยกตัวอย่างวัฒนธรรมในแต่ละภาค.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าวัฒนธรรมล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีดีงามและถือเป็น
เอกลักษณ์ของไทยเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม.และเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของไทย 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
      1..ครูน าภาพการแสดงต่างๆ.ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยมาแสดงให้นักเรียนเห็นได้
อย่างชัดเจน แล้วให้นักเรียนบอกว่า.เป็นภาพเกี่ยวกับการแสดงอะไร.เช่น.ภาพการแสดงเพลงเต้นก า
ร าเคียว การเห่เรือ การแสดงในแต่ละภาค 
      2..ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า.การแสดงเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์      
ของคนไทยท่ีได้สืบทอดกันมายาวนาน  
  3 ..ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างของวัฒนธรรมไทย .หรือวัฒนธรรมในท้องถิ่น           
ของนักเรียน.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 



59 

      4..ให้นักเรียนอธิบายความหมายของค าว่า.วัฒนธรรม ตามความเข้าใจของนักเรียน      
แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า.วัฒนธรรม.หมายถึง แบบแผนในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งเกิด
จากการท่ีมนุษย์สร้างขึ้นส่ังสมสืบทอดกันมา.และยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน 
      5..ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง.เรียนรู้วัฒนธรรม.จากใบความรู้ 
       6..ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละประเภท.แล้วให้
นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมแต่ละประเภทบนกระดานหน้าช้ันเรียน     
      7..ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างบนกระดาน  
      8..นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ.6.คน ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม.แล้วสรุปผลการอภิปราย 
      9..ให้ ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าผลการอภิปรายมารวมกับกลุ่มอื่นๆ .เพื่อสรุปผล          
การอภิปรายอีกครั้ง 
      10..ให้นักเรียนบอกถึงผลของการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีมีต่อสังคม แล้วครู
ยกตัวอย่างให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน 
เช่น 
     - การแต่งกาย                                      
  - การรับประทานอาหาร 
  - การทักทาย 
  - การใช้ภาษา 
  - การแสดงมารยาทในโอกาสต่างๆ 
 4.3 ขั้นสรุป  
      1..ครูช่วยสรุปและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร 
การแต่งกายจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน  
      2..ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในด้าน
ต่างๆ.ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร.แล้วบันทึกข้อมูล 
  
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ภาพการแสดงในแต่ละภาค  
 5.2 ใบความรู้ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม  
 5.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
 5.4 ใบงานท่ี 2 เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

ใบความรู้ 
เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรม 

 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม.หมายถึง.แบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม.เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม.วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน.ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรต่างๆ.ลักษณะอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมคือ.เป็นการส่ังสมความคิด 
ความเช่ือ.วิธีการ.จากสังคมรุ่นก่อนๆ.มีการเรียนรู้ .และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่น ต่อๆ .ไปได้          
เช่น.ภาษา.กฎหมาย.เป็นต้น 
 
ความส าคัญของวัฒนธรรม 
 1..วัฒนธรรมช่วยสร้างระเบียบให้กับสังคม.โดยเป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของสมาชิก
ในสังคม.รวมถึงการสร้างแบบแผนของความคิด.ความเช่ือ.และค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน 

  2..วัฒนธรรมช่วยให้เกิดความสามัคคี.สังคมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีความรู้สึกผูกพัน 
เกิดความเป็นปึกแผ่น อุทิศตนให้กับสังคมท าให้สังคมอยู่รอด 

  3..วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน .ได้แก่.รูปแบบของสถาบันครอบครัว.ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าลักษณะของครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป.ท้ังนี้เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมเป็นตัวก าหนด
รูปแบบ เช่น.วัฒนธรรมแบบสามีภรรยาเดียว.เป็นต้น 

  4..วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ.ชาติท่ีมีวัฒนธรรมสูง.ย่อมได้รับการยกย่อง
และเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ 

  5..วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า.หากสังคมใดมีวัฒนธรรมท่ีดีงามเหมาะสม 
เช่น ความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น สังคม
นั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

  6..วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา.มนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตภายใต้ส่ิงแวดล้อม
ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นมนุษย์ต้องแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ท่ีตนได้รับ ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต
และถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไปได้ 

 
ประเภทของวัฒนธรรม 

  1..คติธรรม เป็นวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับหลักในการด าเนินชีวิต.ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งได้
เรียนรู้จากศาสนา เช่น ความเมตตากรุณา.ความกตัญญูกตเวท.ีเป็นต้น 
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 2..วัตถุธรรม.เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ .ท่ีสามารถจับต้องสัมผัสได้.เช่น.บ้านเรือน.อาหาร    
เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

  3..เนติธรรม.เป็นวัฒนธรรมทางกฎหมาย.รวมท้ังระเบียบประเพณีท่ียอมรับนับถือ.เช่น      
กฎหมาย.กฎศีลธรรม.จารีตประเพณี.เป็นต้น 

  4..สหธรรม.เป็นวัฒนธรรมทางสังคมท่ีเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางสังคม.รวมท้ังมารยาท
ต่างๆ.ในสังคม เช่น มารยาทในการเข้าสังคม มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
 
ลักษณะของวัฒนธรรมไทย 

  1..เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์.พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
ท้ังชาติ.พสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ความเคารพเทิดทูน.ท าให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 

  2..ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี.เป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในรูปของความคิด 
ความเช่ือ.ค่านิยม.ซึ่งเป็นท่ียอมรับ.และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

  3..ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร.ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติท่ีคนไทยสามารถพูดและเขียน
อ่านได้ ภาษาไทยจึงเช่ือมโยงคนในชาติให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี 

  4..การนับถือผู้อาวุโส.เป็นวัฒนธรรมท่ีมีการปฏิบัติมาช้านาน.โดยผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่าจะให้
ความเคารพนับถือผู้ท่ีมีอายุมากกว่า.แสดงความเคารพโดยการไหว้.การทักทาย.เป็นต้น 

  5..เป็นวัฒนธรรมเกษตรกรรม.โดยประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท.และมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีผูกพันกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม.อันเป็นรากฐานแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง วัฒนธรรมไทย 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยตามท่ีก าหนดรวมถึงการเปล่ียน 
  

วัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรม 
รูปแบบวัฒนธรรม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
1.การแต่งกาย ................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
2. การทักทาย ................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
3. การใช้ภาษา ................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
4. การรับประทานอาหาร ................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................... 
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สมุดแบบบันทึก 
การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 

 
ค าช้ีแจง นักเรียนแต่ละคนบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย โดยส ารวจตนเองว่าได้ปฏิบัติตน 
ตามมารยาทไทยในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง พร้อมบอกผลดีของการปฏิบัติ แล้วบันทึกข้อมูล  
 

 

วัน เดือน ป ี
 

มารยาทไทย วิธีการปฏิบัติ ผู้รับรอง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ผลดีของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานท่ี 2 
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ค าช้ีแจง  นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น.มากลุ่มละ.2.วัฒนธรรม.วิเคราะห์
ตามประเด็นท่ีก าหนด.พร้อมกับติดภาพประกอบและให้ตัวแทนออกมารายงานหน้าช้ันเรียน 
   - ความแตกต่างของวัฒนธรรม 
   - แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
      
วัฒนธรรมที่เลือกมา ได้แก่ 1. .................................................................................. 
     2. .................................................................................. 
 
1. ความแตกต่างของวัฒนธรรม 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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กิจกรรมท่ี 2 
หลักธรรมน าชีวิต 

 
1. ชื่อกิจกรรม หลักธรรมน าชีวิต 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..วิเคราะห์ความส าคัญของพระรัตนตรัย.ไตรสิกขา.ในพระพุทธศาสนา.และหลักธรรม      
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดได้ 
 2..ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตน

นับถือตามท่ีก าหนดได้ 
  

3. แนวความคิด   
 หลักธรรมของศาสนาต่างๆ.เป็นพื้นฐานส าคัญของการด าเนินชีวิต.ซึ่งทุกศาสนามุ่งสอนให้   
ศาสนิกชนยึดมั่นในการท าความดี.ความสอดคล้องกันของหลักธรรมในแต่ละศาสนาท าให้บุคคล    
เข้าใจกัน.อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับนักเรียนว่าพระรัตนตรัยคืออะไร.มีความส าคัญอย่างไร  
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
      1..ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 คู่ 
ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ ดังนี้  
         1) คู่ท่ี 1       ศึกษาความรู้เรื่องศรัทธา 4 
         2) คู่ท่ี 2       ศึกษาความรู้เรื่องพระพุทธ  
         3) คู่ท่ี 3       ศึกษาความรู้เรื่องพระธรรม 
         4) คู่ท่ี 4       ศึกษาความรู้เรื่องพระสงฆ์  
    โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแหล่งข้อมูล
สารสนเทศตามความเหมาะสม 
       2..นักเรียนแต่ละคู่กลับเข้ากลุ่มของตนเอง .แล้วน าความรู้ ท่ีได้จากการศึกษามา
แลกเปล่ียนกันกับเพื่อนในกลุ่ม.โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันซักถามข้อสงสัยจนมีความรู้      
ความเข้าใจชัดเจน.จากนั้นสรุปสาระส าคัญโดยเขียนบันทึกลงในสมุด 
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 3..นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานท่ีกลุ่มตนเองสรุปสาระส าคัญไว้ท่ีหน้า     
ช้ันเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม 

4..นักเรียนท าใบงานท่ี.1.เรื่อง ค าถามจากพระรัตนตรัย เสร็จแล้วน าส่งครูผู้สอน 
       5..ครูถามนักเรียนว่า.นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อพระรัตนตรัย โดยครูกระตุ้นให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม        

6..ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อพระรัตนตรัย ให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น          

7..ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี.2.เรื่อง.วิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจ.เสร็จแล้วน าส่ง
ครูผู้สอน      
 8..ครูอธิบายความรู้เรื่อง ไตรสิกขา ให้นักเรียนฟัง แล้วครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง 
ไตรสิกขาเพิ่มเติม  
      9..ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า.การท่ีคนเราปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา
ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการอภิปรายท่ีหน้าช้ันเรียน  
      10..นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายหน้าช้ันเรียน โดยครูคอยอธิบาย
เพิ่มเติม  
 11..ครูถามนักเรียนว่า.หลักไตรสิกขามีประโยชน์อย่างไรในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง 
 12..ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง.หลักธรรมส าคัญของศาสนาอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมแล้วสรุปสาระส าคัญ โดยจดบันทึกลงในสมุด 
 13..นักเรียนท าใบงานท่ี 3.เรื่อง.หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่างๆ.เสร็จแล้วน าส่ง
ครูผู้สอน  
 4.3 ขั้นสรุป  
      1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต 
  
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ใบความรู้ เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต 
 5.2.ใบงานท่ี 1 เรื่อง ค าถามจากพระรัตนตรัย 
 5.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง.วิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจ  
 5.4 ใบงานท่ี 2 เรื่อง.หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่างๆ 
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6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต 

 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 พระรัตนตรัย คือแก้วอันประเสริฐ (ของชาวพุทธ).3.ประการ ได้แก่.พระพุทธ.พระธรรม 
พระสงฆ ์
  พระพุทธ คือ  ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 
  พระธรรม คือ   ค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 
  พระสงฆ ์ คือ  ผู้ปฏิบัติชอบตามค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่น 
                                                    ให้ประพฤติปฏิบัติตาม 
ความส าคัญของพระรัตนตรัย 
 พระรัตนตรัยนอกจากจะเป็นแก้วอันประเสริฐของชาวพุทธแล้ว.พระรัตนตรัยยังเป็นท่ีพึ่ง        
ท่ีระลึกท่ีดีท่ีสุดของชาวพุทธ.ในชีวิตประจ าวันของชาวพุทธจะเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยอยู่เสมอ.     
เช่น ต่ืนนอนตอนเช้าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย.ก่อนไปท างานนิยมไหว้พระก่อนออกจากบ้านเมื่อไป
ถึงท่ีท างานนิยมไหว้พระประจ าสถานท่ีท างาน.และไหว้พระรัตนตรัย.ก่อนนอนทุกคืน.นักเรียน              
ก็เช่นเดียวกัน ก่อนเข้าเรียนหลังเคารพธงชาตินักเรียนจะต้องสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย.ก่อนเลิก
เรียนก็สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย.ก่อนนอนก็สวดมนต์.ดังนั้นพระรัตนตรัยจึงมีความส าคัญต่อชาวพุทธ   
อย่างยิ่ง 
 โอวาท.3.หมายถึง.ค าส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.เป็นค าส่ังสอนท่ีพระองค์ตรัส        
แก่พระภิกษุสงฆ์จ านวน 1,250 รูป.ซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันมหาวิหาร.วันนั้น     
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 เรียกว่า วันมาฆบูชา โอวาท 3 ได้แก่ 
   1. ไม่ท าช่ัว 
    2. ท าความดี 
    3. ท าจิตให้บริสุทธิ์ 
หลักธรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามโอวาท 3 
           ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตามโอวาท.3.ควรประพฤติตามหลักธรรมต่อไปนี้ เพราะผู้ใดปฏิบัติได้     
ผู้นั้นเช่ือว่าปฏิบัติตามโอวาท.3 
   เบญจศีล หรือ ศีล 5 ได้แก่ 
            1..ไม่ท าร้าย.ไม่เบียดเบียนสัตว์ 
            2..ไม่ลักขโมย 
            3..ไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่น 
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            4..ไม่พูดปด 
            5..ไม่ด่ืมสุราหรือส่ิงเสพติดให้โทษ 
  เบญจธรรม คือ ธรรม 5 ประการ ได้แก่ 
            1..ความเมตตากรุณา 
            2..การด ารงชีพสุจริต 
            3..ความส ารวมในกาม 
            4..มีค าสัตย์ 
            5..ความมีสติสัมปชัญญะ 
  สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 
            1..ทาน การแบ่งปันส่ิงของของตนแก่ผู้อื่น 
            2..ปิยวาจา เจรจาท่ีอ่อนหวาน 
            3..อัตถจริยา ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
            4..สมานัตตตา ประพฤติตนสม่ าเสมอ ไม่ถือตัว 
  อริยสัจ.หมายถึง.หลักความจริงอันประเสริฐ.เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา.เพราะเป็นหลัก
แห่งเหตุและผลท่ีสมบูรณ์ด้วยหลักการ.ภาคทฤษฎี.ภาคปฎิบัติ.และผลของการปฏิบัติ.หลักธรรมต่างๆ  
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สามารถสรุปลงได้ท่ีอริยสัจ.4.ท้ังส้ิน.เป็นหลักการส าคัญในการแก้ปัญหา
ชีวิตมี.4.ประการ.ได้แก่ 
 1..ทุกข์   คือ..ความไม่สบายกายไม่สบายใจ.(ธรรมท่ีควรรู้.ขันธ์.5.ธาตุ.4)  
 2..สมุทัย คือ..สาเหตุท่ีท าให้เกิดทุกข์.(ธรรมท่ีควรละ.หลักธรรม/อบายมุข.6) 
 3..นิโรธ  คือ..ความดับทุกข.์หรือความหมดส้ินไปแห่งทุกข์.(ธรรมท่ีควรบรรลุ   
        สุข.2/คิหิสุข) 
 4..มรรค  คือ..ข้อปฏิบัติท่ีจะให้ถึงความดับทุกข์.(ธรรมท่ีควรเจริญ.ไตรสิกขา 
                 กรรมฐาน.2/ปธาน.4/โกศล.3/มงคล.38.ไม่คบคนพาล.คบบัณฑิต 
                          บูชาผู้ท่ีควรบูชา   
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง ค าถามจากพระรัตนตรัย 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
1. ผู้ท่ีมีลักษณะเช่นไร จึงถือว่ามีศรัทธา 4 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
2. การท่ีพระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 5 แสดงว่าพระองค์มีคุณธรรมข้อใดบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
 
3..พระสงฆ์มีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
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 ใบงานท่ี 2 
เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจ 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนปัญหาท่ีประสบในชีวิต โดยวิเคราะห์ตามหลักอริยสัจ 4 
 
1. ปัญหาท่ีประสบในชีวิต คือ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาท่ีประสบในชีวิต สามารถวิเคราะห์ตามหลักอริยสัจ 4 ได้ดังนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 3 
เรื่อง หลักส าคัญของศาสนาต่างๆ 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงหลักธรรมส าคัญของศาสนาต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมส ำคัญของศำสนำต่ำงๆ 
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กิจกรรมท่ี 3 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ชื่อกิจกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..อธิบ ายความห มายและความ เป็ น มาขอ งป รั ชญ าของเศรษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ไ ด้ 
 2..อธิบายความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว รวมท้ังโครงการตามพระราชด าริได้ 
  

3. แนวความคิด   
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย .หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง.คือ.การพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท.โดยค านึงถึง    
ความพอประมาณ.ความมีเหตุผล.การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว.ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ     
และ.ประกอบการวางแผน.การตัดสินใจ.และการกระท า  
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับนักเรียนโดยให้นักเรียนเล่าการกระท าของบุคคล       
ท่ีนักเรียนประทับใจในการกระท าของเขาท่ีแสดงว่า.เป็นคนรู้จักใช้จ่ายแต่พอดีพอควร.รู้จักใช้จ่าย
อย่างมีเหตุผล.ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็นพ่อแม่.พี่น้อง.ลุงป้า.น้าอา.ปู่ย่า.ตายาย.เพื่อนบ้าน.ผู้น า
ชุมชน ผู้น าระดับจังหวัด.หรือผู้น าระดับประเทศ.พร้อมท้ังให้เหตุผลท่ีนักเรียนประทับใจ.ในการกระท า
ของบุคคลดังกล่าว และการกระท าของบุคคลนั้นส่งผลดีต่อตัวเขา.หรือผู้อื่นอย่างไร 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
      1..ครูอธิบายเพื่อน าเข้าสู่การเรียนการสอนว่าบุคคลต่างๆ.ท่ีนักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
มานั้นมีการกระท าท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
ในหัวข้อต่อไปนี้ 
         1).ความหมายของค าว่าพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง 
         2).ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         3).หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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      2..ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม.กลุ่มละ.4.-.5.คละกันตามความสามารถ.คือ.ปานกลาง
ค่อนข้างเก่ง.ปานกลางค่อนข้างอ่อน.และอ่อน.(โดยครูจัดไว้ล่วงหน้า).แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 คู่ 

      3..นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ ความหมาย และความ

เป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง.หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว .แล้วช่วยกันท า      
ใบงานท่ี 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
      4..นักเรียน 2 คู่ ในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายผลงานตามหัวข้อท่ีได้ท าในใบงานท่ี.1.    
และท าความเข้าใจ จนมีความกระจ่างชัดเจน 
      5..ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเฉลยใบ.กลุ่มละ.1.หัวข้อย่อย.ในตอนท่ี.1 และให้
กลุ่มอื่นท่ีมีผลงานแตกต่างกันออกมาน าเสนอเพิ่มเติม.จากนั้นให้กลุ่มอื่นๆ.ท่ียังไม่ได้น าเสนอช่วยกัน
เสนอผลงานในผังความคิด.หัวข้อ.หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.โดยมีครูเป็น
ผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  
 4.3 ขั้นสรุป  
  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ เกี่ยวกับความหมาย .ความเป็นมาของปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง.และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
5. สื่อที่ใช้ 
  5.1 ใบความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 ใบงานท่ี 2 เรื่อง โครงการตามพระราชด าริเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1..การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2..สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง.“เศรษฐกิจพอเพียง”.เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี   
พระราชด ารัส.ชี้แนะแนวทาง.การด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า.30.ปี.ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ.และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้น.และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน.ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ .และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวคิดหลัก เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต่.
ระดับครอบครัว.ระดับชุมชน.จนถึงระดับรัฐ.ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้.ด าเนินไปในทาง  
สายกลาง.โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 เป้าหมาย มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง..      
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 หลักการ ความพอเพียง.หมายถึง.ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ.อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
 เงื่อนไขพื้นฐาน.จะต้องอาศัยความรู้ .ความรอบคอบ.และความระมัดระวังอย่างย่ิง.ในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกข้ันตอน - การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ.นักทฤษฎีในทุกระดับให้ส านึกคุณธรรม.ความซื่อสัตย์.สุจริต.และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม.ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน.ความเพียร.มีสติปัญญา.และความรอบคอบ 
 นิยามของความพอเพียง ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป.และไม่มาก
เกินไป.โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต การบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  ความมี
เหตุผล.หมายถึง.การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล .โดยพิจารณา      
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.ตลอดจนค านงึถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจาก การกระท านั้นๆ.อย่างรอบคอบ.การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี.หมายถึง.การเตรียมตัว.ให้พร้อมรับผลกระทบ.และความเสี่ยง.จากการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ.ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 เงื่อนไข.เพื่อให้เกิดความพอเพียง.การตัดสินใจ.และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ.ให้พอเพียงต้อง
อาศัยทั้งความรู้.และคุณธรรมพื้นฐาน.เงื่อนไขความรู้.ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ.     
ที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน .ความรอบคอบที่จะน าความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน .             
เพื่อประกอบการวางแผน.และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรม.ที่จะต้องเสริมสร้าง.
ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม.เช่น.มีความซื่อสัตย์สุจริต.ความอดทน.ความเพียร.ใช้สติปัญญา
ด าเนินชีวิต 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 
 
1. เศรษฐกิจพอเพียง.มีความหมายอย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.เนื่องในโอกาส
ใดบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3..ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางปฏิบัติส าคัญของอาชีพใด มีความส าคัญอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  
3..โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีส าคัญได้แก่ ด้านใดบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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 ใบงานท่ี 2 
เรื่อง โครงการตามพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกโครงการตามพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง.มาวิเคราะห์.และตอบ
ค าถามตามหัวข้อท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการมีช่ือว่าอะไร 
................................................................................................................................................................ 
2. โครงการนี้มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
3. โครงการนี้มีประโยชน์หรือความส าคัญอย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ภำพประกอบ 

ชื่อโครงกำร.......................... 

 

สาระส าคัญของโครงการโดยย่อ 

แหล่งที่มาของข้อมูล.................... 

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

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

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

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

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


