
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน       
มาตรฐานที่ ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม.1/2  วิเคราะห์ความ ส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 

สาระส าคัญ 
 ศาสนาเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคม เพราะศาสนามีหลักค าสอนและข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ศาสนิกชนของตนเข้าใจชีวิต ด าเนินชีวิต
อย่างสงบสุข สามารถน าพาชีวิตตนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามได้ รวมทั้งช่วยท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติไทยได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และ 

ครอบคลุมสังคมไทยได้ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย  
 
 
 

รหัสวิชา ส21101เวลา 1 ชั่วโมง 
 



 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ขั้นที่ 1   เตรียมการ 
1. ครูจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ท่ีใช้ในการจัดการ 

เรียนการสอนในศูนย์การเรียน เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธ-
ศาสนาต่อสังคมไทย 

2.  ครูอธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การ
เรียนให้นักเรียนเข้าใจ และเน้นย้ าให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง
ในศูนย์การเรียนอย่างเคร่งครัด และช่วยเหลือกันตลอดการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ขั้นที่ 2   เข้าสู่บทเรียน 
3.  ครูให้นักเรียนดูภาพพุทธศาสนิกชนท ากิจกรรมต่างๆ  

ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน แล้วให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
- ภาพดังกล่าว มีความส าคัญอย่างไร 
- ภาพดังกล่าว เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร 

4.  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนามี
ความส าคัญต่อสังคมไทย 

5.  นักเรียนจับกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มศึกษาความรู้ในศูนย์
การเรียน เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
โดยหมุนเวียนเข้าศึกษาตามศูนย์การเรียน 3 ศูนย์ ดังนี้ 

 - ศูนย์ฯ ที่ 1 : พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ
ไทย 

 - ศูนย์ฯ ที่ 2 : พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของ
สังคมไทย 

 - ศูนย์ฯ ที่ 3 : พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่  
กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 

6.  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมภายในศูนย์การ 
เรียนเรียบร้อยแล้ว ให้เปลี่ยนกลุ่มไปศึกษาความรู้ในศูนย์การ
เรียนอ่ืนๆ ตามล าดับ ส าหรับนักเรียนกลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรม
ภายในศูนย์ฯ ที่ 1-3 เสร็จเรียบร้อยก่อนก าหนดให้ท ากิจกรรม

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร    
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ทักษะการเรียนรู้ 9 ในศตวรรษที ่21 
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้/ปัญหา 
 การสื่อสารและความร่วมมือ  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
 ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มีวินัย 
 ใฝ่เรียนรู ้
 อยู่อย่างพอเพยีง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 

 
 



 

เสริมในศูนย์ฯ ส ารอง 

ขั้นที่ 3   สรุปและประเมินผล  
7.  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จาก 

การ ศึกษาความรู้เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย 

8. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอประเด็นส าคัญจาก 
การศึกษาความรู้จากศูนย์การเรียนหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ1 
หัวข้อ โดยให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ส่วนที่แตกต่างกันออกไป 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของ 
พระพุทธศาสนา ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย 
 

สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. บัตรภาพ 

           3.วีดีทัศน์ 

แหล่งเรียนรู ้
 - 
การวัดและประเมินผล 

-  

  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

กลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



 

เอกสารประกอบการสอน 

 
ศูนย์การเรียน เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 

บัตรค าสั่ง 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์การเรียน ดังนี้ 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากศูนย์การเรียน เรื่อง ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 3 ศูนย์ ดังนี้ 
  - ศูนย์ฯ ที่ 1 : พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
  - ศูนย์ฯ ที่ 2 : พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 
  - ศูนย์ฯ ที่ 3 : พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1) ศึกษาบัตรเนื้อหา 
  2) ท าบัตรค าถาม 
  3) ตรวจค าตอบจากบัตรเฉลย ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปศึกษาหาความรู้ในบัตรเนื้อหาใหม่ 
แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง 
  4) ประชุมสรุปความรู้ 
  



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 

บัตรเนื้อหา 

 พระพุทธศาสนาอยู่เคียงคู่กับสัมคมไทยมาหลายศตวรรษ ประวัติศาสตร์ไทยจึงมีเรื่องราว
เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ นับตั้งแต่คนไทยสามารถรวมตัวกันก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมา 
พระพุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปยึดถือศาสนาอื่นใดเป็นศาสนาประจ าชาติ ท้ังนี้เหตุผลของการ
นับถือยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย มีดังนี้ 
 1. คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ 
  การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยมีมาแต่อดีต สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอันดับแรกๆ ที่สังคมรู้จักและคุ้นเคย แม้ภายหลังจะมีศาสนาอ่ืนเผยแผ่เข้ามาบ้าง 
หรือแม้สังคมไทยจะเปิดกว้างให้มีการเผยแผ่ศาสนาต่างๆ ได้ตามใจชอบ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
ประมาณร้อยละ 95 ก็เลือกนับถือพระพุทธศาสนา 
 2. มีสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนาในสถานที่ราชการ 
  นอกเหนือจากพระบรมฉายาลักษณ์ และธงชาติไทยแล้ว สถานที่ราชการซึ่งเป็นของรัฐ
ส่วนใหญ่มักจะมีพระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ 
 3. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก 
  พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะตามขัตติยราช
ประเพณี แม้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 2 มาตรา 9 ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พุทธมามกะและทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภกเท่ากับเป็นการก าหนดให้สถาบันพระมหากษัตริย์มี
พระพุทธศาสนาอยู่เคียงคู่รวมทั้งเป็นหลักประกันว่า พระประมุขของชาติเป็นชาวพุทธ นับถือศาสนาร่วมกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 
 4. ก าหนดให้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการ 
  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ นั้น ทางราชการได้ก าหนดให้เป็นวันหยุดทั่วประเทศ 
เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีเวลาไปปฏิบัติศาสนกิจ อันย้ าให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทย  แม้นานาชาติทั่วโลกก็รับทราบว่าวันดังกล่าวนี้ ทางราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจน
บริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะหยุดท าการ ทั้งนี้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ราชการก าหนดให้เป็นวันหยุด 
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โดยในวันดังกล่าว นอกจากทางราชการจะ
เป็นแกนน าในการจัดศาสนพิธีในสถานที่บางแห่งแล้ว ยังรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด
และลด ละ เลิก ความประพฤติเสียหายทั้งปวง 
 
ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
พระพุทธศาสนา ม.1.  พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 

 
  



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 

บัตรค าถาม 
 

 1. บอกเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาประมาณร้อยละ 95 มาอย่าง
น้อย 2 ข้อ 

    
    
    
    
    

 2. ระบุรายละเอียดในธงพระพุทธศาสนาที่ประดับคู่ธงชาติไทยในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

    
    
    
    
    

 3. สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนช่วยธ ารงให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติไทยได้อย่างไร 

    
    
    
    
    

 4. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วันที่ 30     มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด 

    
    
    
    
    
  

  



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 

บัตรเฉลย 
 

 1. บอกเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาประมาณร้อยละ 95 มาอย่าง
น้อย 2 ข้อ 

   1)  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาหลายศตวรรษ  
   2)  พระมหากษัตริย์ไทยในประวัติศาสตร์หลายศตวรรษทรงมีพระราชกรณียกิจในการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วย  
     
     

 2. ระบุรายละเอียดในธงพระพุทธศาสนาที่ประดับคู่ธงชาติไทยในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

   ธงพระพุทธศาสนา เป็น ธงสีเหลือง อันหมายถึง พระพุทธศาสนา และมีรูปธรรมจักร 
เป็นกงล้ออยู่กลางผืนธง  
      
    
    
    

 3. สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนช่วยธ ารงให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติไทยได้อย่างไร 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธ
มามกะ และทรงเป็น  
   อัครศาสนูปถัมภก จึงเป็นการก าหนดให้สถาบันกษัตริย์ด ารงอยู่คู่กับสถาบันศาสนา ซึ่งร้อย
ละ 95 ของคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา  
    
    

 4. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วันที่ 30     มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด 

   1)  วันมาฆบูชา  
   2)  วันวิสาขบูชา  
   3)  วันอาสาฬหบูชา  
   4)  วันเข้าพรรษา  
    

 



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 

พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 
บัตรเนื้อหา 

 
 สถาบันหลักของไทยมี 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ท้ัง 3 
สถาบันนี้ต่างเกื้อหนุนค้ าจุนกันเสมือนหนึ่งเป็นโครงสร้างอันแข็งแกร่งให้สังคมไทยและชาตไิทยด ารงอยู่ไดต้ั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีบทบาทอย่างสูงในการควบคุมพฤติกรรมของผูค้นใน
สังคมไทย ทั้งนี้เหตุผล ท่ีท าให้สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของสังคมไทย เนื่องมาจาก 
 1.   พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย 
  พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจบุัน
นับตั้งแต่  พุทธศตวรรษท่ี 3 อาณาจักรชาติไทยต่างๆ ล้วนสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ตั้งแตส่มัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
สมัยธนบรุี จนมาถึงสมยัรตันโกสินทร์ไว้อย่างมั่นคง จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย 
 2. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ    
  ในประวัติศาสตร์ของชาติอื่น กษัตริย์ที่ปกครองประเทศในแตล่ะสมยัมักจะนับถือศาสนาต่างกัน แต่
พระมหา-กษัตริยไ์ทยทุกสมยัล้วนเป็นพุทธมามกะ โดยราชประเพณี ก่อนท่ีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จะขึ้น
ครองราชย์ จะมีพระราชประเพณใีห้ออกผนวชช่ัวคราวเพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ แม้ในกรณีที่ไม่สามารถออกผนวชก่อนข้ึนเสวยราชสมบตัิก็ต้องออกผนวช
หลังจากขึ้นครองราชย์แล้ว ดังกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น 
 3. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
  พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองค์ทรงให้ความส าคญัในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา โดยทรงถือเป็น
พระราช-ภารกิจส าคัญ พระราชภารกิจท่ีพระมหากษัตรยิ์ไทยทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อาทิ ทรงสร้างวัด 
ปฏิสังขรณ์วัด และปูชนียสถานต่างๆ ทรงอุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนา ทรงส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทรงยกย่อง
พระสงฆผ์ู้เชี่ยวชาญ  ในพระปริยตัิและเชี่ยวชาญในการปฏบิัติให้ด ารงสมณศักดิต์ามความสามารถและความ
เหมาะสม ทรงสนบัสนุน การสังคายนา ดังที่พระมหากษตัริย์บางพระองค์ได้ทรงสนบัสนุนอุปถัมภ์การสังคายนา (ดัง
ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 9 เป็นต้น) และทรงวางพระองค์เปน็แบบอย่างของชาวพุทธที่ดี 
 4. รัฐบาลไทยส่งเสริมสนับสนนุพระพุทธศาสนา 
  เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย พระราชอ านาจ
และพระราช-ภารกิจ ในการอุปถัมภ์บ ารุงพระศาสนาของพระมหากษัตริย์แตเ่ดิมก็ถูกมอบหมายใหร้ฐับาลท าหน้าท่ี
สืบแทนต่อไป เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีหน้าท่ีโดยตรงที่จะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ท้ังด้านการศึกษาและด้านการ
ปฏิบัติพระศาสนา  โดยก าหนดเปน็นโยบายที่แน่นอนและปฏิบตัิให้บรรลผุลตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้โดยการ
ด าเนินงานผ่านทางหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทยและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น 
 
ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ม.

1. พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจรญิทัศน์. 
 



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 

บัตรค าถาม 
 

 1. สถาบันหลักตามโครงสร้างของสังคมไทยที่มีส่วนช่วยค้ าจุนให้สังคมไทยและชาติไทยด ารงอยู่
มาจนถึงปัจจุบัน    ประกอบด้วยสถาบันใดบ้าง 

    
    
    
    
    

 2. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมไทยคืออะไร 

    
    
    
    
    

 3. “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก” หมายความว่าอย่างไร 

    
    
    
    
    

 4. หน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีแนวนโยบายและการด าเนินงานที่เก่ียวกับการสนับสนุนส่งเสริม
พระพุทธศาสนา          ได้แก่หน่วยงานใดบ้าง 

    
    
    
    
    
  

  



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 

บัตรเฉลย 
 

 1. สถาบันหลักตามโครงสร้างของสังคมไทยที่มีส่วนช่วยค้ าจุนให้สังคมไทยและชาติไทยด ารงอยู่
มาจนถึงปัจจุบัน    ประกอบด้วยสถาบันใดบ้าง 

   1)  สถาบันชาติ  
   2)  สถาบันศาสนา  
   3)  สถาบันพระมหากษัตริย์  
     
     

 2. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมไทยคืออะไร 

   เพราะสถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรม และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคนในสังคมไทย   
    
    
    

 3. “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก” หมายความว่าอย่างไร 

   หมายถึง พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความส าคัญในการอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้พระพุทธศาสนาธ ารงอยู่คู่สังคมไทย เช่น ทางสร้างวัด ปฏิสังขรณ์วัด และปู
ชนียสถานต่างๆ ทรงอุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนา ทรงสนับสนุนการสังคายนาพระพุทธศาสนา 
เป็นต้น  

 4. หน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีแนวนโยบายและการด าเนินงานที่เก่ียวกับการสนับสนุนส่งเสริม
พระพุทธศาสนา          ได้แก่หน่วยงานใดบ้าง 

   1)  กระทรวงศึกษาธิการ  
   2)  กระทรวงวัฒนธรรม  
   3)  กระทรวงมหาดไทย  
   4)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   5)  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
  
 
 

 



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 

บัตรเนื้อหา 
 คนไทยส่วนใหญ่ภายในสังคมไทยเป็นชาวพุทธโดยก าเนิด ไม่ต้องมีการประกาศเพราะวิถีชีวิตของคน
ไทยได้รับการผสมผสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัย สภาพแวดลอ้ม
รอบตัวทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่วนใหญ่มักไดร้ับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตั้งแต่เกิดจนตายคนไทยส่วนใหญ่มักต้องสัมผัสกบัพระพุทธศาสนามากหรือน้อยบ้าง
ตามโอกาส ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นสภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทยอย่างแทจ้ริง 
ด้วยเหตผุลดังนี ้
 1. มีวัดและส านกัสงฆม์ากมายทั่วประเทศ 
  จากสถิติ พ.ศ. 2552 ในประเทศไทยมีวัดประมาณ 35,271 วัด และส านักสงฆ์อีกจ านวนมาก มี
พระภิกษุและสามเณร ประมาณ 322,000 รูป ไม่นับพระภิกษุสามเณรผู้บวชช่ัวคราว ทุกหมู่บ้านมีวัด
ประจ าหมู่บ้าน แม้เมื่อจะก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ก็นิยมสร้างวัดไว้เป็นสถานท่ีบ าเพ็ญบญุทางพระศาสนาด้วย 
วัดจึงนับเป็น “ศูนย์กลาง” ของสังคมไทยส่วนใหญ่มาแต่อดีตถึงปัจจบุัน 
 2. มีปูชยีนสถาน ปูชนียวัตถมุากมาย  
  เหตุที่วัดเป็นสภาพแวดล้อมท่ีครอบคลุมสังคมไทยท่ัวไป จึงมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุส าคญัๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาประดิษฐานเก็บรักษาอยู่มากมาย เช่น พระบรมธาตุไชยา พระปฐมเจดยี์ 
พระธาตุดอยสุเทพ พระพุทธรูป ตูพ้ระไตรปิฎก วิหาร เป็นต้น 
 3. ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของคนไทย 
  มาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง เช่น ประเพณีการอุปสมบท ประเพณีวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณีทอดผ้าป่า ประเพณีทอดกฐิน และคติบางอย่างก็น าเอาแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้ผสมผสานกลมกลืน เช่น การตั้งช่ือ โกนผมไฟ ขึ้นบ้านใหม่ ท าบุญอายุ งานศพ 
ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ประเพณพีิธีกรรมเหล่านี้อาจเป็นไปในรูปแบบอ่ืน นอกจากน้ีจิตใจของคนไทยส่วน
ใหญ่ก็อาจขาดการขดัเกลาหรือมไิด้ถูกหล่อหลอมให้มลีักษณะเป็นคนไทยอย่างที่เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบนันี้ก็
ได ้
 4. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยส่วนใหญ่มีรากฐานจากพระพุทธศาสนา 
  คนไทยได้รับการยกย่องจากชาวตา่งชาติว่าเป็นคนท่ีมีลักษณะนสิัยดงีาม เช่น มีความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ เมตตา กรุณา เกรงใจ พร้อมให้อภัยคนอืน่เสมอ ยิ้มแย้มแจม่ใส เป็นต้น คน
ไทยมีค าพูดติดปาก คือ “ไม่เป็นไร”         อันหมายถึง ไม่ถือโทษ ไม่อาฆาตมาดรา้ย ให้อภัยอยูเ่สมอ 
ลักษณะนสิัยเหล่านีล้้วนหล่อหลอมมาจากพระพุทธศาสนา    อันเปน็สภาพแวดล้อมท่ีครอบคลุมสังคมไทย
อย่างกว้างขวาง ด้วยกิริยามารยาทน้ัน คนไทยมีกิริยามารยาทเรยีบร้อย นุ่มนวล การไหว้ การกราบ 
มารยาทในการต้อนรับ การแต่งกาย ตลอดจนอิริยาบถของคนไทย ล้วนไดร้ับการช่ืนชม  จากทั่วโลก ทั้งนี้
มารยาทเหล่านีล้้วนมีพ้ืนฐานมาจากหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักคารวธรรม หลักการ
ปฏิสันถาร เป็นต้น 

  



 

 5. ภาษาและวรรณคดีไทยมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา 
  ภาษาไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนมากมีพื้นฐานมาจากภาษาบาลสีันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาในทาง
พระพุทธศาสนาสังเกตได้จากชื่อ นามสกลุ ช่ือบริษัท ห้างร้าน สถานท่ี  แม้กระทั่งช่ือหน่วยงานราชการต่างๆ 
ตลอดจนวรรณคดไีทยต่างๆ มักมแีนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลัก โดยสะท้อนความเช่ือเรื่อง 
นรก สวรรค์ บุญ บาป กรรม สังสารวัฏ   เป็นต้น 
 6. การนับศักราช  
 การนับศักราชอย่างเป็นทางการของประเทศไทยจะนับเป็น “พุทธศกัราช” โดยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้เปลีย่นแปลงจากการนับศกัราชแบบรัตนโกสินทร์ศก มาเป็น
พุทธศักราช อันแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดแก่พระพุทธศาสนา และประเทศ
ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีใช้วิธีการนับศักราชเช่นนี ้

 
ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
พระพุทธศาสนา ม.1.  พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 

บัตรค าถาม 

 1. ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุส าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
อย่างน้อย 4 ตัวอย่าง   

    
    
    
    
    

 2. ประเพณีพิธีกรรมของคนไทยที่มาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง ได้แก่อะไรบ้าง 

    
    
    
    
    

 3. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง 

    
    
    
    
    

 4. วรรณคดีของไทยได้รับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างไร         

    
    
    
    
    
  

  



 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย 

บัตรเฉลย 
 

 1. ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุส าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
อย่างน้อย 4 ตัวอย่าง   

   - พระปฐมเจดีย์    
   - วิหาร    
   - พระธาตุดอยสุเทพ    
   - ตู้พระไตรปิฎก    
   - พระพุทธรูป    

 2. ประเพณีพิธีกรรมของคนไทยที่มาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง ได้แก่อะไรบ้าง 

   - ประเพณีการบวช    
   - ประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    
   - ประเพณีทอดผ้าป่า    
   - ประเพณีทอดกฐิน    
   - ประเพณีขึ้นบ้านใหม่    

 3. ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ได้แก่อะไรบ้าง 

   - ลักษณะนิสัย มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ เมตตากรุณา เกรงใจ พร้อมให้อภัยคน
อ่ืนเสมอ ยิ้มแย้มแจ่มใส    
   - มารยาท เรียบร้อย นุ่มนวล การไหว้ การกราบ การต้อนรับ   
    
    

 4. วรรณคดีของไทยได้รับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างไร         

   มีแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยสะท้อนความเชื่อเรื่อง นรก สวรรค์ บุญ บาป กรรม 
สังสารวัฏ เป็นต้น  
     
 

  



 

 
ศูนย์การเรียนส ารอง ช่วยกันทายภาพ 

บัตรค าถาม 
 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

 1. 2. 3. 
 
 
 
 
       
    
 4. 5. 6. 
 
 
 
 
       
 
 7. 8. 9. 
 
 
 
 
       
 
 10. 11. 12. 
 
 
 
 
 
       



 

 
ศูนย์การเรียนส ารอง ช่วยกันทายภาพ 

บัตรค าถาม 
 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

 1. 2. 3. 
 
 
 
 
 พระบรมธาตุไชยา        วดัพระศรีสรรเพชญ ์          วัดเบญจมบพิตร  

    
 4. 5. 6. 
 
 
 
 
           วัดราชบูรณะ         พระธาตุดอยสุเทพ            พระปฐมเจดีย ์  
 

 7. 8. 9. 
 
 
 
 
           พิธีอุปสมบท           พิธีทอดผ้าป่า         การท าบุญตักบาตร  

 
 10. 11. 12. 
 
 
 
 
        การเทศน์มหาชาติ         การกราบพระสงฆ์      ประเพณีแห่เทียนพรรษา  

  



 

บัตรภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการท าบุญใส่บาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการถวายสังฆทานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

 ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2552. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1. 

 พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 

   



 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   

2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการน าเสนอผลงาน   

4 การน าไปใช้ประโยชน์   

5 การตรงต่อเวลา   

6 มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย   

รวม  
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบประเมินพฤติกรรม การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับ ฟังคนอื่น   

3 การท างาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ผลงานกลุ่ม   

6 ใฝ่เรียนรู้มีการสืบค้นเทคโนโลยี   

รวม   
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

 

ชื่อ................................................นามสกุล.................................................ชั้น............. ..เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร   
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

  

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
1.4  เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

  

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

  

สรุปผลการประเมิน   
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์   
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้   
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม   

สรุปผลการประเมิน   
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้   
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

  

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย   

 สรุปผลการประเมิน   
   
 
 
 

แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้) 

 

 



 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย   
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม   
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

  

สรุปผลการประเมิน   
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย   
5.2  มีทักษะกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยี   
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง    
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี   

สรุปผลการประเมิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 
 

 

 
 ด้านความรู้ 
      
      

 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      

 ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

 แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
  



 

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อเสนอแนะ     
       
       
       

   ลงชื่อ   
   ( )       
   ต าแหน่ง      
 

ผู้บริหารลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


