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คาํนํา 

 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  รหสัวิชา ส21106  ชุดกิจกรรม                     

การเรียนรู้ที 1 เรือง  หนา้ทีชาวพุทธ  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  จดัทาํขึนเพือ

พฒันาพฤติกรรมนกัเรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีผูจ้ดัทาํไดส้ร้างขึนเป็นสือชนิดหนึงทีมุ่งหวงัจะแกปั้ญหา

นกัเรียนให้   มีความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาเพิมขึน เนืองจากในห้องเรียนมีนกัเรียนทีมีความ

แตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น กิจกรรมทีจดัให้กบันกัเรียนไดเ้รียนตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เล่มนี ไดจ้ดัเนือหาและกิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เพือปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

และนกัเรียนไดศึ้กษาเนือหาทีละตอน โดยมีกิจกรรมให้นกัเรียนไดฝึ้กการทาํงานเป็นกลุ่ม 

ความรับผิดชอบ การเชือมโยง การใหเ้หตุผลและการนาํเสนอผลงาน พร้อมทงัให้นกัเรียน

ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของงานจึงเป็นการเสริมแรงให้นกัเรียนรู้ผลทนัที  

 ผูจ้ดัทาํหวงัว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  รหสัวิชา ส21106  ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ที  1  เรือง  หนา้ทีชาวพุทธ  จะเป็นสือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการ

แสวงหาความรู้แก่ผูเ้รียน    ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลกัสูตร มีผลต่อ

การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ อนัจะส่งผลให้นกัเรียนมี

ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึนและนกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนประวติัศาสตร์  อยา่งไรก็

ตามหากมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดประการใด  ผูจ้ดัทาํมีความยินดีและขอขอบพระคุณยิ ง

หากไดรั้บคาํแนะนาํทีควรจะแกไ้ขจากผูใ้ช ้ หวงัเป็นอยา่งยิ งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เลม่นี

จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน นกัเรียนและผูที้สนใจศึกษาต่อไป 

 

                                  นางจินตนา  รวมภกัดี 
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สารบัญ 

 ข 

 
 
 
 

เรือง             หน้า 

 

คาํนาํ                ก 

สารบญั               ข 

คาํชีแจงเกียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้                   ค 

คาํแนะนาํสาํหรับครู           ง 

คาํแนะนาํสาํหรับนกัเรียน              จ 

ขนัตอนการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1  เรือง  หนา้ทีชาวพุทธ     ฉ 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1 เรือง  หน้าทชีาวพุทธ           

 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั                 1 

 บตัรคาํสงั                2 

 แบบทดสอบก่อนเรียน               3 

 เฉลยทดสอบก่อนเรียน                   5 

 บตัรความรู้ที 1 เรือง   การบาํเพญ็ประโยชน์และการบาํรุงรักษาวดั      6 

 บตัรกิจกรรมที 1           8 

เฉลยบตัรกิจกรรมที 1         10 

 บตัรความรู้ที 2 เรือง   การปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อเพือนตามหลกัพระพุทธศาสนา  12 

 บตัรกิจกรรมที 2         14 

 เฉลยบตัรกิจกรรมที 2                      16  

บตัรความรู้ที 3 เรือง   การปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอืน   18 

 บตัรกิจกรรมที 3                       21 

เฉลยบตัรกิจกรรมที 3                      23 

แบบทดสอบหลงัเรียน             25 

 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน                    27 

กระดาษคาํตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน     28 

แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1     29 

บรรณานุกรม                        30 
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   เอกสารฉบบันีเป็นเอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา  รหสัวิชา ส21106  

เรือง หนา้ทีชาวพุทธ ใชส้อนนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  1 

   เอกสารชุดนีประกอบดว้ย 

   -  คาํชีแจงเกียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   -  คาํแนะนาํสาํหรับครู 

   -  คาํแนะนาํสาํหรับนกัเรียน 

   -  จุดประสงคก์ารเรียนรู้/สาระสาํคญั 

   -  บตัรคาํสงั 

   -  แบบทดสอบก่อนเรียน/เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

   -  บตัรความรู้ บตัรกิจกรรม เฉลยบตัรกิจกรรม   

   -  แบบทดสอบหลงัเรียน/เฉลย/กระดาษคาํตอบ 

   -  บรรณานุกรม  

   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนีใชเ้วลาศึกษา 2 ชวัโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํชีแจงเกยีวกบัชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที 1 

 



 

 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ท ี 1  เรือง  หน้าทชีาวพุทธ 

 

คาํแนะนําสําหรับครู 

 

ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ครูควรจดัเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ย บตัรคาํสงั บตัรความรู้ บตัรกิจกรรม

เฉลยบตัรกิจกรรม และกิจกรรมฝึกปฏิบติั ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ใหค้รบถว้น 

  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เพือประเมินความรู้เดิมของนกัเรียน 

  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 

  แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนศึกษาและแนะนาํวิธีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เพือนกัเรียน

จะไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  ดาํเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

  หากมีนกัเรียนบางคนเรียนไม่ทนั ครูควรใหค้าํแนะนาํหรืออาจมอบหมายงานหรือเอกสารให้

ศึกษาเพิมเติมในเวลาว่าง 

  หลงัจากนกัเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ครูและนกัเรียนควรช่วยกนั

สรุปและนกัเรียนทาํบตัรกิจกรรมและทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดที 1 

       ครูเฉลยบตัรกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน และบนัทึกคะแนนของนกัเรียนแต่ละ

คนไว ้ เพือประเมินการพฒันาและความกา้วหนา้ หากมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑค์รูควรจดัสอนซ่อมเสริม

หรือใหศึ้กษาชุดการเรียนการสอนอีกครัง   

  การจดัชนัเรียนจะจดัใหน้กัเรียนนงัเป็นกลุ่มหรือนงัเป็นรายบุคคลก็ได ้
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คาํแนะนําสําหรับนักเรียน 

 จ 

 
 

 
   
 
 
 
  อ่านคาํชีแจงและคาํแนะนาํสาํหรับนกัเรียนใหเ้ขา้ใจก่อนทีจะลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เพือประเมินความรู้เดิมของนกัเรียน 

  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากบตัรความรู้ทีครูจดัเตรียมไวด้ว้ยความตงัใจโดยปฏิบติัตาม

ขนัตอนทีกาํหนดไวใ้นบตัรคาํสงั 

  เมือนกัเรียนศึกษาบตัรความรู้เสร็จเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนทาํกิจกรรมทีครูจดัเตรียมไวใ้หพ้ร้อม

ทงัตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย 

  หากนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจในบตัรความรู้ใดก็ใหก้ลบัไปศึกษาอีกครัง  เพือใหเ้กิดความเขา้ใจมา 

ยงิขึน 

        ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดที 1 หลงัจากศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที 1 จบแลว้ เพือ

ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียน 

  ในการทาํบตัรกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน ขอใหน้กัเรียนทาํดว้ย 

ความตงัใจและมีความซือสตัยต่์อตนเองใหม้ากทีสุด โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อนทาํบตัรกิจกรรม 

และแบบทดสอบ 
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 ฉ 

ขันตอนการเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้  ชุดที 1 

                เรือง  หน้าทีชาวพุทธ 

         

 

1. อ่านคาํแนะนาํและบตัรคาํสงั 

2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรม -  ศึกษาบตัรเนือหา 

    - ทาํบตัรกิจกรรม 

   - ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลยกิจกรรม 

4. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาชุดที 2 ต่อไป 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

การประเมินผล 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1 

เรือง หน้าทีชาวพทุธ 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   1.  อธิบายวิธีการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อวดัและการบาํรุงรักษาวดัทีถกูตอ้งได ้

  2.  อธิบายลกัษณะและวิธีปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อเพือนตามหลกัพระพุทธศาสนาได ้

 3.  สามารถปฏิบติัตนตามหนา้ทีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4.  ปฏิบติัต่อศาสนิกชนอืนในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

 

     

 

 การบาํเพญ็ประโยชน์และการบาํรุงรักษาวดั การปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ เป็น

หนา้ทีทีชาวพุทธทุกคนควรปฏิบติัใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

 

 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

  สาระสําคญั 
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บัตรคาํสัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นกัเรียนอ่านคาํชีแจงสาํหรับนกัเรียนใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

         ศึกษาบตัรความรู้ทีครูแจกให ้เรือง หนา้ทีชาวพุทธ ดว้ยความตงัใจ 

   นกัเรียนบนัทึกผลการเรียนรู้ลงในสมุด 

   นกัเรียนทาํกิจกรรมหรือบตัรกิจกรรมทีครูจดัเตรียมไวใ้ห ้

   เมือนกัเรียนทาํกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้  นกัเรียนตรวจคาํตอบจากเฉลยในการทาํ 

                   บตัรกิจกรรม หา้มนกัเรียนเปิดดคูาํตอบก่อน 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมแล้วไปทําแบบทดสอบ

ก่อนเรียนกนันะคะ 
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คาํสัง  นกัเรียนเลือกคาํตอบทีถกูทีสุดเพียงคาํตอบเดียวแลว้ทาํเครืองหมายกากบาท (X)  ลงใน  

            กระดาษคาํตอบ 

1. การกระทาํในขอ้ใดจดัเป็นการบาํรุงรักษาวดั 

         ก.  อ๋อย  ชกัชวนเพือนๆ ไปทาํบุญ         

 ข.  อรุณ  ชวนญาติไปสร้างศาลาวดั 

         ค.  อ่อน  ทอดผา้ป่าเป็นประจาํทุกปี         

  ง.  ออ้ย  หา้มบุคคลภายนอกเขา้ไปนงัมวัสุมในวดั 

2.  นกัเรียนคิดว่าการบาํเพญ็ประโยชน์และบาํรุงรักษาวดัควรเป็นหนา้ทีของใครมากทีสุด 

 ก.  ชาวพุทธทุกคน    ข.  นกัเรียนทุกคน 

  ค.  ชาวบา้นทุกคน    ง.  พระในวดัทุกรูป 

3.  การทาํบุญตกับาตรรวมทงัการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อวดั ส่งผลดีในขอ้ใดมากทีสุด 

 ก.  ช่วยใหว้ดัประหยดัค่าใชจ่้าย 

 ข.  สืบต่ออายขุองพระพุทธศาสนาใหย้นืยาว 

  ค.  ทาํใหรู้้จกัการปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน ์

 ง.  เป็นการอุปถมัภพ์ระภิกษุสามเณรดว้ยปัจจยั 4 

4.  เมตตาเห็นปราณีขาดเรียนบ่อยจึงคอยเตือน  เพราะกลวัว่าปราณีจะไม่มีสิทธิสอบ  การปฏิบติัตน 

    ของเมตตา  จดัเขา้ในลกัษณะของมิตรตามขอ้ใด 

  ก.  มิตรมีนาํใจ      ข.  มิตรมีอุปการะ 

 ค.  มิตรแนะนาํประโยชน ์   ง.  มิตรร่วมทุกขร่์วมสุข 

5.  ขอ้ใดแสดงลกัษณะของเพือนทีไม่ละทิงในยามทุกขย์าก 

  ก.  กลา้ทาํการบา้นใหเ้ก่ง 

 ข.  กอ้ยใหนิ้ดยมืเงินโดยคิดดอกเบียตาํ 

  ค.  ตน้คอยเตือนตมัไม่ใหห้ลบัขณะเรียน 

  ง.  สมชาติใหส้มชายซึงตกงานพกัรองานอยูที่บา้นตนเอง 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรือง หน้าทีชาวพทุธ 
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6.  นกัเรียนควรมีส่วนช่วยบาํเพญ็ประโยชน์และทาํนุบาํรุงวดัอยา่งไร 

  ก.  ช่วยบูรณะซ่อมแซมวดั 

  ข.  ช่วยกวาดลานวดั เก็บลา้งจาน 

  ค.  เรียไรเงินหาทุนการศึกษาใหส้ามเณร 

  ง.  ชกัชวนใหผู้อื้นหนัมานบัถือพระพุทธศาสนาใหม้าก 

7.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ทีในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่วดัของพุทธศาสนิกชน 

  ก.  ไปทาํบุญ รักษาศีลทุกวนั 

  ข.  ทอดผา้ป่าหาทุนทรัพยส์ร้างกุฎิพระ 

  ค.  ใหทุ้นการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร 

  ง.  ดูแลมิใหผู้ใ้ดใชว้ดัเป็นสถานทีประพฤติมิชอบ 

8.  บุคคลในขอ้ใดแสดงพฤติกรรมของผูบ้าํเพญ็ประโยชนแ์ละบาํรุงรักษาวดัไดถ้กูตอ้ง 

  ก.  โตมร  หวัเราะอยา่งมีความสุข  ขณะนงัปฏิบติัธรรมกบัผูอื้นในวดั 

 ข.  เตือนตา  ชวนเพือนไปช่วยงานบวชทีวดัแต่เพือนไม่ไปเตือนตาจึงไม่ไป 

 ค.  ปราณี  นาํผา้ปูนงัของวดัมาใชใ้นการนงัสมาธิแลว้นาํไปเก็บเขา้ทีใหเ้รียบร้อย 

 ง.  ประวติั  ไปช่วยจดัเตรียมอาหารเลียงพระทีวดัแต่ใชน้าํลา้งจานฟุ่มเฟือยเพราะกลวัไม่สะอาด 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่สิงทีนกัเรียนควรปฏิบติัต่อศาสนิกชนอืน   

  ก.  ไม่ดูถกูเหยยีดหยามศาสนิกชนทีนบัถือศาสนาอืน 

  ข.  แสดงกิริยาสุภาพเรียบร้อย เมือเขา้ร่วมพิธีกรรมของศาสนาอืน 

  ค.  วิพากษว์ิจารณ์เปรียบเทียบพิธีกรรมของศาสนาอืนว่ามีความเชือทีงมงาย 

  ง.  มีความเขา้อกเขา้ใจ ระลึกเสมอว่าทุกศาสนาลว้นมุ่งสอนใหทุ้กคนเป็นคนดี 

10.  คาํสอนของพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต ์ และศาสนาอิสลามทีเหมือนกนั และเราควรนาํไป

ปฏิบติั คือขอ้ใด  

 ก.  การรักผูอื้นเหมือนรักตนเอง     

 ข.  การปฏิบติัตามหลกัอาศรม 4     

 ค.  การศรัทธาในเอกภาพของพระเป็นเจา้  

 ง.  การทาํแต่ความดี งดเวน้การทาํความชวั  
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2   ก 

3   ข 

4   ค 

5   ง 

6   ข  

7   ก 

8   ค 

9   ค 

10  ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรือง หน้าทีชาวพทุธ 
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ชาวพุทธ  คือ  ผูที้เคารพเลือมใสและศรัทธาในพระรัตนตรัย  มีหนา้ทีในการศึกษาและปฏิบติั

ตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา เคารพนบัถือต่อพระรัตนตรัย  ชาวพุทธทีดีควรศึกษาและ

ปฏิบติัตนใหถ้กูตอ้งเหมาะสมในเรืองหนา้ทีชาวพุทธ  มารยาทชาวพุทธ  ศาสนพิธี  การเขา้กิจกรรมใน

วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  การบาํเพญ็ประโยชน์และการบาํรุงรักษาวดั  เพือเป็นสิงทีช่วยสืบต่ออายุ

ของพระพุทธศาสนาใหย้นืยาวต่อไป  ซึงเป็นสิงทีนกัเรียนสามารถกระทาํไดแ้ละเป็นหนา้ทีของชาว

พุทธทุกคน 

 

 

 พุทธศาสนิกชนทีดีมีหนา้ทีบาํเพญ็ประโยชน์แก่วดั พระภิกษุ  สามเณร เพือเกือกลูใหพุ้ทธ

ศาสนาดาํรงอยูต่่อไปไดห้ลายประการ  เช่น 

  1.  ทอดผา้ป่า  ทอดกฐิน  หาทุนทรัพยไ์ปช่วยสร้างอุโบสถ วิหาร หรือศาสนสถานอืนๆ   

ตามความจาํเป็นและความตอ้งการของวดั 

 2.  ใหทุ้นการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร หรือจดัหาสือ วสัดุ อุปกรณ์เกียวกบัการศึกษาทีทนัสมยั

ใหพ้ระภิกษุสงฆ ์

3.  จดัหาผูเ้ชียวชาญช่วยอบรมวิธีการใชสื้อและอุปกรณ์ทีทนัสมยั  รวมทงัระบบการจดัเอกสาร

ใหแ้ก่พระภิกษุสามเณร 

  4.  ดูแลมิใหผู้ใ้ดใชว้ดัเป็นสถานทีประพฤติมิชอบหรือใชว้ดัเป็นแหล่งทาํมาหากิน  หา

ผลประโยชน์  เพราะวดัควรเป็นทีสงบ  เป็นทีพกัใจของผูเ้ขา้ไปเยอืน 

  5.  ชกัชวนกนัไปทาํบุญ  รักษาศีล  เจริญภาวนา  โดยเฉพาะในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

 

 
 
 
 
 

 

บัตรความรู้ที 1 

เรือง    การบําเพญ็ประโยชน์และการบํารุงรักษาวดั 

การบําเพญ็ประโยชน์ 
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 1. ร่วมก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่ง วางแบบแปลนศาสนสถานและศาสนวตัถุ รวมถึงการ

สร้างพระพุทธรูป สร้างศาลาสวดศพ และเมรุเผาศพ ซึงเป็นงานทีตอ้งใชท้งัแรงงาน เงินและความคิด 

  2. ช่วยสนบัสนุนค่าใชจ่้าย  จดัหาทุนทรัพย ์เครืองมือและอุปกรณ์ทีทนัสมยัสาํหรับบาํรุงรักษา 

ศาสนสถานและวตัถุใหว้ดั 

   3. จดัใหมี้การเรียนการสอนพระปริยติัธรรม หรือส่งเสริมใหผู้ที้อาศยัในวดัศึกษาพระปริยติั

ธรรมตามความเหมาะสม 

  4.  ส่งเสริม สนบัสนุนวดัทงักาํลงัเงินและกาํลงักาย จดังานการกุศลประจาํปี หรือกิจกรรม 

ทางพระพุทธศาสนาทีสาํคญั 

5. ช่วยทาํความสะอาดวดัและบริเวณภายในวดั ใหป้ราศจากสิงปฏิกลู     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ภาพที 1   พุทธศาสนิกชนช่วยกนัทาํความสะอาดวดัใหป้ราศจากสิงปฏิกูล 

                                  ถ่ายภาพโดย  นางจินตนา  รวมภกัดี  ถ่ายเมือวนัที  10  เดือน ธนัวาคม   พ.ศ.2557 

 

 

 

การบํารุงรักษาวดั 
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จุดประสงค์ของกิจกรรม เพือใหน้กัเรียน 

 1.  อธิบายวิธีการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อวดัและการบาํรุงรักษาวดัทีถกูตอ้งได ้

 2.  สามารถปฏิบติัตนตามหนา้ทีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนนาํหมายเลข 1-10 หนา้ขอ้ความไปเติมในกรอบใหถ้กูตอ้ง 

 

                                        การบําเพญ็ประโยชน์ต่อวดั 

 

 

           ประชาสมัพนัธ ์                                    ดูแลปกป้องวดั    ร่วมกิจกรรมงานวดั    

          กิจกรรมของวดั 

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

                                                               การบํารุงรักษาวดั 

 
       มีส่วนร่วมในการรักษา                           ใชส้าธารณูปโภค                     ช่วยกนัรักษา    

     ศาสนสถานและศาสนวตัถุ          อยา่งประหยดั     ความสะอาดของวดั 

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

  1.  ทิงขยะในถงัขยะทีจดัไว ้                   2.  ปิดนาํ  ปิดไฟ  หลงัจากใชเ้สร็จแลว้ 

  3.  เผยแพร่ข่าวสารของวดัลงเวบ็ไซต ์     4.  ช่วยกวาดลานวดั 

  5.  ไม่ทาํลายทรัพยสิ์นของวดั      6.  ร่วมขบวนแห่เทียนเขา้พรรษา 

  7.  ช่วยซ่อมแซมพระอุโบสถทีชาํรุดเสียหาย 

  8.  นาํซองผา้ป่าทีจดัขึนเพือมุงหลงัคาวดัไปบอกญาติพีนอ้ง 

  9.  ชกัชวนกนัไปทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

10.  พบเห็นผูที้จะมาทาํลายวดั  รีบแจง้ใหผู้เ้กียวขอ้งเขา้มาช่วยปราบปราม 

 

เรือง    การบําเพญ็ประโยชน์และการบํารุงรักษาวดั 
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คาํถามหลังทํากิจกรรมที 1 

1. ในฐานะทีนกัเรียนเป็นพุทธศาสนิกชน  ควรทาํหนา้ทีต่อพระพุทธศาสนาอยา่งไรบา้งเพือใหส้มกบั 

    การเป็นชาวพุทธทีดี 

    คาํตอบ.................................................................................................................................................. 

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

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

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

2. นกัเรียนควรเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  เนืองในโอกาสใดและควรปฏิบติัตนอยา่งไร 

    คาํตอบ.................................................................................................................................................. 

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

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

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

3. นกัเรียนเคยทาํกิจกรรมใดบา้งทีเป็นการบาํเพญ็ประโยชน์และช่วยกนับาํรุงรักษาวดั 

    คาํตอบ.................................................................................................................................................. 

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

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

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

4. เหตุใดการบาํเพญ็ประโยชน์และการบาํรุงรักษาวดั จึงเป็นการสืบต่ออายขุองพระพุทธศาสนา 

   ใหย้นืยาวได ้

    คาํตอบ.................................................................................................................................................. 

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

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

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

5. “วดัจะดีมีหลกัฐานเพราะบา้นช่วย บา้นจะสวยเพราะมีวดัดดันิสยั” นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

    เพราะเหตุใด 

    คาํตอบ.................................................................................................................................................. 

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

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

................................................................................................................................................................... 
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คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนนาํหมายเลข 1-10 หนา้ขอ้ความไปเติมในกรอบใหถ้กูตอ้ง 

                                        การบําเพญ็ประโยชน์ต่อวดั 

 

 

           ประชาสมัพนัธ ์                                    ดูแลปกป้องวดั    ร่วมกิจกรรมงานวดั    

          กิจกรรมของวดั 

    ............3............9................        .  ...........6.................10........        ............7...........4............. 

                                            การบํารุงรักษาวดั 

 
       มีส่วนร่วมในการรักษา                           ใชส้าธารณูปโภค                     ช่วยกนัรักษา    

     ศาสนสถานและศาสนวตัถุ          อยา่งประหยดั     ความสะอาดของวดั 

    ...........8.............6...............        ......................2.....................          ...........1............5........... 

  1.  ทิงขยะในถงัขยะทีจดัไว ้                   2.  ปิดนาํ  ปิดไฟ  หลงัจากใชเ้สร็จแลว้ 

  3.  เผยแพร่ข่าวสารของวดัลงเวบ็ไซต ์     4.  ช่วยกวาดลานวดั 

  5.  ไม่ทาํลายทรัพยสิ์นของวดั      6.  ร่วมขบวนแห่เทียนเขา้พรรษา 

  7.  ช่วยซ่อมแซมพระอุโบสถทีชาํรุดเสียหาย 

  8.  นาํซองผา้ป่าทีจดัขึนเพือมุงหลงัคาวดัไปบอกญาติพีนอ้ง 

  9.  ชกัชวนกนัไปทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

10.  พบเห็นผูที้จะมาทาํลายวดั  รีบแจง้ใหผู้เ้กียวขอ้งเขา้มาช่วยปราบปราม 

 

 

 

เรือง    การบําเพญ็ประโยชน์และการบํารุงรักษาวดั 
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เฉลยคาํถามหลังทํากิจกรรมที 1 
 

1. ในฐานะทีนกัเรียนเป็นพุทธศาสนิกชน  ควรทาํหนา้ทีต่อพระพุทธศาสนาอยา่งไรบา้งเพือใหส้มกบั 

    การเป็นชาวพุทธทีดี 

    คาํตอบ  ในฐานะทีเป็นพุทธศาสนิกชน กิจกรรมหลกัทีควรปฏิบติัเพือใหพ้ระพุทธศาสนาตงัมนัอยูไ่ด ้     

   คือ การอุปภมัถพ์ระสงฆด์ว้ยจตุปัจจยัเพือใหท่้านยงัชีพอยูไ่ด ้ช่วยทาํนุบาํรุงวดัทีทรุดโทรมใหมี้สภาพ 

   ดี  ช่วยปกป้องพุทธศาสนวตัถุและพุทธศาสนสถาน ช่วยเผยแผห่ลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา  และ  

   ดาํเนินชีวติตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ 

 

2. นกัเรียนควรเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  เนืองในโอกาสใดและควรปฏิบติัตนอยา่งไร 

   คาํตอบ ควรเขา้ร่วมพิธีกรรมในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา  

  วนัอาสาฬหบูชา เป็นตน้  ตลอดจนทาํบุญในโอกาสต่างๆ ทีเกียวเนืองกบัพระพุทธศาสนา สาํหรับ 

  การปฏิบติัตน  เราควรสาํรวมกาย วาจา และใจใหส้งบเรียบร้อย และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน 

  ของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส 

 

3. นกัเรียนเคยทาํกิจกรรมใดบา้งทีเป็นการบาํเพญ็ประโยชน์และช่วยกนับาํรุงรักษาวดั 

    คาํตอบ การร่วมกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดภายในวดั เช่น กวาดบริเวณวดั เก็บขยะ ปลกูตน้ไม ้

    ภายในวดั ลา้งหอ้งนาํในวดั ทาํความสะอาดกาํแพงวดั 

                    (พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

 

4. เหตุใดการบาํเพญ็ประโยชน์และการบาํรุงรักษาวดั จึงเป็นการสืบต่ออายขุองพระพุทธศาสนา 

   ใหย้นืยาวได ้

    คาํตอบ เพราะวดัเป็นสถานทีศนูยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานทีประกอบพิธีกรรม 

   ทางศาสนาและเป็นทีอยูอ่าศยัของพระสงฆผ์ูสื้บทอดทางพระพุทธศาสนา 

 

5. “วดัจะดีมีหลกัฐานเพราะบา้นช่วย บา้นจะสวยเพราะมีวดัดดันิสยั” นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

    เพราะเหตุใด 

    คาํตอบ     (พิจารณาคาํตอบของนกัเรียน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน) 
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 พระพุทธศาสนาใหค้วามสาํคญักบัการอยูร่่วมกนัในสงัคม  จึงมีคาํสอนเรืองการคบเพือนและ 

การปฏิบติัตนในฐานะทีเป็นเพือนทีดี  ดงันี 

   ทิศ 6  ทิศในทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง การเปรียบเทียบถึงบุคคลประเภทต่างๆ ทีสาํคญั

เกียวขอ้งกนัในสงัคม  ไดแ้ก่ 

ทิศเบืองบน  คือ  พระสงฆ ์

ทิศเบืองหนา้ คือ บิดามารดา 

ทิศเบืองหลงั  คือ สามีภรรยา 

ทิศเบืองขวา คือ ครูอาจารย ์

ทิศเบืองซา้ย คือ มิตรสหาย 

  ทิศเบืองล่าง คือ คนงาน ลกูจา้ง  

เมือทิศเบืองซ้าย  คอื  มติรสหาย  การคบหาสมาคมกบัมิตรสหายนนัควรเรียนรู้หลกัเกณฑ ์

การปฏิบติัต่อกนัเพือเพิมพนูมิตรภาพใหลึ้กซึงยงิขึน  หลกัเกณฑที์มิตรสหายพึงปฏิบติัต่อกนั  มีดงันี 

 

                   เพอืน 

 

ขอ้ทีพึงปฏิบติัต่อเพือน ขอ้ทีพึงปฏิบติัตอบแทนเพือน 

 
 เผอืแผแ่บ่งปัน  ช่วยเหลือป้องกนัเมือเพือนประมาท 

 พดูจาดว้ยถอ้ยคาํทีไพเราะ  มีนาํใจ  ช่วยรักษาทรัพยสิ์น  เมือเพือนประมาท 

 ใหค้วามช่วยเหลือเกือกลู  เป็นทีพึงได ้ เมือเพือนมีภยั 

 วางตนเสมอตน้เสมอปลายร่วมสุขทุกข ์  ไม่ละทิงในยามทุกขย์าก 

 ใหค้วามซือสตัยจ์ริงใจ  ใหค้วามนบัถือตลอดถึงญาติของเพือน 

บัตรความรู้ที 2 

เรือง    การปฏิบัติตนทีเหมาะสมต่อเพอืนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
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นอกจากหลกัปฏิบติัต่อกนัระหว่างเพือนทีดีดงักล่าวแลว้  การคบเพือนควรเรียนรู้ลกัษณะของ

เพือนทีเรียกว่า  มิตรแท-้มิตรเทียม  เพือส่งเสริมประโยชน์และป้องกนัโทษทีจะเกิดขึนจากการคบเพือน 

ดงันี 

  มติรแท้ คือ มิตรทีร่วมสุขร่วมทุกขแ์ละพึงพาอาศยักนัในยามคบัขนั  ไดแ้ก่ 

1. มิตรอุปการะ  มีลกัษณะ  4  ประการ  คือ  ช่วยรักษาเพือนเมือเพือนประมาท  รักษาทรัพย์

ของเพือนจากอนัตรายต่างๆ เมือเพือนประมาท  เป็นทีพึงไดใ้นยามมีภยั  และใหค้วามช่วยเหลือในยาม

ทุกขย์ากแมเ้พือนไม่ไดร้้องขอ 

2. มิตรร่วมทุกขร่์วมสุข  มีลกัษณะ 4 ประการ  คือ  แสดงความจริงใจไม่ปิดบงัแมเ้ป็นความลบัของตน  

ไม่เปิดเผยความลบัของเพือน  ไม่ทิงเพือนเมือคราวมีภยั  และสามารถสละชีพเพือเพือนไดเ้มือเห็นว่า

ชีวิตของเพือนมีค่าหรือมีประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประเทศชาติ 

  3. มิตรแนะนาํประโยชน ์ มีลกัษณะ 4  ประการ  คือ  หา้มปรามเพือนไม่ใหก้ระทาํความชวั 

แนะนาํใหต้งัอยูใ่นความดี  แนะนาํสิงทีเป็นประโยชน์  และบอกทางแห่งความดีและความสุขให ้

4. มิตรมีนาํใจ  มีลกัษณะ  4  ประการ  คือ  เพือนมีทุกขเ์ป็นทุกขด์ว้ย  เพือนมีสุขก็ยนิดีดว้ย   

ชีแจงแทนเพือนเมือมีคนติเตียน  และสนบัสนุนเมือมีคนสรรเสริญเพือน 

 มติรเทียม  คือ ศตัรูในร่างของมิตร  ไม่ควรคบ  ควรหนีห่างใหไ้กล  ไดแ้ก่ 

1. มิตรปอกลอก  มีลกัษณะ 4 ประการ  ไดแ้ก่  คิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดียว  ยอมเสียนอ้ยโดยหวงั 

จะเอามาก  ทิงเพือนเมือยามมีภยั  และคบเพือนเพราะหวงัผลประโยชน์ส่วนตน 

  2. มิตรดีแต่พดู  มีลกัษณะ 4 ประการ  ไดแ้ก่  ชอบพดูเรืองทีผา่นไปแลว้  ชอบพดูเรืองที 

ยงัมาไม่ถึง  สงเคราะห์ดว้ยสิงทีไม่เป็นประโยชน์  และชอบอา้งเหตุขดัขอ้งเมือเพือนมีกิจธุระให้

ช่วยเหลือ 

  3. มิตรหวัประจบ  มีลกัษณะ 4 ประการ  ไดแ้ก่  ทาํชวัก็เออออดว้ย  ทาํดีก็แกลง้สนบัสนุน 

ต่อหนา้สนบัสนุน  และลบัหลงันินทา 

4. มิตรชวนไปในทางเสือม  มีลกัษณะ 4 ประการ  ไดแ้ก่  ชกัชวนไปดืมนาํเมา  ชกัชวนไปเทียว

กลางคืน  ชกัชวนไปเทียวดกูารละเล่นมหรสพต่างๆ  ชกัและชวนไปเล่นการพนนั 
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บัตรกจิกรรมที 2 
   

 

 

  

 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม เพือใหน้กัเรียน 

 1.  อธิบายลกัษณะและวิธีปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อเพือนตามหลกัพระพุทธศาสนาได ้

2.  สามารถปฏิบติัตนตามหนา้ทีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาเรืองมิตรแท ้มิตรเทียม  แลว้นาํตวัเลข 1-20 หนา้ขอ้ความมาเติมลงในกรอบ 

                  มิตรแท ้(คนทีควรคบ) และมิตรเทียม (คนทีไม่ควรคบ) ใหถ้กูตอ้ง 

 

มิตรแท ้(คนทีควรคบ) มิตรเทียม (คนทีไม่ควรคบ) 

มีอุปการะ......................................................... 

ร่วมทุกขร่์วมสุข............................................... 

แนะนาํประโยชน์............................................. 

มีนาํใจ.............................................................. 

ปอกลอก............................................................. 

ดีแต่พดู............................................................... 

หวัประจบ........................................................... 

ชวนเพือนไปในทางเสือม................................... 

 

    1.  คิดเอาแต่ไดอ้ยา่งเดียว   2.  บอกความลบัแก่เพือน 

    3.  ชกัชวนเพือนไปเทียวกลางคืน  4.  กล่าวทวงบุญคุณเพือน 

    5.  ใหข้อ้คิดเตือนใจเพือน   6.  หา้มปรามเพือนเมือเห็นเพือนจะทาํความชวั 

    7.  เห็นเพือนทาํไม่ถกูก็เห็นดีเห็นชอบดว้ย      8.  เพือนเป็นทุกขก์็เป็นทุกขด์ว้ย 

    9.  เพือนลืมกระเป๋าเงิน ลืมโทรศพัทก์็ใหย้มื       10.  คิดแต่เอาเปรียบเพือน ไม่ยอมขาดทุน 

  11.  ปิดความลบัของเพือนมิใหแ้พร่หลาย             12.  เมือเพือนทาํไม่ดีก็เฉยๆ ไม่สนใจ 

  13.  สงเคราะห์เพือนดว้ยสิงทีไม่มีประโยชน ์       14.  ช่วยเป็นธุระใหเ้มือเพือนมีกิจธุระจาํเป็น 

  15.  ชวนเพือนไปทาํบุญทาํกุศล              16.  ชวนเพือนไปดืมสุรา 

 17.  ต่อหนา้เพือนก็สรรเสริญ ลบัหลงัก็นินทา        

 18.  ชวนคุณพ่อไปรับเพือนเมือรู้ว่าบา้นเพือนถกูนาํท่วม 

 19.  มกัพดูว่าไม่มีหรือไม่ว่างถา้เพือนตอ้งการความช่วยเหลือ 

 20.  ไม่ยอมรับโทรศพัทเ์มือรู้ว่าเพือนโทรมาขอความช่วยเหลือ 

เรือง    การปฏิบัติตนทีเหมาะสมต่อเพอืนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
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คาํถามหลังทํากิจกรรมที 2 

คาํชีแจง ใหน้กัเรียนเขียนเรียงความสนัๆ ประมาณ 8-10 บรรทดั เรือง  เพือนของฉนั โดยใหมี้คาํหรือ 

                ขอ้ความต่อไปนีอยูใ่นเรียงความ 

 

 

   

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 

 

 

 
       

 

  

 

 

 

 

 

 

 โชคดีทุก ๆ คน   

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

มีนําใจ     หน้าไหว้หลังหลอก     ร่วมสุขร่วมทุกข์     เห็นแก่ได้     เพอืนตาย 
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คาํชีแจง   ใหน้กัเรียนศึกษาเรืองมิตรแท ้มิตรเทียม  แลว้นาํตวัเลข 1-20 หนา้ขอ้ความมาเติมลงในกรอบ 

             มิตรแท ้(คนทีควรคบ) และมิตรเทียม (คนทีไม่ควรคบ) ใหถ้กูตอ้ง 

มิตรแท ้(คนทีควรคบ) มิตรเทียม (คนทีไม่ควรคบ) 

มีอุปการะ....5..9..14...18................................. 

ร่วมทุกขร่์วมสุข..2..11..................................... 

แนะนาํประโยชน์...6....15................................ 

มีนาํใจ...8......................................................... 

ปอกลอก..1....10................................................. 

ดีแต่พดู....4..13..16..17....................................... 

หวัประจบ..7...12..19......................................... 

ชวนเพือนไปในทางเสือม..3...20........................ 

    1.  คิดเอาแต่ไดอ้ยา่งเดียว   2.  บอกความลบัแก่เพือน 

    3.  ชกัชวนเพือนไปเทียวกลางคืน  4.  กล่าวทวงบุญคุณเพือน 

    5.  ใหข้อ้คิดเตือนใจเพือน   6.  หา้มปรามเพือนเมือเห็นเพือนจะทาํความชวั 

    7.  เห็นเพือนทาํไม่ถกูก็เห็นดีเห็นชอบดว้ย      8.  เพือนเป็นทุกขก์็เป็นทุกขด์ว้ย 

    9.  เพือนลืมกระเป๋าเงิน ลืมโทรศพัทก์็ใหย้มื       10.  คิดแต่เอาเปรียบเพือน ไม่ยอมขาดทุน 

  11.  ปิดความลบัของเพือนมิใหแ้พร่หลาย             12.  เมือเพือนทาํไม่ดีก็เฉยๆ ไม่สนใจ 

  13.  สงเคราะห์เพือนดว้ยสิงทีไม่มีประโยชน ์       14.  ช่วยเป็นธุระใหเ้มือเพือนมีกิจธุระจาํเป็น 

  15.  ชวนเพือนไปทาํบุญทาํกุศล              16.  ชวนเพือนไปดืมสุรา 

 17.  ต่อหนา้เพือนก็สรรเสริญ ลบัหลงัก็นินทา        

 18.  ชวนคุณพ่อไปรับเพือนเมือรู้ว่าบา้นเพือนถกูนาํท่วม 

 19.  มกัพดูว่าไม่มีหรือไม่ว่างถา้เพือนตอ้งการความช่วยเหลือ 

 20.  ไม่ยอมรับโทรศพัทเ์มือรู้ว่าเพือนโทรมาขอความช่วยเหลือ 

 

 

 

เฉลยคาํถามหลังทํากิจกรรมที 2 

เรือง    การปฏิบัติตนทีเหมาะสมต่อเพอืนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
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คาํชีแจง ใหน้กัเรียนเขียนเรียงความสนัๆ ประมาณ 8-10 บรรทดั เรือง  เพือนของฉนั โดยใหมี้คาํหรือ 

            ขอ้ความต่อไปนีอยูใ่นเรียงความ 

 

   

 

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 

 

 

 
       

 

  

 

 

 

 

 

 

 
บัตรความรู้ที 3 

 โชคดีทุก ๆ คน   

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

มีนําใจ     หน้าไหว้หลังหลอก     ร่วมสุขร่วมทุกข์     เห็นแก่ได้     เพอืนตาย 
 



 

 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ท ี 1  เรือง  หน้าทชีาวพุทธ 

 

 

 

 

  การอยูร่่วมกนัในสงัคม  เราไม่เพียงแต่ไดพ้บปะพดูคุยหรือปฏิบติัตนใหถ้กูตอ้งเหมาะสมต่อ

พระสงฆแ์ละชาวพุทธดว้ยกนัเท่านนั แต่ยงัตอ้งพบปะพดูคุยปฏิบติัตนใหถ้กูตอ้งเหมาะสมต่อศาสนิก

ชนของศาสนาอืนๆ อีกดว้ย ศาสนาในประเทศไทยทีคนไทยนบัถือนอกจากพระพุทธศาสนาแลว้ยงัมี

ศาสนาอืนๆ อีก  เช่น  ศาสนาอิสลาม  คริสตศ์าสนา  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  แต่ละศาสนาเรียกชือ                     

ศาสนิกชนต่างกนั  ไดแ้ก่ 

    ศาสนาอสิลาม  เรียกว่า  อิสลามิกชนหรือมุสลิม  ไม่มีนกับวชแต่มีผูที้ทาํหนา้ทีคลา้ยนกับวช  

เรียกว่า  “อิหม่าม” 

 

  

 

 

 
 

ภาพที  2  การทาํ ละหมาดทีเมือง

เมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ทีมา :  

www.muslimthaipost.com 

 

 
 
 
 

เรือง    การปฏิบัติตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอืน 



 

 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ท ี 1  เรือง  หน้าทชีาวพุทธ 

 

19

 
 
 

 

ภาพที 3  อิสลามิกชนทาํพิธีละหมาด 

ทีมา :  www.innnews.co.th 

                คริสต์ศาสนา  เรียกว่า คริสตศ์าสนิกชน หรือคริสตงั (นบัถือนิกายโรมนัคาทอลิก) และ 

คริสเตียน (นบัถือนิกายโปรเตสแตนต)์  มีนกับวชเรียกว่า  บาทหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  4  การเขา้โบสถข์องคริสตศ์าสนิกชน   

ทีมา :  www.manager.co.th 

                ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เรียกว่า  พราหมณ์   
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                      ภาพที 5  การทาํพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

ทีมา :  www.hindumeeting.com 

 

                 ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ เหล่านีมีการประพฤติปฏิบติัตนและวิถีการดาํเนินชีวติทีแตกต่าง

กนัตามหลกัความเชือและหลกัคาํสอนของศาสนาทีตนนบัถือ  ดงันนัเพือการอยูร่่วมกนัในสงัคม

ระหว่างเรากบัศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ  ใหเ้กิดสนัติสุขและสมานฉนัท ์ เราเป็นชาวพุทธจึงควร

ปฏิบติัตนใหถ้กูตอ้งเหมาะสม  โดยยดึหลกัปฏิบติัดงันี 

  1.  เคารพต่อกนั  ใหเ้กียรติกนั   

  2.  ไม่ดูหมินเหยยีดหยามหรือลบหลู่ดูหมินศาสนาอืน 

  3.  แสดงกิริยามารยาททีสุภาพเรียบร้อย  ถ่อมตน  ไม่ยกตนข่มท่าน 

  4.  ฉลาดทีจะพดู  รู้จกักาลเทศะ  รู้จกัคาํว่าควรหรือไม่ควรทีจะพดู 

  5.  มีความเขา้อกเขา้ใจกนั  อยา่ด่วนตดัสินใจ  เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

   6.  ศึกษาหลกัคาํสอน  หลกัปฏิบติั  และขอ้หา้มของศาสนาอืนเพือจะปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง 

 

 

 

 
 

 

 

 

      ภาพที 6  คมัภีร์อลักุรอาน  

     ทีมา :   www.okanation.net 
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ภาพที  7  คมัภีร์ไบเบิล 

     ทีมา :   www.oknation.net 

 

 

 
 

 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรม เพือใหน้กัเรียน 

 1.  ปฏิบติัต่อศาสนิกชนอืนในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนวิเคราะห์การปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอืน ถา้ขอ้ใดถกูตอ้ง 

                 ใหท้าํเครืองหมาย √  หนา้ขอ้ทีถกูตอ้ง  และทาํเครืองหมาย X หนา้ขอ้ทีเห็นว่าผดิ 

..........1.  การอยูร่่วมกนัในสงัคมเราในฐานะพุทธศาสนิกชนควรใหเ้กียรติศาสนิกชนอืนๆ ดว้ย 

….….2.  ศาสนาอิสลาม  เรียกว่า  อิสลามิกชนหรือมุสลิม  ไม่มีนกับวชแต่มีผูที้ทาํหนา้ทีคลา้ยนกับวช   

               เรียกว่า  “อิหม่าม” 

……..3.  ชมรมรักสนัติทีโรงเรียน  ไม่รับเด็กชายซาเระเขา้ชมรมเพราะนบัถือคนละศาสนา  

……..4.  นาํรูปสกัการะของศาสนาอืนไปพิมพล์งบนเสือยดืเพือโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หค้นหนัมา  

               นบัถือศาสนานนั   

……..5.  สมศรีบอกเพือนว่า “เราไม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาอืน เพราะศาสนาทีเรานบัถือ 

เรือง    การปฏิบัติตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอืน 
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     นนัดีทีสุดแลว้” 

……..6.  แสดงกิริยามารยาททีสุภาพเรียบร้อย  ถ่อมตน  ไม่ยกตนข่มท่าน 

……..7.  สนัติโออ้วดว่าศาสนาทีตนนบัถือมีหลกัธรรมคาํสอนทีดีกว่าศาสนาอืน 

……..8.  โสภีฉลาดทีจะพดู  รู้จกักาลเทศะ  รู้จกัคาํว่าควรหรือไม่ควรทีจะพดู 

……..9.  ปรีดาแสดงการเคารพเลียนแบบศาสนาอืน เพือเรียกร้องความสนใจชวนใหเ้พือนหวัเราะ 

……..10. ปราณีศึกษาหลกัคาํสอน หลกัปฏิบติั และขอ้หา้มของศาสนาอืนเพือจะปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง 

 

 

 

 

 

คาํถามหลังทํากิจกรรมที 3 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนเสนอแนวทางการปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ  

 

       ศาสนิกชน       แนวทางการปฏิบัติตน 

 

 

    อิหม่าม  มุสลิม 

 

        บาทหลวง 

    คริสตงั คริสเตยีน 

 

 

        พราหมณ์ 

 

………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
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คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนวิเคราะห์การปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอืน ถา้ขอ้ใดถกูตอ้ง 

             ใหท้าํเครืองหมาย √  หนา้ขอ้ทีถกูตอ้ง  และทาํเครืองหมาย X หนา้ขอ้ทีเห็นว่าผดิ 
 

....√...1.  การอยูร่่วมกนัในสงัคมเราในฐานะพุทธศาสนิกชนควรใหเ้กียรติศาสนิกชนอืนๆ ดว้ย 

…√...2.  ศาสนาอิสลาม  เรียกว่า  อิสลามิกชนหรือมุสลิม  ไม่มีนกับวชแต่มีผูที้ทาํหนา้ทีคลา้ยนกับวช   

              เรียกว่า  “อิหม่าม” 

…X..3.  ชมรมรักสนัติทีโรงเรียน  ไม่รับเดก็ชายซาเระเขา้ชมรมเพราะนบัถือคนละศาสนา  

…X..4.  นาํรูปสกัการะของศาสนาอืนไปพิมพล์งบนเสือยดืเพือโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หค้นหนัมานบั   

              ถือศาสนานนั   

…X..5.  สมศรีบอกเพือนว่า “เราไม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาอืน เพราะศาสนาทีเรานบัถือ 

เรือง    การปฏิบัติตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอืน 
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   นนัดีทีสุดแลว้” 

…√...6.  แสดงกิริยามารยาททีสุภาพเรียบร้อย  ถ่อมตน  ไม่ยกตนข่มท่าน 

…X...7.  สนัติโออ้วดว่าศาสนาทีตนนบัถือมีหลกัธรรมคาํสอนทีดีกว่าศาสนาอืน 

…√...8.  โสภีฉลาดทีจะพดู  รู้จกักาลเทศะ  รู้จกัคาํว่าควรหรือไม่ควรทีจะพดู 

…X...9.  ปรีดาแสดงการเคารพเลียนแบบศาสนาอืน เพือเรียกร้องความสนใจชวนใหเ้พือนหวัเราะ 

…√...10. ปราณีศึกษาหลกัคาํสอน หลกัปฏิบติั และขอ้หา้มของศาสนาอืนเพือจะปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง 

 

 

 

 

เฉลยคาํถามหลังทํากิจกรรมที 3 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนเสนอแนวทางการปฏิบติัตนทีเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ  

 

       ศาสนิกชน       แนวทางการปฏิบัติตน 

 

 

    อิหม่าม  มุสลิม 

 

        บาทหลวง 

    คริสตงั คริสเตยีน 

 

 

        พราหมณ์ 

 

 

1.  เคารพต่อกนั  ใหเ้กียรติกนั   

2.  ไม่ดูหมินเหยยีดหยามหรือลบหลู่ดูหมินศาสนาอืน 

3.  แสดงกิริยามารยาททีสุภาพเรียบร้อย  ถ่อมตน   

     ไม่ยกตนข่มท่าน 

4.  ฉลาดทีจะพดู  รู้จกักาลเทศะ  รู้จกัคาํว่าควรพดู 

    หรือไม่ควรทีจะพดู 

5.  มีความเขา้อกเขา้ใจกนั  อยา่ด่วนตดัสินใจ   

    เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

6.  ศึกษาหลกัคาํสอน  หลกัปฏิบติั  และขอ้หา้ม 

    ของศาสนาอืนเพือจะปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง 
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คาํสัง  นกัเรียนเลือกคาํตอบทีถกูทีสุดเพียงคาํตอบเดียวแลว้ทาํเครืองหมายกากบาท (X)  ลงใน  

            กระดาษคาํตอบ 

1. การกระทาํในขอ้ใดจดัเป็นการบาํรุงรักษาวดั 

         ก.  อ๋อย  ชกัชวนเพือนๆ ไปทาํบุญ         

 ข.  อรุณ  ชวนญาติไปสร้างศาลาวดั 

         ค.  อ่อน  ทอดผา้ป่าเป็นประจาํทุกปี         

  ง.  ออ้ย  หา้มบุคคลภายนอกเขา้ไปนงัมวัสุมในวดั 

2.  นกัเรียนคิดว่าการบาํเพญ็ประโยชน์และบาํรุงรักษาวดัควรเป็นหนา้ทีของใครมากทีสุด 

 ก.  ชาวพุทธทุกคน    ข.  นกัเรียนทุกคน 

  ค.  ชาวบา้นทุกคน    ง.  พระในวดัทุกรูป 

3.  การทาํบุญตกับาตรรวมทงัการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อวดั ส่งผลดีในขอ้ใดมากทีสุด 

 ก.  ช่วยใหว้ดัประหยดัค่าใชจ่้าย 

 ข.  สืบต่ออายขุองพระพุทธศาสนาใหย้นืยาว 

  ค.  ทาํใหรู้้จกัการปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน ์

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรือง หน้าทีชาวพทุธ 
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 ง.  เป็นการอุปถมัภพ์ระภิกษุสามเณรดว้ยปัจจยั 4 

4.  เมตตาเห็นปราณีขาดเรียนบ่อยจึงคอยเตือน  เพราะกลวัว่าปราณีจะไม่มีสิทธิสอบ  การปฏิบติัตน 

    ของเมตตา  จดัเขา้ในลกัษณะของมิตรตามขอ้ใด 

  ก.  มิตรมีนาํใจ      ข.  มิตรมีอุปการะ 

 ค.  มิตรแนะนาํประโยชน ์   ง.  มิตรร่วมทุกขร่์วมสุข 

5.  ขอ้ใดแสดงลกัษณะของเพือนทีไม่ละทิงในยามทุกขย์าก 

  ก.  กลา้ทาํการบา้นใหเ้ก่ง 

 ข.  กอ้ยใหนิ้ดยมืเงินโดยคิดดอกเบียตาํ 

  ค.  ตน้คอยเตือนตมัไม่ใหห้ลบัขณะเรียน 

  ง.  สมชาติใหส้มชายซึงตกงานพกัรองานอยูที่บา้นตนเอง 

 

6.  นกัเรียนควรมีส่วนช่วยบาํเพญ็ประโยชน์และทาํนุบาํรุงวดัอยา่งไร 

  ก.  ช่วยบูรณะซ่อมแซมวดั 

  ข.  ช่วยกวาดลานวดั เก็บลา้งจาน 

  ค.  เรียไรเงินหาทุนการศึกษาใหส้ามเณร 

  ง.  ชกัชวนใหผู้อื้นหนัมานบัถือพระพุทธศาสนาใหม้าก 

7.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ทีในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่วดัของพุทธศาสนิกชน 

  ก.  ไปทาํบุญ รักษาศีลทุกวนั 

  ข.  ทอดผา้ป่าหาทุนทรัพยส์ร้างกุฎิพระ 

  ค.  ใหทุ้นการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร 

  ง.  ดูแลมิใหผู้ใ้ดใชว้ดัเป็นสถานทีประพฤติมิชอบ 

8.  บุคคลในขอ้ใดแสดงพฤติกรรมของผูบ้าํเพญ็ประโยชนแ์ละบาํรุงรักษาวดัไดถ้กูตอ้ง 

  ก.  โตมร  หวัเราะอยา่งมีความสุข  ขณะนงัปฏิบติัธรรมกบัผูอื้นในวดั 

 ข.  เตือนตา  ชวนเพือนไปช่วยงานบวชทีวดัแต่เพือนไม่ไปเตือนตาจึงไม่ไป 

 ค.  ปราณี  นาํผา้ปูนงัของวดัมาใชใ้นการนงัสมาธิแลว้นาํไปเก็บเขา้ทีใหเ้รียบร้อย 

 ง.  ประวติั  ไปช่วยจดัเตรียมอาหารเลียงพระทีวดัแต่ใชน้าํลา้งจานฟุ่มเฟือยเพราะกลวัไม่สะอาด 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่สิงทีนกัเรียนควรปฏิบติัต่อศาสนิกชนอืน   

  ก.  ไม่ดูถกูเหยยีดหยามศาสนิกชนทีนบัถือศาสนาอืน 

  ข.  แสดงกิริยาสุภาพเรียบร้อย เมือเขา้ร่วมพิธีกรรมของศาสนาอืน 
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  ค.  วิพากษว์ิจารณ์เปรียบเทียบพิธีกรรมของศาสนาอืนว่ามีความเชือทีงมงาย 

  ง.  มีความเขา้อกเขา้ใจ ระลึกเสมอว่าทุกศาสนาลว้นมุ่งสอนใหทุ้กคนเป็นคนดี 

10.  คาํสอนของพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต ์ และศาสนาอิสลามทีเหมือนกนั และเราควรนาํไป

ปฏิบติั คือขอ้ใด  

 ก.  การรักผูอื้นเหมือนรักตนเอง     

 ข.  การปฏิบติัตามหลกัอาศรม 4     

 ค.  การศรัทธาในเอกภาพของพระเป็นเจา้  

 ง.  การทาํแต่ความดี งดเวน้การทาํความชวั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   ข 

2   ก 

3   ข 

4   ค 

5   ง 

6   ข  

7   ก 

8   ค 

9   ค 

10  ง   

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เรือง หน้าทีชาวพทุธ 
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กระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1  เรือง  หน้าทีชาวพทุธ 

 

ชือ……………………………………………….ชัน……………เลขท…ี………… 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     
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7      7     

8      8     

9      9     

10      10     

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที 1  เรือง  หน้าทชีาวพุทธ 

กลุ่มที............ชือกลุ่ม.................................................. ห้อง........... 

ประธานกลุ่ม............................................................................................................ 

เลขานุการกลุ่ม......................................................................................................... 

 

เล
ขที

 

ชือ – สกุล 

ผลการทดสอบ ผลการประเมินกิจกรรมที 

ก่อนเรียน 

(10) 

หลงัเรียน  

(10) 

1 

(20) 

2 

(30) 

3 

(20) 

รวม 

(70) 
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 รวม       

 เฉลีย       

 เฉลียร้อยละ       

 

จากผลการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1  เรือง  หน้าทีชาวพุทธ 

ของกลุ่มที.................................. พบว่า 

 ผลการทดสอบก่อนเรียน............................................................. 

 ผลการทดสอบหลงัเรียน............................................................. 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. คู่มอืการจดัสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

  ศาสนา  และวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2545. 

_________.  สาํนกังานปลดักระทรวง. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต.ิ กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547. 

_________. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2553. กรุงเทพฯ :  

           โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,  2553. 
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