พระพุทธศาสนา
หนวยการเรียนรูที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน
ตัวอยาง และชาดก
เรื่อง พุทธประวัติและชาดก

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลา 2 ชั่วโมง

 สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การวิเคราะหพุทธประวัติ และชาดกโดยใชการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลนั้น ยอมทําใหไดขอคิด
สําคัญ ซึ่งสามารถนํามาเตือนสติ และเปนหลักในการประพฤติตนอยางเหมาะสม

 ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.2/5 วิเคราะหพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
ม.2/6 วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด

2.2 จุดประสงคการเรียนรู
1) วิเคราะหขอคิดจากพุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู และการสั่งสอนได
2) บอกแนวทางการนําขอคิดจากพุทธประวัติไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได
3) วิเคราะหขอคิดที่ไดจากมิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก และแนวทางการนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได

 สาระการเรียนรู
3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง

1) สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ
- การผจญมาร
- การตรัสรู
- การสั่งสอน

2) ชาดก
- มิตตวินทุกชาดก
- ราโชวาทชาดก

3.2 สาระการเรียนรูท องถิ่น
-

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการใหเหตุผล
4.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
1) กระบวนการทํางานกลุม

- ทักษะการเรียงลําดับ

 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

มีวินัย
ใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน
อยูอยางพอเพียง
มีความอดทน อดกลั้น

 กิจกรรมการเรียนรู
(วิธสี อนโดยเนนกระบวนการ : กระบวนการสรางความตระหนัก, กระบวนการกลุม,
วิธีสอนแบบบรรยาย)
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน
ตัวอยาง และชาดก
นักเรียนสวดมนตบูชาพระรัตนตรัยและทําสมาธิกอนเรียนทุกชั่วโมง




ชั่วโมงที่ 1
1. ครูใหนักเรียนผลัดกันเลาความรูเดิมที่นักเรียนเคยเรียน เรื่อง พุทธประวัติ และใหนักเรียนชวยกัน
เสนอขอคิดที่ไดจากการศึกษาพุทธประวัติ
2. ครูเปดเว็บไซตทรูปลูกปญญา พระพุทธศาสนา ตอน ผจญมาร ใหนักเรียนดู พรอมใหดูภาพพุทธ
ประวัติ ตอน ผจญมาร
และใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหความหมายของคําวา มาร ซึ่งนักเรียนอาจตอบไดหลากหลาย
ครูเชื่อมโยงการวิเคราะหใหนักเรียนเขาใจวา “มาร” ตามภาษาธรรม อาจหมายความวา กิเลส
ไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ ที่รบกวนพระทัยพระพุทธองคในขณะนั่งสมาธินั่นเอง เสนามาร
ก็คือ กิเลสเล็กๆ นอยๆ ที่เปนบริวารของโลภะ โทสะ โมหะ สวนพระแมธรณี ก็คือ บารมีทั้ง
10 ขอ ที่พระพุทธองคทรงบําเพ็ญมา เปนคุณความดี เปนกําลังใจใหตอสูอํานาจของกิเลสทั้งปวง
และตรัสรูในที่สุด
3. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 8 คน ตามความสมัครใจ ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาพุทธประวัติ ตอน
ตรัสรู และเทศนาสั่งสอน จากหนังสือเรียน และจากเอกสารประกอบการสอน เรื่อง พุทธประวัติ
ตอน ตรัสรูและปฐมเทศนา
4. ใหนักเรียนแตละกลุมฝกการตั้งคําถาม จากพุทธประวัติที่ไดศึกษา มากลุมละ 10 ขอ พรอมเฉลย
คําตอบ
5. นักเรียนแตละกลุมผลัดกันถามคําถามกับสมาชิกกลุมอื่นเรียงตามลําดับ ดังนี้
- กลุมที่ 1 ถามกลุมที่ 2
- กลุมที่ 2 ถามกลุมที่ 3
- กลุมที่ 3 ถามกลุมที่ 4
- กลุมที่ 4 ถามกลุมที่ 5
- กลุมที่ 5 ถามกลุมที่ 6
- กลุมที่ 6 ถามกลุมที่ 1
6. นักเรียนกลุมผูถามจะเปนฝายเฉลยคําตอบ โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตอง ถากลุมใดตอบ
ไมถูกหรือตอบยังไมครบถวนตามคําถาม กลุมผูถามจะเปนผูเสริมใหถูกตองครบถวน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบเพื่อทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ พุทธประวัติ
2. นักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติ ซึ่งในใบงาน จะประกอบดวย 2
ตอน
- ตอนที่ 1 เปนการเรียงลําดับเหตุการณในพุทธประวัติ
- ตอนที่ 2 เปนการตอบคําถามเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับพุทธประวัติ
3. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบในใบงาน
4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของพระพุทธประวัติ ขอคิดสําคัญที่ไดจากการศึกษา
พุทธประวัติ และแนวทางการนําไปประยุกตปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต
5. ครูเลาชาดกซึ่งเปนเรื่องราวของพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี เพื่อจะไปเสวยชาติเปนพระพุทธเจา
ใหนักเรียนฟง ซึ่งอยูในสุตตันตปฎก นิกายขุททก ในเรื่อง มิตตวินทุกชาดก และราโชวาทชาดก
6. ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหขอคิดที่ไดจากการฟงชาดก
- ตัวอยางขอคิดที่ไดจากมิตตวินทุกชาดก เชน ความกตัญู ความไมโลภ
- ตัวอยางขอคิดที่ไดจากราโชวาทชาดก เชน กษัตริยที่ครองแผนดินโดยชอบธรรมยอมไดรับ
สิ่งที่ดีตอบแทน แตถากษัตริยครองแผนดินโดยไมชอบธรรมยอมไดรับสิ่งที่ไมดีตอบแทน
ผูนําประพฤติตนดี ผูตามก็ยอมประพฤติดีตาม เปนตน
7. ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางแนวทางการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม โดยนําขอคิดจากมิตตวินทุก
ชาดก และราโชวาทชาดก ไปเปนหลักปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนสามารถตอบไดอยางหลากหลาย โดยครู
เปนผูตรวจสอบความถูกตอง และชวยเสนอแนะเพิ่มเติม

 การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
พุทธประวัติ พระสาวก
ศาสนิกชนตัวอยาง และชาดก
ตรวจใบงานที่ 1.1
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

 สื่อ/แหลงการเรียนรู
8.1 สื่อการเรียนรู

เครื่องมือ
เกณฑ
แบบทดสอบกอนเรียน หนวยการ
รอยละ 60 ผานเกณฑ
เรียนรูที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก
ศาสนิกชนตัวอยาง และชาดก
ใบงานที่ 1.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

รอยละ 60 ผานเกณฑ
ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2
2) หนังสือคนควาเพิ่มเติม
(1) พุทธทาสภิกขุ. (2535). พุทธประวัติประกอบภาพสําหรับเยาวชน.
กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.
(2) มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2526). พุทธประวัติ เลม 1-3. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร
4) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง พุทธประวัติ ตอน ตรัสรูและปฐมเทศนา
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง พุทธประวัติ

8.2 แหลงการเรียนรู

1) หองสมุด
2) หองจริยธรรมหรือหองพุทธศาสน
3) แหลงขอมูลสารสนเทศ
th.wikipedia.org/wiki/พุทธประวัติ
www.learntripitaka.com/History/ Buddhist.html
www.dharma-gateway.com/buddha.../ chadok-050209.htm
www.dharma-gateway.com/buddha.../ chadok-040404.htm
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