
เอกสารหมายเลข ๓ 

                                                                           ภาคสงฆ์ท่ี............................รหัส..................  

                                                                              ................./................/................. 

                                                                                         ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า  รุ่นที่ ๑๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

ของ 

โรงเรียนบ้านแซะ 

 

หมู่ที่ ๖  ต าบลสะกอม  อ าเภอเทพา  จังหวดัสงขลา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ 

ต าบลล าชิง  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการไตรสิกขา 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
      หน่วยการเรียนรู้   เรื่อง ไตรสิกขาพัฒนาจิต                 จ านวน  1  ชั่วโมง 

.........................................................................................................................          
สาระการเรียนรู้ 
     สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
          สาระที่ ๑ การอ่าน 
            มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
         ตัวชีว้ัด 
            วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เรื่อง ไตรสิกขาพัฒนาจิต 

         ไตรสิกขา เป็นการการฝึกฝนอบรมตน อบรมจิตให้สงบมั่นคงและเป็นการการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาซึ่ง 
ศาสนิกชนที่ดีควรศึกษาและฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
          1. มีวินัย (ศีล) การพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ความมีวินัยปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
กติกาของสังคม          

2. ใฝ่เรียนรู้ (สมาธิ) การพัฒนาจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนจากการฝึกปฏิบัติ 
  3. มุ่งม่ันในการท างาน (ปัญญา) การมีความรู้จากการกระท า     

ทักษะการเรียนรู้   
 1. การอ่าน   
 2. ทักษะการคิด  
 ๓. การเขียนจดบันทึก  
 4. ทักษะการสื่อสาร  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     ๑.  จุดประสงค์ปลายทาง 
              นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอ่านอย่างถูกต้องมีสมาธิ สามารถน าหลักธรรมที่ได้จากการอ่านไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และมีมารยาทในการอ่าน 
     ๒.  จุดประสงค์น าทาง 
                ๒.๑  นักเรียนสามารถบอกวิธีการอ่านและปฏิบัติตามหลักการอ่านได้อย่างถูกต้อง 
                ๒.๒  นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้      
       ๒.๓  นักเรียนสามารถวิเคราะห์และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านได้ 
       ๒.๔  นักเรียนสามารถบอกหลักการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
กระบวนการเรียนรู้ 
       ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
          -    ครูชี้แจง แจ้งข้อปฏิบัติของการเรียน จากนั้นครูและนักเรียนสวดมนต์แบบสั้น (ศีล) และนั่งสมาธิ 1-
2 นาที (สมาธิ) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเรียน 

- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทสวดมนต์ถึงความหมายและประโยชน์ของการอ่าน 
หรือท่องบทสวด ครูถามน าเพ่ือโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้   



       ขั้นสอน 
          ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง หลักการอ่านและการคิดวิเคราะห์ 
          ๒. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการอ่านเรื่องจนเข้าใจ ตอบค าถามจากเรื่อง และสามารถวิเคราะห์เรื่อง
ได้นั้นท าให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๓. ครูให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจนิทานเรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา” (สมาธิ) 
 ๔. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด และตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน (ปัญญา) 
     -  นักเรียนอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร                       -  ลูกสาวชาวนามีนิสัยอย่างไร 
              -  ถ้านักเรียนเป็นลูกสาวชาวนาจะท าอย่างไร               -  จากเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 
              -  จากนิทานเรื่องนี้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
          ๕. นักเรียนส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยมีครูคอยแนะน าเพ่ิมเติม 
          ขั้นสรุป 
              -  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาเรื่อง หลักการอ่านและการคิดวิเคราะห์และนิทาน
เรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา”อีกครั้ง 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
              ๑.  นิทานเรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา” 
              ๒.  ใบงานจากนิทานเรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา”  
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
             ๑.  วิธีการวัดผลและประเมินผล 
                     ๑.๑  การสังเกต 
                            ๑.๑.๑  สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
                            ๑.๑.๒  สังเกตมารยาทในการอ่านและการท าชิ้นงานของนักเรียน  
                     ๑.๒.  การตรวจผลงาน 
                            ๑.๒.๑  ตรวจแบบฝึกจากใบงานนิทานเรื่อง “เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา” 
              ๒.  เกณฑ์การประเมิน 
                     ๒.๑  นักเรียนสามารถบอกวิธีการอ่านและปฏิบัติตามหลักการอ่านได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 
                     ๒.๒  นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
               ๒.๓  นักเรียนสามารถวิเคราะห์และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
           ๒.๔  นักเรียนสามารถบอกหลักการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
๓.  เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 
                     ๓.๑  แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                     ๓.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
                     ๓.๓  แบบประเมินการอ่านการคิดวิเคราะห์และมารยาทในการอ่าน 
                     ๓.๔  แบบฝึกทักษะ                                       
กิจกรรมเสนอแนะ 
        ครูให้นักเรียนที่มีคะแนนประเมินการอ่านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมากช่วยบอกวิธีการอ่านที่ตนเอง
ใช้แล้วได้ผลดีให้เพ่ือนๆ ฟัง      

 
 



ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 
  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ได้ดี น ามาฝึกปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาได้ 
 
                    ลงชื่อ............................................ 
                                                                                            (นางอรรจมาภรณ์  บุญพิพัฒน์) 
                                                                                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซะ 
บันทึกผลหลังการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักไตรสิกขารู้จักคิดวิเคราะห์และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
  - 
ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 
  ควรฝึกนักเรียนบ่อยๆ เพ่ือเป็นการย้ าคิดย้ าท าให้กับนักเรียน 
                                                                                      ลงชื่อ ผู้สอน 
                                                                                           (นางชาติ  ใหม่คง) 
                                                                                     ต าแหน่งครู ช านาญการพิเศษ 
                                                                                            โรงเรียนบ้านแซะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
นิทานเรื่อง เศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนา 

     นานมาแล้ว …มีเศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่ง เขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนใน
คฤหาสน์ของเขา เป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีด ากับสีขาว เศรษฐีบอกชาวนาว่า “ท่านเป็นหนี้สินข้า
จ านวนหนึ่ง แต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้า ข้าจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดให้” แต่ชาวนาไม่ตกลง 
เศรษฐีบอกว่า “ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนกรวดใส่ในถุงผ้านี้ ก้อน
หนึ่งสีด า ก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสีขาว ข้าจะยกหนี้สินให้
ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้า แต่หากนางหยิบได้ก้อนสีด า นางต้องแต่งงานกับข้า และแน่นอน ข้าจะยกหนี้
ให้ท่านด้วย” ชาวนาตอบตกลง เศรษฐีหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้า หญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อน
นั้นเป็นสีด า เธอจะท าอย่างไร? หากเธอไม่เปิดโปงความจริง ก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกง …หากเธอเปิดโปง
ความจริง เศรษฐีย่อมเสียหน้าและยกเลิกเกมนี้ แต่บิดาของเธอก็ยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนาน ลูกสาวชาวนา
เอ้ือมมือลงไปในถุงผ้า หยิบกรวดขึ้นมาหนึ่งก้อน พลันเธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พ้ืน กลืนหายไปในสีด าและ
ขาวของสวนกรวด 
เธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า “ขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อท่านใส่กรวดสีขาวกับสี
ด าอย่างละหนึ่งก้อนลงไปในถุงนี้ ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกรวดก้อนที่เหลือ ก็ย่อมรู้ทันทีว่า กรวดที่ข้าหยิบไป
เมื่อครู่เป็นสีอะไร” 
ปรากฎว่าที่ก้นถุงเป็นกรวดสีด า …“ดังนั้น กรวดก้อนที่ข้าท าตกย่อมเป็นสีขาว” หญิงสาวกล่าว…ชาวนาจึงพ้น
จากสภาพลูกหนี้ และลูกสาวก็ไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนั้น 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
“จงตั้งสติ…และใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา” 
“หากเราพยายามมากพอที่จะแก้ไขปัญหา…เราจะพบว่าทุกปัญหาย่อมมีวิถีทางแก้ไขเสมอ” 
 


