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แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  สาระ  1.1  มีความศรัทธา ความหวังตามหลักศาสนา 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แสงแห่งหวัง พลังแห่งศรัทธา                                           จํานวน  3 คาบ 

1. ผลการเรียนรู ้
มีความศรัทธา ความหวังในความดีตามหลักศาสนา และน าไปปฏิบัติในชีวิต 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู ้

2.1   ด้านความรู้ 
ผู้เรียนสามารถบอกหลักธรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมได้ 

2.2   ด้านทักษะ 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาด้วยความเช่ือมั่นว่าจะเกิดผลดีได้ 

2.3   ด้านคุณลักษณะ  
ผู้เรียนตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาด้วยความเช่ือมั่นว่าจะเกิดผลดี 

 
3. สาระการเรียนรู ้

3.1  ความหมายของความรักทางศาสนา 
3.2  การปฏิบัติตนด้วยความรักตามหลักธรรมทางศาสนา 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

คาบที่ 1 
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนดูภาพข่าว ที่เป็นปัญหาเร่ืองเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน  เช่น ปัญหาการท าแท้ง การท า
ร้ายร่างกายเนื่องมาจากปัญหาชู้สาวในวัยเรียน เป็นต้น พร้อมทั้งถามความคิดของนักเรียนว่า เพราะ
เหตุใดจึงเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และน ามาอภิปรายหน้าช้ันเรียน (ภาพประกอบอยู่ในซีดี) 

 ครูอธิบายว่า เหตุผลที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นผลมาจาก ความเข้าใจในเร่ือง
ของความรัก ซ่ึงเราแต่ละคน ก็ล้วนมีความรัก และเราจะมีวิธีการแสดงออกอย่างไรให้เหมาะสมและ
ถูกต้อง 

ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนแต่ละคน เขียนนิยามความรัก ในแบบของตนเอง พร้อมทั้งอธิบายความหมายหน้าช้ัน
เรียน 
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 อธิบายเพิ่มเติมว่า ความรัก เป็นคุณธรรมที่แสดงออกถึงความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจกันและ
ความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป็นศูนย์กลางของศาสนาหลายๆ ศาสนา และเราก็ควรจะมี
วิธีแสดงความรักอย่างเหมาะสม 

ขั้นสรุป 

 ครูสรุปให้นักเรียนเห็นว่า ความรักเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตา เห็นอก
เห็นใจกัน เป็นสิ่งที่สวยงาม ซ่ึงในปัจจุบัน มนุษย์มองความรักในรูปแบบที่ผิดๆ โดยเอาเร่ืองของเพศ
มาเกี่ยวข้อง จึงท าให้เกิดปัญหาดังข่าวที่พบ 

 นักเรียนไตร่ตรอง เงียบๆ สักครู่หนึ่ง ถึงนิยามความรักที่ตนเขียนในข้างต้น ว่าเหมาะสมที่จะเป็น
นิยามความรักที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่  

 
คาบที่ 2--3 
ขั้นนํา 

 ครูทบทวนบทเรียนของคร้ังที่แล้ว เร่ืองของความรัก ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 ครูให้นักเรียนวาดภาพนิ้วมือของฉัน แล้วให้เขียนใส่ในแต่ละนิ้วว่า ฉันรักใคร โดยเรียงตามล าดับ

ตั้งแต่นิ้วโป้งจนถึงนิ้วก้อย 
 อาสาสมัครอภิปรายผลงานของตนเองหน้าช้ันเรียน พร้อมทั้งบอกเหตุผลถึงการเรียงล าดับดังกล่าว   

ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เพลง “แก่นรัก” และให้นักเรียนตอบค าถามลงในสมุด (วีดิทัศน์อยู่ในซีดี) 
- เพลงนี้เกี่ยวกับเร่ืองใด และฟังแล้วรู้สึกอย่างไร 
- ชอบท่อนไหนของบทเพลงนี้และเพราะอะไร 

 ครูเลือกอาสาสมัครให้ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
 ครูอธิบายว่า นอกจากความรักในรูปแบบของหนุ่มสาวแล้ว ก็ยังมีความรักในรูปแบบอื่นๆ เช่น 

ความรักจากพ่อ แม่ ความรักจากเพื่อนๆ หรือคนรอบข้าง เป็นต้น  แล้วเราจะมีวิธีการในการแสดง
ความรักต่อกลุ่มคนเหล่านั้นได้อย่างไร 

 ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน พร้อมทั้งให้พวกเขาระดมความคิดในเร่ืองวิธีแสดงออก 
ทางด้านความรักต่อกลุ่มคนต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างไร 

- พ่อ แม่ 
- เพื่อน 
- คนในสังคม (โรงเรียน) 

ขั้นสรุป 
 ครูสรุป ว่า  ความรัก เป็นคุณธรรมที่แสดงออกถึงความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจกันและความ

เสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป็นศูนย์กลางของศาสนาหลายๆ ศาสนา และเราก็ควรจะมีวิธี
แสดงความรักอย่างเหมาะสม    
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 นักเรียนไตร่ตรองส่ิงที่ได้รับ ฉันจะมีวิธีแสดงออกในเร่ืองความรักให้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร 
 

5. สื่ออุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู ้
5.1 สื่อหนังสือพิมพ์ (ภาพข่าว) เกี่ยวกับการท าแท้ง หรือปัญหาทางด้านชู้สาว 
5.2 อินเทอร์เน็ต 
5.3 ห้องสมุด 
5.4 สื่อวีดีทัศน์ เพลง แก่นรัก (http://www.youtube.com/watch?v=bhUZvxiILjU)   

 
6. วัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม  
6.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
6.3 ตรวจจากใบงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระ  1.2  แสวงหาความจริงจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง    แสวงหาความจริงด้วยสันติธรรม                             จํานวน 3 คาบ 

1.  ผลการเรียนรู ้
เห็นคุณค่า รัก แสวงหาความจริง 

 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู ้

2.1 ด้านความรู้ 
เล่าเร่ืองราว/เหตุการณ์ที่ให้ข้อคิดสอนใจ 

2.2  ด้านทักษะ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดด้วยปัญญาและทางหลักธรรมศาสนา  

2.3  ด้านคุณลักษณะ 
แสวงหาความจริงที่เกิดขึ้นได้ด้วยสันติธรรม 

 
3.  สาระการเรียนรู ้

สถานการณ์จริงในสังคม ที่ให้ข้อคิดสอนใจ 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู ้

 คาบที่ 1-3 
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนดูภาพและเล่าเร่ืองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (ภาพเด็กชาวซูดานกับนกแร้งอยู่ใน
ซีด)ี 

ขั้นสอน 

 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน และร่วมกันตอบค าถามต่อไปนี้  
- ท่านเห็นภาพนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไร ท าไมจึงรู้สึกเช่นนั้น 
- ถ้านักเรียนเป็นช่างภาพที่อยู่ในเหตุการณ์ จะท าอย่างไร 

 แต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม 
ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ปัญหาด้วยปัญญาโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 
(มนุษยธรรมส าคัญกว่าชื่อเสียง เกียรติยศ) 

 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งถึงข้อคิดที่ได้รับ และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
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5.  สื่ออุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู ้

รูปภาพ (เด็กชาวซูดานกับนกแร้ง) 
 
6.  วัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น  
6.2 ประเมินจากการน าเสนอ 
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 เป็นภาพของเด็กหญิงชาวซูดานก าลังอ่อนแรงจวนถึงแก่ความตาย ขณะเดินทางไปขอรับปันอาหารจาก
แคมป์ขององค์การสหประช าชาติ ซ่ึงอยู่ห่างออกไปประมาณ  1 กิโลเมตร ไม่ไกลกัน คือนกแร้งผู้รอคอยเสี้ยว
วินาทีที่เด็กหญิงจะหมดลมหายใจ เพื่อจิกกินร่างเธอเป็นอาหาร แต่เมื่อมีคนทราบว่าหลังจากที่เขาถ่ายรูปแล้ว เขา
ท าเพียงแค่ไล่นกแร้งไป         แต่ไม่ได้ช่วยเด็ก หลายคนพูดว่าเขาก็เป็นเหมือนนกแร้งอีกตัว ที่คอยจะกินเด็กชาว
ซูดานนั่นเอง เขาเป็นช่างภาพได้รางวัลจากการ "ฉวยโอกาส"  จากปัญหาสังคมไม่มีใครรู้ชะตากรรมต่อมาของ
เด็กหญิง  ภาพถูกตีพิมพ์คร้ังแรกใน หนังสือพิมพ์  นิวยอร์คไทม์ (The New York Times) ฉบับ
วันที่ 26 มีนาคม  1993   อารมณ์สุดสะเทือนใจที่ปรากฏ ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลพูลิตเซอร์สาขาภาพข่าวยอด
เย่ียม  (Feature Photography) ประจ าปี  1994 ไปเป็นเกียรติประวัติ ท่ามกลางค าช่ืนชม และเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากคนในแวดวงหนังสือพิมพ์ (กระทั่งเพื่อนบางคนของเขา) ที่ออกมาถามถึง ‚จรรยาบรรณ ‛ ความเป็นช่างภาพ
ว่า  ‚เหตุใดจึงไม่เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงคนนั้น‛  
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6   สาระ  1.3  มีการไตร่ตรองภาวนาเป็นวิถีชีวิต 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  พบสันติด้วยการภาวนา                       จํานวน   3   คาบ 

1.  ผลการเรียนรู้ 
 ด าเนินชีวิตโดยมีการไตร่ตรองและภาวนาเสมอ  

  
2.    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 ด้านความรู้ 
2.1.1  นักเรียนอธิบายความหมายของการไตร่ตรองเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันในสังคมได้ 
2.1.2   นักเรียนอธิบายความหมายและรูปแบบของการภาวนาได้ 

2.2 ด้านทักษะ 
2.2.1  นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติสมาธิได้ 
2.2.2  นักเรียนสามารถภาวนาจนเป็นวิถีชีวิตได้ 

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 นักเรียนรู้จักการไตร่ตรองและภาวนา 
 

3 สาระการเรียนรู้ 
3.1 การฝึกปฏิบัติสมาธิ 
3.2 การไตร่ตรองเหตุการณ์ในชีวิตและสังคม 
3.3 การภาวนา และรูปแบบต่าง ๆ   

 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่ 1 
ขั้นนํา 

 ครูสนทนากับนักเรียนถึงเร่ืองของการนั่งสมาธิ   ว่านักเรียนนั่งแล้วมีความรู้สึกใดบ้าง  ให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล     

ขั้นสอน  

 ให้นักเรียนนั่งหลับตา  ฟังเสียงจากคลิป ‚relax เพลงสมาธิ”  ให้นักเรียนไตร่ตรองว่า  นักเรียนคิดถึง
สิ่งใดบ้าง  ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน   ขออาสาสมัครออกมาเล่า  ส่ิงที่นักเรียนได้จากการ
ไตร่ตรองจากการนั่งสมาธิ  ประกอบเสียงเพลง (คลิปเพลงอยู่ในซีดีประกอบ)  
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 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 6 คน  ให้นักเรียนฟังเพลง ”ทรงเลี้ยงดูข้า” จาก ประชุมกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวเพลงภาวนาที่นักเรียนได้ยิน  และไตร่ตรองว่า  มีความสัมพันธ์กับชีวิตของนักเรียน
หรือไม่  นักเรียนมีหลักยึดเหนี่ยวน าใจ  คือสิ่งใดบ้าง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

 ให้นักเรียนคิดถึงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ตนนับถือ  และภาวนาเงียบ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ิส าหรับความเป็น
ตัวตนของเราในวันนี้  

ขั้นสรุป 

 ครูสรุปถึงกิจกรรมว่า  การที่เราจะด าเนินชีวิต  ต้องมีสติ  และมีสมาธิในการด าเนินชีวิต  เมื่อมีสติ
และสมาธิแล้ว  ต้องมีการไตร่ตรองตนเองเสมอ 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ถึงผลของการมีสมาธิและการทบทวนไตร่ตรองชีวิตของนักเรียน 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่าในชีวิตจริงของนักเรียน   นักเรียนเคยทบทวนตนเองในแต่ละ

วันว่าได้ท าอะไรบ้าง ท าอย่างมีสมาธิมีสติหรือไม ่   ให้เวลานักเรียนในการทบทวน ไตร่ตรองชีวิต 
         

 คาบที่ 2 – 3 
ขั้นนํา 

 ครูทบทวนเร่ืองของการนั่งสมาธิและและให้นั่งสมาธิแบบไม่มีเสียงเพลง  3  นาที   
ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม  ให้นักเรียนทุกคนถือแก้วเปล่าไว้ทุกคน แล้วเลือกนักเรียนที่เป็น
ผู้น า 1 คน  ให้นักเรียนที่เป็นผู้น า ตักน้ าในก ะละมังรินใส่แก้วให้กับเพื่อนทางด้านขวา  และคนที่
ได้รับน้ าแล้ว  ก็รินน้ าส่งให้เพื่อนต่อไปอีกทางด้านขวา  และรับน้ าจากเพื่อนทางด้านซ้ายด้วย  ให้
นักเรียนรินน้ าและรับน้ าจนครบทุกคน  จนคนสุดท้ายรินส่งให้ผู้น าเทคืนกลับใส่ก ะละมังจนหมด 
โดยไม่ใช้เสียง  ถ้าใช้เสียงให้เร่ิมใหม่หมด ให้นักเรียน นั่งนิ่ง ๆ ไตร่ตรองส่ิงที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรม  

 ให้การบ้านนักเรียนกลับไปทบทวนชีวิตของนักเรียนว่า  เหมือนน้ าและแก้วน้ าตรงไหน  อย่างไร
บ้าง   และให้นักเรียนเขียนสรุป  จากการทบทวนไตร่ตรองชีวิตของนักเรียน 

 ครูให้นักเรียนพิจารณาไตร่ตรองว่า  ทุกวันนี้  เราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้  มีแต่ความสุขอย่างเดียว
หรือไม่  ยามที่เรามีความทุกข์  เราท าอย่างไร  และเราใช้สิ่งใดในการเย่ียวยาในยามทุกข์  เศร้า  หมด
หวัง  หมดก าลังใจ ครูเปิดวีดิทัศน์เร่ือง  “เดอะแพสช่ันออฟเดอะไคร้ทส์”   ตอนที่พระเยซู
เจ้าทุกข์ระทมในสวนเกทเสมนี  ให้นักเรียนดู  และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น (คลิปอยู่ในซีดี) 

 ให้นักเรียนเขียนบทภาวนาวอนของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของนักเรียน  ยามที่นักเรียน  เกิดปัญหาและทุกข์ใจ  
โดยยึดองค์ประกอบ  4  ประการ  สรรเสริญ   ขอบคุณ  ขอโทษ  วอนขอ  ในค าภาวนาของนักเรียน    
พร้อมน าเสนอผลงานของนักเรียน 

 ให้นักเรียนเขียนค าภาวนาอ้อนวอนของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ส าหรับเพื่อนนักเรียน  ม.6 ทุกคนที่ก าลัง
จะต้องไปศึกษาต่อ    
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ขั้นสรุป 

 ครู สรุปถึงการไตร่ตรองและทบทวนชีวิตของนักเรียนเอง  และการภาวนาของนักเรียนโดยการ
สนทนาถามตอบกับนักเรียน  

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  ถึงองค์ประกอบการภาวนา เพื่อให้นักเรียนเกิดความแม่นย าในเนื้อหา 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งถึงการภาวนาว่า  นักเรียนควรที่จะภาวนาในโอกาสใดบ้าง  และ

ควรที่จะภาวนาด้วยอาการใด 
 

5 สื่ออุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
5.1 คลิป “relax เพลงสมาธิ” จาก http://youtu.be/PHyVCBLGQwE 
5.2 คลิปเพลง “ทรงเลี้ยงดูข้า” จาก http://youtu.be/SNimUXEBetY 
5.3 กะละมังน้ า  , แก้วน้ า  , น้ า 
5.4 คลิปวีดิทัศน์ เร่ือง “The Passion of the Christ Part 1‛   (ตอนที่พระเยซูทุกข์ระทมที่สวนเกทเสมนี) 
5.5 ห้องสมุด 
5.6 อินเทอร์เน็ต 

 
6 วัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม  
6.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
6.3 ตรวจจากใบงาน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
วิชา................................................ชั้น..............ภาคเรียนที่ ……….ปีการศึกษา………… 
ครูผู้สอน………………………………วันที่ประเมิน……………………………………. 
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 เกณฑ์ในการประเมิน 
 ๐  =  ไม่เคยแสดงพฤติกรรมเลย ๒  =  แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 
 ๑  =  แสดงพฤติกรรมน้อยมาก ๓  =  แสดงพฤติกรรมนั้นเป็นประจ า 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  สาระ  1.4  มีวิจารณญาณ มโนธรรม มีความกล้าหาญเชิงศีลธรรม มีสติ รอบคอบ 

 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  กล้าหาญเชิงศีลธรรม                                                              จํานวน  3  คาบ 

1. ผลการเรียนรู ้
มีมโนธรรม วิจารณญาณ ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม และมีสติรอบคอบในการตัดสินใจเลือกกระท า

หรือหลีกเลี่ยงการกระท า  
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.1   ด้านความรู้ 

นักเรียนสามารถบอกวิธีปฏิบัติในสิ่งที่ดี และหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไม่ดีอย่างมีสติ และรอบคอบ 
2.2  ด้านทักษะ 

นักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี และหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไม่ดีอย่างมีสติ และรอบคอบ 
2.3 ด้านคุณลักษณะ 

2.3.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ี
2.3.2 นักเรียนกล้าแสดงออกและยึดมั่นในการท าความด ี

 
3. สาระการเรียนรู ้

3.1 การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
3.2 บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
3.3 ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

คาบที่ 1-2  
ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนชมสื่อวีดีทัศน์หนังสั้นคุณธรรม เร่ือง “ทางที่เลือก” ตอนที่ 3 (คลิปอยู่ในซีดี) 
ขั้นสอน 

 สนทนาซักถาม และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสั้นที่ได้ชมจบไป 
 ครูต้ังค าถามดังนี้ 

- นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเร่ืองที่ได้ชมนี้ 
- ถ้านักเรียนเป็นเกมส์ และอยู่ในเหตุการณ์ที่พ่อก าลังเก็บขยะอยู่ นักเรียนจะท าอย่างไร 
- หากนักเรียนเป็นเพ่ือนของเกมส์นักเรียนจะท าอย่างไร 
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ขั้นสรุป 

 ครูสรุปข้อคิดที่ได้จากเร่ือง “ทางที่เลือก” ตอนที่ 3 ให้นักเรียนฟัง “จากเร่ือง ในช่วงแรกเกมส์ไม่กล้า
ที่จะแสดงตนว่าเป็นลูกของคนเก็บขยะ นั่นแสดงว่าเกมส์ขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะแสดง
การยอมรับในอาชีพของบิดา และไม่ต้องการเข้าไปทักทายบิดา แต่เมื่อเห็นบิดาเดือดร้อน เกมส์จึง
เกิดมโนธรรมตักเตือนตนเองให้แสดงตนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ นั่นแสดงว่า เกมส์เกิดความกล้าหาญ
ทางจริยธรรมแล้ว และยังส่งผลให้เพื่อนยอมรับในพฤติกรรมนั้น เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติในสิ่ง
ที่ดีนี้ด้วย” 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดเพิ่มเติมที่ได้จากเร่ืองนี้ 
- ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่ง แล้วเขียนข้อตั้งใจในการเลือกสิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อยืนยัน

ในสิ่งที่ดีและถูกต้องด้วยความกล้าหาญ 
 

คาบที่ 3 
ขั้นนํา 

 ครูเล่าข่าว “ความกล้าหาญทางจริยธรรม” ของท่านว.วชิรเมธี  เล่าถึง คุณสุทธิชัย  หยุ่น  
 สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับข่าวที่ได้ฟังจบไปว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่ได้ฟัง

จบไป 
ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน วิเคราะห์ข่าวนี้ ลงกระดาษ A4 ตามหัวข้อ 
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ 
- หากนักเรียนเป็นผู้ส่ือข่าวนักเรียนจะกล้าลงข่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
- นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากข่าวนี้ 
- นักเรียนคิดอย่างไรกับการกระท าของ คุณสุทธิชัย  หยุ่น  

 ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนๆเสนอแนะเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป 

 ครสูรุปข้อคิดที่ได้จากข่าวเร่ือง “ความกล้าหาญทางจริยธรรม” ของคุณสุทธิชัย หยุ่น “จากข่าวนี้จะ
เห็นได้ว่า คุณสุทธิชัย  หยุ่น กล้าที่จะยืนยันในความถูกต้องโดยไม่เกรงกลัวต่ออันตรายแม้ชีวิต  กล้า
ยืนหยัดในความจริง ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคข่าว  คุณธรรมนี้จึงส่งผลให้คุณ
สุทธิชัย  หยุ่นได้รับการยอมรับจากบุคคลหลายฝ่าย” 

 ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุป และหาแนวทางเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งถึงข้อสรุปที่ได้ 
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5.  สื่ออุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู ้
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5.2 จอโปรเจคเตอร์ 
5.3 สื่อวีดีทัศน์น าเสนอเร่ือง “ทางที่เลือก” ตอนที่ 3  

http://www.youtube.com/watch?v=NVLwaXqiFDY 
5.4 ข่าว “ความกล้าหาญทางจริยธรรม” ของคุณสุทธิชัย  หยุ่น 

 
6. วัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
6.2 สังเกตจากการน าเสนองานกลุ่ม 

 

 
 

 
 
 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=NVLwaXqiFDY
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ข่าวประกอบการสอน  “ความกล้าหาญทางจริยธรรม”  
 

"พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี" ได้ยกตัวอย่าง  
ผู้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เช่น "สุทธิชัย หยุ่น" มาให้ฟังว่า... 

สุทธิชัย หยุ่น เป็นสื่อมวลชนที่เรียกร้องหาสิทธิ และเสรีภาพของส่ือมาโดยตลอด  
ในช่วงที่เขาไปท างานเป็นเพียงแค่  ผู้ช่วยบรรณาธิการให้หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง   

ก็มีข่าวว่าลูกชายนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งไปพังศาลาริมทาง แล้วยังไปปัสสาวะรดอีกด้วย  
ซึ่งเหตุดังกล่าวนักข่าวรู้กันหมดแต่ไม่มีฉบับไหนกล้าลงแม้แต่ฉบับเดียว  

คุณสุทธิชัยนั้นก็เช่ือมั่นว่าสื่อจะต้องมีเสรีภาพ ถ้าสื่อไม่มีเสรีภาพจะเป็นสื่อไปท าไม  
จึงไปขอภาพ นักข่าวมาลง โดยแอบลงไม่ให้บรรณาธิการทราบ 

เหตุการณ์กลับตาลปัตร เมื่อวันรุ่งขึ้นพบว่า  นายกรัฐมนตรีท่านนั้นเรียกลูกชายไปตักเตือน 
ที่ดีกว่านั้นคือ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เขียนชมข่าวช้ินนี้ และนับตั้งแต่ วันนั้น ค าว่า สุทธิชัย หยุ่น   

จึงกลายเป็นชื่อนักข่าวคุณภาพเป็นต้นมา 
 
 
 

ความกล้าหาญทางจริยธรรม หมายถึงอะไร 
หนึ่ง ความรักในความเป็นธรรม ความถูกต้อง และความจริง  

สอง ความกล้าที่จะจักยืนยันท าในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม  รวมถึงเข้าใจโลกและชีวิตอีกด้วย 
สิ่งนี้คือความหมายที่แท้ของความกล้าหาญทางจริยธรรม  

และเราจะสามารถสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรม 

ที่ท าให้คนองอาจกล้าหาญในการที่จะท าเพื่อประชาชน 

หรือท าเพื่อเพื่อนมนุษยชาติได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   สาระ  2.1  มีใจร่าเริงเบิกบาน  ช่ืนชมยินดีในพระพรต่างๆ  ที่ได้รับในชีวิต 

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  สติปัญญา ความฝัน ความส าเร็จ   จํานวน  4  คาบ 

1.   ผลการเรียนรู ้
1.1 นักเรียนและเข้าใจความหมายของ “ พระพรแห่งปัญญา    พระพรแห่งความฝัน   พระพรของความส าเร็จ   

และรู้จักขอบคุณพระเจ้าในพระพรต่างๆ ที่ได้รับ 
1.2 นักเรียนยึดมั่น เห็นคุณค่าของพระพรต่างๆ ที่ได้รับ ด้วยความยินดีและขอบคุณ  

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ด้านความรู้  
ความหมายของ “พระพรแห่งปัญญา    พระพรแห่งความฝัน   พระพรของความส าเร็จ   และขอบคุณ
พระเจ้าในพระพรต่างๆ ที่พระเป็นเจ้าประทานให้เราแต่ละคนในทุก ๆ วัน 

2.2  ด้านทักษะ  
คุณค่าและตระหนักถึงพระพรต่าง ๆ ที่ได้รับในชีวิตประจ าวัน  และน าพระพรนั้นมาใช้ให้เกิดกับตนเอง
และบุคคลรอบข้าง   

2.3  ด้านคุณลักษณะ  
นักเรียนมีใจร่าเริงเบิกบาน ช่ืนชมยินดีในพระพรต่างๆที่ได้รับ และขอบคุณพระเจ้าเสมอ 

 

3. สาระการเรียนรู ้
3.1 ช่ืนชมยินดีในพระพรแห่งปัญญา  
3.2 ช่ืนชมยินดีในพระพรแห่งความฝัน 
3.3 ช่ืนชมยินดีในพระพรของความส าเร็จ 
3.4 ขอบคุณพระเจ้าในพระพรต่างๆ ที่ได้รับ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

คาบที่ 1 
ขั้นนํา  

 นักเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับความช่ืนชมยินดี เช่น เพลง “เชิญเราคริสตชน” (คลิปอยู่ในซีดี) 
ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนอ่านใบความรู้  เร่ือง ‚ กุญแจสู่ความช่ืนชมยินดี ‛ จากพระคัมภีร์ ฟป 3 : 1 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-8 คน 
 ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และน าเสนอข้อคิดเห็นจากเร่ือง ‚ กุญแจสู่ความช่ืนชมยินดี ‛  
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ขั้นสรุป 

 ครูสรุปว่า “มนุษย์ทุกคนมีปัญหา แต่ท่ามกลางปัญหานั้น เราจะฝ่าฟัน เราจะมีชัยชนะ นักเรียนจะมี 
น้ าทิพย์ของพระเจ้าชโลมจิตใจให้ช่ืนชมยินดีได้อย่างไร?‛ 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งจากข้อสรุปของครู 
 

คาบที่ 2 
เนื้อหาการเรียนรู ้ ความช่ืนชมยินดีในพระพรแห่งความฝัน 
ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนฟังเพลง “รางวัลแด่คนช่างฝัน” ของจรัล มโนเพ็ชร (เพลงอยู่ในซีดีประกอบ) 
ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนอ่านเร่ือง  ‚ความฝันดีกว่าความฝัน‛ 
 ให้นักเรียนเล่าเร่ืองความฝันของนักเรียนแต่ละคน 

ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า  คนที่ยังหาความฝันของตัวเองไม่พบจะมีวิธีการค้นหาได้
อย่างไร? 

 
คาบที่ 3 เร่ือง ความช่ืนชมยินดีในพระพรของความส าเร็จ 
ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนดูคลิปวีดิทัศน์เร่ือง  “พระพรแห่งความส าเร็จ” (คลิปอยู่ในซีดีประกอบ) 
ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนบอกความหมายของค าว่า  ‚พระพรแห่งความส าเร็จ‛ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและยกตัวอย่าง
บุคคลที่ประสบผลส าเร็จในชีวิตและน าเสนอที่หน้าช้ันเรียน 

 ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนดูภาพแห่งความส าเร็จ เขาประสบความส าเร็จเพราะเหตุใด  และนักเรียนคิดว่านักเรียนจะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตเหมือนเขาหรือไม่  เพราะเหตุใด? 

 
คาบที่ 4 
เนื้อหาการเรียนรู ้ ขอบคุณพระเจ้าในพระพรต่างๆที่ได้รับ 
ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนฟังเพลง  ‚ ขอบคุณพระองค์ ‛ ของ  ศักดิ์สิทธ์ิ   เวชสุภาพร  (เพลงอยู่ในซีดีประกอบ) 
ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนอ่านบทเพลงสดุดีที่ 138   “บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า” พร้อมกัน (อยู่ในซีดีประกอบ) 
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 ครูอธิบายเกี่ยวกับบทเพลงสดุดีที่ 138  และให้นักเรียนทุกคนพูดแสดงความขอบคุณส าหรับพระพร
และพระเมตตาของพระองค ์

ขั้นสรุป 

 นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยว ‚ การขอบคุณพระเจ้าในพระพรต่างๆที่ได้รับ ‛  จากเร่ืองราวที่เราได้ยินใน
พระคัมภีร์วันนี้  

 นักเรียนทุกคนร้องเพลง  ‚จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  เพราะองค์พระทัย ดี  ความรักมั่นคงของ
พระองค์  ด ารงนิจนิรันดร์‛ 

 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

5.1  สื่อการเรียนรู้ 
5.1.1  คลิป เพลง “รางวัลแด่คนช่างฝัน‛, ‚ พระพรแห่งความส าเร็จ ‛,   ‚เพลงขอบคุณพระองค‛์ 
5.1.2 บทเพลงสดุดีที่ 138 จาก http://www.kamsonbkk.com/prayer/psalm/1684-007 
5.1.3 บทอ่านจากพระคัมภีร์ 

5.2 แหล่งการเรียนรู้  
5.2.1 ห้องสมุด  
5.2.2 ห้องจิตตาภิบาล  
5.2.3 อินเทอร์เน็ต    www.YouTube.com     

 
5. การวัดและการประเมินผล  
 - แบบสังเกตพฤติกรรม  
  

วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
-  สังเกตพฤติกรรม - นักเรียนร่วมกิจกรรมและผ่าน

เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จ านวนทั้งหมด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ใบความรู ้
 
มนุษย์ทุกคนมีปัญหา แต่ท่ามกลางปัญหานั้น เราจะฝ่าฟัน เราจะมีชัยชนะ เราจะมีน้ าทิพย์ของพระเจ้า

ชโลมจิตใจให้ช่ืนชมยินดีได้อย่างไร? 
1. เราชื่นชมยินดีได้ เพราะมีพระเจ้า มีความรอด และมีพระสัญญาผู้เช่ือ มีปัญหาเหมือนทุกคนที่ 

อยู่ในโลก แต่เราต่างจากโลก เพราะเรามี ‚พระเจ้า‛นักปราชญ์ นักปรัชญา นักศาสนา ให้เราได้แต่ค าสอนที่ดี ... 
พูดดี ฟังเพราะ แต่ท าไม่ได้ เป็นไม่ได้อย่างที่พูดไม่ใช่เพราะค าสอนไม่ดี ... แต่เพราะไม่มีพระเจ้า จึงท าไม่ได ้
เมื่อเขาไม่มีพระเจ้า จึงไม่มีความรอด และไม่มีพระสัญญาในขณะที่เรามีพระเจ้า เราจึงมีความรอด และมีพระ
สัญญานั่นท าให้เราสามารถช่ืนชมยินดีได้ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต 
 2. เราชื่นชมยินดีได้ เพราะเรารับการสร้างให้เป็นคนดี และท าดี    2 ทธ 3:16-17 พระคัมภีร์ทุกตอน
ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และ
การอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระท าการดีทุกอย่างพระเจ้าสร้างให้เราเป็นคนดี
พระเจ้าเราผ่านพระวจนะ ค าสอน คริสตจักร การนมัสการ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะสร้างเราจากภายใน ให้เรา
พรักพร้อมท าดี และท าดีได้ทุกประการปรัชญาของมนุษย์สอนดี แต่ท าไม่ได้ เพราะไม่เป็นชีวิต เป็นเพียงความ
ปรารถนาแต่พระเจ้าสามารถสร้างเราได้จริง เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าการที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นคนดี 
และการที่เราท าดี ส่งผลให้เรามีความช่ืนชมยินดีการท าดี ท าให้เรามีความสุข ... ไม่มีใครย้ิม แล้วทุกข์ ไม่มีใคร
แจกจ่ายน้ าใจ แล้วทุกข์ เพียงแค่เราคิดจะท าดี ก็มีความสุขแล้ว แต่ได้ท าดีจริงๆ ย่ิงสุข และเป็นความสุขที่
แท้จริงเราสามารถมีความสุขและความช่ืนชมยินดีได้ในทุกนาทีของชีวิตแม้ลมหายใจของเราก็ยังสุขได้ ... ถ้าเรา
ได้ท าดี และเป็นคนดี 

3.  คนดีจะมีค าพูดที่ดี ค าพูดที่ดี น าให้เกิดความช่ืนชมยินดีเร่ืองค าพูด เป็นเร่ืองใกล้ตัวเราที่สุด และแม้
คนที่จนที่สุดก็สามารถหาความช่ืนชมยินดีได้จากค าพูดคนดีจะมีค าพูดที่ดี ... ค าพูดที่ดี ส่งผลให้เกิดความช่ืนชม
ยินดี ทั้งผู้พูด และผู้ฟัง ไม่มีใครในโลกนี้นินทาว่าร้ายผู้อื่นแล้วจะมีความสุขอย่างดีก็แค่สะใจ แต่ในใจลึกๆ ก็ผวา 
กลัวผู้อื่นจะรู้ เราจะมีความช่ืนชมยินดีหรือไม่ ขึ้นกับเราพูดอะไร และฟังอะไร 

4.  คนดี รู้วิธีในการสร้างความช่ืนชมยินดี คนดี คนชอบธรรม คนของพระเจ้า จะสามารถช่ืนชมยินดีได้
เพราะเรารู้วิธีในการสร้างความช่ืนชมยินดี ดังนี้ 
       ก.  ต้องลดความรู้สึก และเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นเทคนิคในการสร้างความช่ืนชมยินดีในสถานการณ์ต่างๆ คือ 
ต้องลดความรู้สึกของตนเองเมื่อใดก็ตามที่เรากระโดดไปตามความรู้สึก หรือเอาความรู้สึกเป็นตัวต้ังชีวิตเราจะ
ไม่นิ่ง และหาความช่ืนชมยินดีไม่ได ้ ดังนั้น เราต้องฝึกฝนตนเอง พยายามลดความรู้สึกของตนเองให้ได้
คนเรามีความรู้สึกไม่ผิด แต่อย่าท าตามความรู้สึก โดยขาดสติไม่เพียงแต่ลดความรู้สึกเท่านั้น เรายังต้องเพิ่ม
ความรู้ให้มากขึ้นด้วยการรู้เร่ืองมนุษย์มากขึ้น รู้เร่ืองชีวิตมากขึ้น เป็นศาสตร์ที่ส าคัญที่สุดเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่น เข้าใจชีวิต เข้าใจโลก จะท าให้เราด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  
      ข.  ลดความเป็นฝักฝ่าย เพิ่มความสามัคคี หลายครั้งเราทุกข์ เพราะเราแยกฝ่าย มีฝ่ายโน่น ฝ่ายนี้ ฝ่ายเขา ฝ่าย
เรา แต่เราจะมี ด ีความช่ืนชมยินดีในชีวิตได้มากขึ้น ถ้าเราลดความเป็นฝักฝ่าย และเพิ่มความสามัคค ี
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ค.  ต่อความร้าย ด้วยความดี 
           มธ 5 : 43-45 ท่านทั้งหลายได้ยินค าซึ่งกล่าวไว้ว่า จงรักคนสนิท และเกลียดชังศัตรู ฝ่ายเราบอกท่านว่า จง
รักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน ท าดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้
ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนช่ัวเสมอกัน 
และให้ฝนตก แก่คนชอบธรรมและคนอธรรมพระเจ้าทรงยุติธรรม ให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างแก่ทุกคนไม่ได้
หมายถึง ไม่แยกแต่พระเจ้าก าลังสอนให้เราเข้าใจว่า ‚แม้เห็นต่าง แต่ก็สามารถรักกันได้‛  เราอยู่ในโลกนี้แค่
ช่ัวคราวเท่านั้น อีกไม่นานทุกคนต้องตายจากโลกนี้และในโลกหน้า โลกนิรันดร์นั้น ไม่มีการแบ่งแยกอะไรอีก
ต่อไป 
 

      ดังนั้น เราจะสุขใจได้ ช่ืนชมยินดีได้ ก็ต่อเมื่อ ต่อความร้าย ด้วยความดีไม่ท าร้ายตอบแทนการร้าย แต่
ตอบแทนการร้ายด้วยการดีคนคิดอาฆาตมาตรร้าย ไม่มีทางได้ดี และไม่มีทางมีความสุขคนที่ท าร้าย หรือคน
อธรรม วันหนึ่งเขาต้องรับผลการกระท าของตนอย่างแน่นอนหน้าที่ของเราไม่ใช่การพิพากษาหรือตัดสิน เพราะ
นั่นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าหน้าที่ของเรา คือ ท าดีต่อทุกคน ... แม้กระทั่งศัตรู 
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ความฝันดีกว่าความฝัน 
 
ความฝัน 
      ความฝัน หลายคนมีความฝัน  ฝันถึงอนาคตที่สดใส บางทีมีการวาง 
แผนและก าลังก่อร่างสร้างตัว เพื่อไปสู่ความส าเร็จ ผมดูข่าวหนึ่ง ที่
นักกีฬาคนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่เก่งมากคนหนึ่ง ในระดับเยาวชน เป็นถึง
แชมป์เปี้ยนโลก หลายสมัย และเมื่อก้าวสู่วัยผู้ใหญ่เขา คนนี้จะเป็น
นักกีฬาระดับโลกอย่างแน่นอน มันแน่นอนจริงๆเขา ฝึกฝนอย่างหนัก ตระเวนแข่งเก็บคะแนน เพื่อที่ความฝัน
นั้นจะเป็น จริงแต่แล้ววันหนึ่ง เกตุอุบัติเหตุทางการแข่งขัน ท าให้เขาไม่สามารถกลับมาเล่นกีฬาได้อีก ความ
หมดหวัง ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดก าลังใจความเจ็บปวดและเสียดายที่ความฝันที่อีก ไม่นานจะไปถึงต้องพังทลายลง
เพราะอุบัติเหตุคร้ังนั้น ครั้งเดียว ท าให้ต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาแทนและ ตอนนี้เค้ากลายเป็น
เทรนเนอร์ยอดโค้ชอันดับ 1 ของโลกคุณ ที่อ่านบทความนี้ความฝันของคุณเคยพังทลายแบบนี้ไหม ไม่ว่า จะเป็น
ความฝันเล็กๆ หรือใหญ่ๆ ที่เราฝันไว้เมื่อความฝันที่เราตั้งเป้า ไว้พังทลายลงท่าทีในการตอบสนองของเราเป็น
เช่นไร ? 
โยเซฟเอง ก็เป็นคนช่างฝัน ครั้งที่ถูกพวกพี่ชายจับตัวจะเอาไปฆ่าและ เปลี่ยนใจขายเป็นทาสนั้น ถ้าเป็นเราคง
เสียใจน่าดู จากชีวิตที่มี ความหวังกลับมาเป็นทาสมันน่าหดหู่ และน่าจะสิ้นหวัง และสมเพช ตัวเองน่าดู แต่ส่ิงที่
โยเซฟคงไว้คือ เช่ือในพระเจ้า เขายังคงมั่น คงในพระเจ้าของเขา และคงไว้ด้วยความซื่อสัตย์ที่มี และนี่เอง ชีวิต
ของโยเซฟจึงเป็นแบบอย่าง แก่คนรอบข้างเราเคยจมไปกับ ความฝันของเราหรือไม่ และเมื่อความฝันนั้นต้อง
พังทลายลง เราโทษพระเจ้าหรือไม่ เราตัดพ้อ และน้อยใจพระเจ้าหรือไม่ เราทิ้งพระเจ้าไปเลยหรือไม่ เราจมอยู่
กับความท้อแท้ส้ินหวังหมด ก าลังใจ หมดอาลัยตายอยากไปเลยไหมพระเจ้าในเราไปไหน เรารักความฝัน
มากกว่าพระเจ้าหรือเปล่า โยเซฟเสียทุกอย่าง ในชีวิต แต่พระเจ้าน าโยเซฟมาสู่การทรงเรียกใหม่ที่เราไม่ เคย
คิดถึงมาก่อน มันซับซ้อนมากจนอยากบอกว่าอย่าไปคิดเลย พระเจ้าท าอะไรที่ไม่น่าเช่ือ วันนี้ถ้าคุณอ่านมาถึง
ตรงนี้พระเจ้าอาจ จะก าลังน าชีวิตคุณอยู่อย่าพึ่งท้อใจล่ะ พระเจ้าก าลังจะเปลี่ยนเส้นทางของคุณที่คุณมองไปแล้ว
ไม่ ราบรื่นแต่จุดหมายคือความย่ิงใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้ว 
   "พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ   โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว   เขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขา นายก็เห็นว่าพระ
เจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ   และพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่ กระทําเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟ"  
ปฐมกาล 39 
                 ขอบคุณพระเจ้าในความล้ าลึกของ พระองค ์

http://1.bp.blogspot.com/_CRHamLDUUqw/TCy8QMb-CKI/AAAAAAAADxA/WoCVebS5eLo/s1600/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
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ใบความรู ้
 

          เราจะตั้งเป้าความฝันได้แม่นย า และมีโอกาสประสบความส าเร็จสูงนั้น ท่านให้หลักไว้อย่างนี้ว่า ต้อง
รู้จักตัวเอง ว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน จะได้ตั้งเป้าให้สอดคล้องตรงกับศักยภาพความสามารถของเรา ซึ่ง
การตรวจสอบตัวเองทั้ง 6 ด้าน คือ 

 1. ศรัทธา    2. ศีล   3. สุตะ หรือ ความรู้  
4. จาคะ คือ ความเสียสละ  5. ปัญญา  6. ปฏิภาณ  
 
ฟังดูคล้ายๆ ศัพท์ของพระ แต่เราจะพบว่าสามารถใช้กับชีวิตเราได้อย่างดีเลย          ตัวอย่าง บิลเกตส์ 

(Bill Gates) นั้น เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเลย แต่ก็กล้าลาออกจากมหาวิทยาลัย แล้วมาท าบริษัทไมโครซอฟท์ กับ
เพื่อน ท าอยู่ในโรงรถจนประสบความส าเร็จ กลายเป็นบริษัทที่ในยุคหนึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทสูงที่สุด
ในโลก แล้วตัวเองก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกครองต าแหน่งอยู่นับ 10 ปี สร้างตัวด้วย 2 มือจริงๆ ไม่ใช่
มรดกพ่อแม่ แต่มาด้วยความสามารถ และในเวลาสั้นๆ สามารถบรรลุความฝันได้ เราลองถามตัวเองว่า ถ้าให้เรา
เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย สมมติอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 หรือ ปี 3 แล้วมีความฝันอยากจะท าธุรกิจอะไร
บางอย่างที่เราชอบมาก ถามว่าเรากล้าลาออกมาท าหรือไม่ คนทั่วไปก็มักจะคิดว่าเสี่ยง กลัวล้มเหลวแถมยังเรียน
ไม่จบอีก แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร สู้ว่าเรียนต่อให้จบอีกสักปีหรือ 2 ปี แล้วเป็นบัณฑิตจบวิศวกรรมศาสตร์
จากฮาร์วอดด้วย ชีวิตรู้สึกมันมีหลักประกันกว่ากันเยอะเลย แล้วท าไมบิลเกตส์กล้าลาออกมาท า แล้วท าจน
ส าเร็จเพราะอะไร เราเคยคิดบ้างไหม  

 
 
 
 

  

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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ภาพแห่งความสําเร็จ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนวิชา จริยศึกษา 
 

เร่ือง มีใจร่าเริงเบิกบาน  ช่ืนชมยินดีในพระพรต่างๆ  ที่ได้รับในชีวิต  
 คําชี้แจง  :  1. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แล้วใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับคะแนน 
              2. ในแต่ละรายการประเมินนักเรียนต้องได้คะแนนระดับ 2 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์  

 
รายการประเมินพฤติกรรม 

 

คะแนน / ความหมาย พฤติกรรมที่ปรากฏ 
3  =  ดี มีความตั้งใจ กล้าแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีเหตุผล 
2  = พอใช้ มีความตั้งใจ กล้าแสดงความคิดเห็นบางคร้ัง ถูกต้อง ชัดเจน มีเหตุผลบ้าง 
1  = ปรับปรุง ไม่ค่อยสนใจเรียน  ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น   

 
  

เลขที่ ชื่อ-สกุล รายการประเมินพฤติกรรม ผลการประเมิน หมายเหตุ 

   การแสดงความคิดเห็น ผ่าน ไม่ผ่าน  
1   3 2 1    
2         
3         
4         
5         
6         
7         



24 จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   มาตรฐานที่ 2.2 สุภาพถ่อมตน เรียบง่าย พอเพียง อดทน  

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน           จํานวน   3    คาบ 

1.  ผลการเรียนรู้  
1.1 นักเรียนอธิบายความหมายของความสุภาพ ถ่อมตน เรียบง่าย พอเพียง อดทน ได้  
1.2 นักเรียนมีความประพฤติที่แสดงออกถึงความสุภาพ ถ่อมตน เรียบง่าย พอเพียงและมีความอดทน  

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ด้านความรู้  
นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของ “สุภาพ ถ่อมตน เรียบง่าย พอเพียง  อดทน”   

2.2 ด้านทักษะ  
นักเรียนตระหนักถึงการเป็นผู้ที่มีความสุภาพ ถ่อมตน เรียบง่าย พอเพียง  อดทน  

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเรียบง่าย มีความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น ที่ตนมี  
และมีความอดทนต่ออุปสรรคในชีวิต ทั้งด้านการเรียน และความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

  
3.  สาระการเรียนรู้  

3.1 สุภาพถ่อมตน  
3.2 ความเรียบง่ายและพอเพียง  
3.3 ความอดทน  

  
4.  กิจกรรมการเรียนรู้   

คาบที่ 1  ความหมายและคุณลักษณะของความสุภาพถ่อมตน 
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนดูภาพต้นข้าว ทั้ง 2 ภาพ  (ภาพนี้มีอยู่ในซีดี) 
 
 

  
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=KoXYRxEVmDB65M:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=521483&docid=vkiySAjzMaY0VM&imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/96/41096/images/puthai/IMG4938.jpg&w=500&h=333&ei=INUpUcTUHofKrAfa7YGQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=470&vpy=60&dur=172&hovh=183&hovw=275&tx=163&ty=97&sig=111370162490275815050&page=2&tbnh=145&tbnw=227&start=10&ndsp=14&ved=1t:429,i:156
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 ครูถามนักเรียนว่าภาพทั้ง 2 ภาพนี้ ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
ขั้นสอน 

 ครูอธิบายว่าคนเราย่ิงใหญ่จริงๆหรือไม่ ก็ด้วยการพิจารณาดูจากความถ่อมเนื้อถ่อมตัวของเขา  ครู
เล่าเร่ือง “ชาวนา” ให้นักเรียนฟัง  

 นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเร่ืองที่ได้ฟัง 
ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนอ่านบทกลอน “รวงข้าว” (เอกสารประกอบ Knowsheet-Poem-Rice ในซีดี) และให้ทุก
คนพิจารณาตนเองว่า เราจะเลือกเป็นรวงข้าวแบบใด 

 
คาบที่ 2  ความหมายและคุณลักษณะของความเรียบง่าย พอเพียง 
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนดูภาพของชายคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ โดยการพ่ึงพาตนเอง เขาคือ “โจน จันใด”  
 ให้นักเรียนอ่านบทความเร่ือง ‚การพ่ึงตัวเอง ไม่ใช่การท าอะไรเองทั้งหมด ‛ ของโจน จันใด‛ 
 นักเรียนอ่านแล้ว นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเร่ืองที่อ่าน 

ขั้นสอน 

 ครูอธิบายความหมายของการพ่ึงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการด ารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ 
มั่นคง สมบูรณ์ ซ่ึงการพึ่งตนเองได้นั้น มีทั้งในระดับบุคคล และชุมชน การพ่ึงตนเอง ต้องสามารถ
ผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล  

 นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับแนวความคิดการพ่ึงตนเองของตัวนักเรียนเองในกระดาษ A 4  
 ให้นักเรียนทุกคนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน 

ขั้นสรุป 

 ในมุมมองของนักเรียน  คิดว่าคนทุกคนจ าเป็นต้องใช้ชีวิตแบบ ‚พึ่งตัวเอง‛ หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 นักเรียนคิดว่าความสมดุลระหว่างชีวิตที่เรียบง่าย มีความผ่อนคลาย ไม่เครียด กับการท างานอย่าง

มุ่งมั่นตั้งใจ มีผลดีอย่างไร 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่าชีวิตของเราเป็นแบบ “พึ่งตัวเอง” เพียงใด? 

 
คาบที่ 3 ความหมายและคุณลักษณะของความอดทน 
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนดูภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงตรากตร าในการดูแลทุกข์สุขของ
ราษฎร 

 นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อพระภารกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  
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ขั้นสอน 

 ครูสนทนากับนักเรียนถึงอาชีพต่างๆ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในกรุงเทพฯกับคนต่างจังหวัด 
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

 แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ครูแจกรูปภาพอาชีพต่างๆ พร้อมกับใบความรู้ 
 ให้นักเรียนดูรูปภาพอาชีพต่างๆ  พร้อมอ่านใบความรู้ และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

 - จากภาพ มีอาชีพอะไรบ้าง  
 - ให้เรียงล าดับอาชีพที่จะต้องใช้อดทนมากที่สุด จนถึงน้อยที่สุด เพราะเหตุใด  
 - นักเรียนคิดว่าชีพใดบ้างที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม และความมานะพากเพียร  
 - นักเรียนคิดว่าในอนาคต นักเรียนจะเลือกอาชีพใด  

ขั้นสรุป 
"ชีวิตคนนี้หนอต้องต่อสู ้   แม้หดหู่ท้อแท้จะแพ้เขา 
จงย้ิมสู้อุปสรรคทั้งหนักเบา  ปลุกใจเรากล้าไว้เถิดจักเกิดคุณ" 

 จากบทกลอน นักเรียนคิดว่าชีวิตของนักเรียนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พบเจอปัญหาและ
อุปสรรคใดบ้าง ถ้าพบแล้วจะแก้ไขอย่างไร  

 นักเรียนคิดว่า ความอดทนมีความจ าเป็นกับชีวิตของเราอย่างไร 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ ว่าตนเองจะปฏิบัติตนอย่างไรเกี่ยวกับความอดทนในเร่ืองของการเรียน 

 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

5.1   ส่ือการเรียนรู้  
5.1.1 สื่อการเรียนรู้ (หนังสือ, นิทาน) 
5.1.2  แหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุด, ห้องจริยศึกษา, อินเทอร์เน็ต) 

5.2  แหล่งการเรียนรู้  
5.2.1 ห้องสมุด  
5.2.2 ห้องจิตตาภิบาล 
5.2.3 อินเทอร์เน็ต  

   
6. การวัดและการประเมินผล  

6.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  
6.2  ผลคะแนนจากใบงานการเรียนรู้ 
6.3 แบบสอบถามความคิดเห็น 
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ใบความรู ้

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงทอดทิ้งประชาชน  ด้วยทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานที่

ต้องทรงปฏิบัติตามค าขอของ  คนไทยทั้งชาติอย่างแท้จริง  เห็นได้จากการที่ได้เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงเย่ียมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ อย่างสม่ าเสมอ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ 
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘ ตราบจนปัจจุบัน รวมเวลาแล้วถึง ๗๒ ปี ซ่ึงคงจะเป็นประจักษ์  พยานยืนยันถึง
พระราชหฤทัยห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้อยู่ใต้เบื้องพระบรมโพธิสมภาร  พระราชกรณียกิจในงาน
พัฒนาประเทศ ด้านต่าง ๆ  ที่ได้พระราชทานแนวทางหรือแนวพระราชด าริแก่หน่วยราชการหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ  ล้วนส าเร็จลุล่วงบังเกิดผลสูงสุด ด้วยเดชะพระบารมี  ยังความร่มเย็นผาสุกแก่ปวง
ประชาราษฎรโดยทั่วหน้าตลอดมา  

          
 

   

   
 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?start=104&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=qDVDHPnFN-YkCM:&imgrefurl=http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2322589&docid=cwFV2iKImMSdlM&imgurl=http://image.dek-d.com/25/2705641/108844007&w=453&h=350&ei=xQ03UbrQGYXsrAfHpoHoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=235&vpy=2&dur=985&hovh=197&hovw=255&tx=156&ty=83&page=9&tbnh=139&tbnw=200&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:100,i:34
http://www.google.co.th/imgres?start=199&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=xg8g52Yj-p17VM:&imgrefurl=http://sanamluang2008.blogspot.com/2010/03/0902.html&docid=8eFOWsWwIkdZTM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_bkjPLXltlbw/S6MGWHUUxvI/AAAAAAAAEBU/iTQ0YgfOgmM/s320/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3+%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg&w=320&h=288&ei=6w03UcuRDc39rAeOzIHABg&zoom=1&iact=hc&vpx=339&vpy=46&dur=1922&hovh=213&hovw=237&tx=135&ty=94&page=16&tbnh=144&tbnw=150&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:200,i:10
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ใบความรู ้

อาชีพต่างๆ  
 

   
 

   

        

    

   

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=xgkqnawx_82-aM:&imgrefurl=https://ict.in.th/13148&docid=POUBd5Epg3YuzM&imgurl=http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/98465.jpg&w=350&h=307&ei=jAc3UcnsF4HtrAfsiYDACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=49&dur=4219&hovh=210&hovw=240&tx=120&ty=104&page=1&tbnh=143&tbnw=154&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:4,s:0,i:91
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=GHD36LNh1omLcM:&imgrefurl=http://tangjunk333.blogspot.com/2010/05/blog-post_15.html&docid=3GfXzWJVQYMpfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_-V5_1bZOwbw/S-9VMuQbLeI/AAAAAAAABfU/mJOsanPCWFY/s1600/d271812770.jpg&w=350&h=302&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=52&dur=2875&hovh=209&hovw=242&tx=122&ty=99&page=6&tbnh=122&tbnw=174&start=66&ndsp=13&ved=1t:429,r:75,s:0,i:310
http://www.google.co.th/imgres?start=204&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=JJC6nhEL3FZSUM:&imgrefurl=http://board.postjung.com/649544.html&docid=F2Tw7w9P7oEHRM&imgurl=http://img29.imageshack.us/img29/2364/0071812338.jpg&w=350&h=433&ei=bww3Uf7TEJHQrQfe34H4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=26&dur=1344&hovh=250&hovw=202&tx=73&ty=119&page=17&tbnh=154&tbnw=109&ndsp=13&ved=1t:429,r:8,s:200,i:28
http://www.google.co.th/imgres?start=204&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=NXBZHUlPEtk2-M:&imgrefurl=http://fwmail.teenee.com/etc/32539.html&docid=etBL5lFQlEn1LM&imgurl=http://fwmail.teenee.com/etc/img9/m265330.jpg&w=690&h=366&ei=bww3Uf7TEJHQrQfe34H4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=43&dur=297&hovh=163&hovw=308&tx=144&ty=56&page=17&tbnh=130&tbnw=244&ndsp=13&ved=1t:429,r:7,s:200,i:25
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=iDWiqKEpTlvE7M:&imgrefurl=http://www.gotoknow.org/posts/352620&docid=EbxxwIbP2-Y8VM&imgurl=http://step1.us/wp-content/uploads/2008/06/teacher.jpg&w=695&h=500&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=395&vpy=70&dur=5313&hovh=190&hovw=265&tx=143&ty=84&page=2&tbnh=135&tbnw=170&start=9&ndsp=15&ved=1t:429,r:22,s:0,i:151
http://www.google.co.th/imgres?start=394&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=0APuvh9_l323vM:&imgrefurl=http://www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=268143&docid=45McA8c2IrwbGM&imgurl=http://www.guitarthai.com/picpost/gtpicpost/A1799230.jpg&w=350&h=167&ei=oAk3UcvrGs3IrQfyk4DgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=188&vpy=25&dur=62&hovh=133&hovw=280&tx=169&ty=80&page=32&tbnh=133&tbnw=268&ndsp=4&ved=1t:429,r:95,s:300,i:289
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=EyT2Gp2pipTzAM:&imgrefurl=http://pppeppermint.blogspot.com/2011/05/blog-post.html&docid=j-hAp__dDNg9SM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-SKa3LaMC5wY/TdVh-7GUIxI/AAAAAAAAAAU/v7D8riPnNvc/s1600/105913117.jpg&w=540&h=515&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=64&vpy=40&dur=1093&hovh=219&hovw=230&tx=123&ty=122&page=2&tbnh=139&tbnw=146&start=9&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:0,i:109
http://www.google.co.th/imgres?start=244&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=W3QfWhP6ToYYUM:&imgrefurl=http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1167&docid=qJ5J6XO8SMTbDM&imgurl=http://www.trueplookpanya.com/data/product/blog/images/upload/folder_01042527/upconts/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD.jpg&w=298&h=300&ei=bww3Uf7TEJHQrQfe34H4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=521&vpy=2&dur=3453&hovh=225&hovw=224&tx=107&ty=137&page=20&tbnh=134&tbnw=151&ndsp=12&ved=1t:429,r:51,s:200,i:157
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=wR2XdPkqBPCqsM:&imgrefurl=http://www.sahavicha.com/readme.php?name=media&file=readmedia&id=1708&docid=kCyX4Vj7rxnxLM&imgurl=http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/p1[1].jpg&w=532&h=477&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=47&dur=1250&hovh=213&hovw=237&tx=127&ty=100&page=3&tbnh=132&tbnw=147&start=24&ndsp=15&ved=1t:429,r:35,s:0,i:190
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=GoUW57XbvbsFAM:&imgrefurl=http://km.siamha.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.html&docid=34hk7m76ZtmyRM&imgurl=http://km.siamha.com/imgnews/C00000008P1.jpg&w=310&h=300&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=39&dur=3438&hovh=221&hovw=228&tx=129&ty=84&page=1&tbnh=131&tbnw=148&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:5,s:0,i:94
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=-zqiEjITWeQz3M:&imgrefurl=http://freakycoyote.exteen.com/20100823/entry&docid=_t3EHQgKYcpSAM&imgurl=http://uc.exteenblog.com/freakycoyote/images/01.jpg&w=400&h=400&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=520&vpy=35&dur=1344&hovh=225&hovw=225&tx=97&ty=112&page=3&tbnh=131&tbnw=123&start=24&ndsp=15&ved=1t:429,r:33,s:0,i:184
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=PI1Suc77flXfmM:&imgrefurl=http://www.learners.in.th/blogs/posts/437100&docid=gSGBjS7SaIRH-M&imgurl=http://learners.in.th/file/i_joom/joom2.jpg&w=250&h=194&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=545&vpy=121&dur=5687&hovh=155&hovw=200&tx=149&ty=70&page=5&tbnh=138&tbnw=178&start=53&ndsp=13&ved=1t:429,r:61,s:0,i:268
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=kuDljZ30OmnR8M:&imgrefurl=http://122.155.6.163/~brpdinacth/elearning/webdevelop/banmaitamnoi50/7.html&docid=M8mg6zmQZhDNoM&imgurl=http://122.155.6.163/~brpdinacth/elearning/webdevelop/banmaitamnoi50/picture/ctoon44.jpg&w=400&h=300&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=364&vpy=2&dur=1407&hovh=194&hovw=259&tx=148&ty=68&page=5&tbnh=138&tbnw=196&start=53&ndsp=13&ved=1t:429,r:60,s:0,i:265
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=WSD2M7AEbdBzxM:&imgrefurl=http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_15/705.shtml&docid=05m4FnFYdNpvDM&imgurl=http://www.patongbeachthailand.com/moxiepix/b1_704.jpg&w=600&h=400&ei=Xgo3UZ6vBsn4rQfp9YHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=267&vpy=77&dur=1953&hovh=183&hovw=275&tx=138&ty=77&page=2&tbnh=138&tbnw=155&start=9&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:0,i:115
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ใบความรู ้
เรื่องชาวนา 

ชาวนากับลูกชายวัยหนุ่มเดินเข้าไปในทุ่งข้าวสาลีตอนฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่เขากวาดตามองไปทั่วท้องทุ่ง
เหลืองอร่ามที่ต้นข้าวสาลีพร้ิวลมอยู่เป็นทิวแถว ชายหนุ่มร้องอุทานขึ้นว่า "ดูสิครับพ่อ ต้นข้าวสาลีพวกนั้นตั้ง
ตรงน่าดูน่าชมจัง คงเป็นต้นที่ออกรวงเต็มไปหมด ส่วนต้นที่โน้มลงมาคงไม่มีรวงเลย"  

"ช่างโง่เขลานัก ลูกเอ๋ย!" ชาวนากล่าว เขาเด็ดต้นข้าวสาลีขึ้นมาให้ชายหนุ่มดูว่า ต้นที่ตั้งตรงอย่างน่าดู
น่าชมนั้นมีเมล็ดข้าวฝ่อๆอยู่เพียงไม่กี่เมล็ด หรือไม่ออกรวงเลย ส่วนต้นที่โน้มลงมาอย่างถ่อมตนนั้นมีรวงเต็ม
ไปด้วยข้าวสาลีเม็ดใหญ่ๆเหลืองอร่าม  

 
ที่มา : http://www.bloggang.com/viewblog.php...roup=1&gblog=9 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=deathscythe-x&date=04-02-2008&group=1&gblog=9


จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 31 

 

 

ใบความรู้  

“การพ่ึงตัวเอง ไม่ใช่การทําอะไรเองท้ังหมด” ของโจน จันใด 

 

เรื่อง/ภาพ : ขวัญชาย ดํารงค์ขวัญ 

หากคุณก าลังเข้าใจว่าการ ‚พึ่งตัวเอง‛ หมายถึงการปลีกตัวเองออกไปจากสังคม  และก้มหน้าก้มตาผลิต
ข้าวของต่างๆ ด้วยตัวเองทุกสิ่งอย่าง  บางทีคุณอาจต้องค่อยๆ  กลับมาจัดเรียงความเข้าใจนั้นเสียใหม่ เมื่อได้ฟัง
ค าพูดของเกษตรกรที่พบกับชีวิตแบบ ‚พึ่งตัวเอง‛ มาตั้งแต่จ าความได้คนนี้ คนที่ช่ือ “โจน จันใด” 

ย้อนกลับไปวัยเด็ก แม้ลมหายใจแรกของเขาจะเคยได้พบกับค าว่า ‚พึ่งตัวเอง ‛ จากวิถีชีวิตพออยู่พอกิน
ของหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดยโสธร   แต่กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดขึ้น  กลับท าให้คนที่เติบโตใน
ครอบครัวชาวนามีความอับอายในชีวิตที่เป็นอยู่ และตัดสินใจพาตัวเองห่างออกจากความเป็นอยู่เดิม โดยมุ่งหน้า
ไปยังชีวิตที่  ‚ศิวิไลซ์‛ เหมือนๆ กับคนส่วนมากในสมัยนั้น   จากที่จะไม่ได้เรียนหลังจากจบช้ันประถมศึกษา
เนื่องจากครอบครัวไม่มีเงินส่งเสีย  เขายอมโกนหัวบวชเณร ณ วัดธรรมมงคล ย่านสุขุมวิท พร้อมๆ  กับเข้าไป
เรียนต่อโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่     สัมพันธวงศ์ศึกษา จนจบระดับ 5 (เทียบเท่ากับมัธยมปลายในปัจจุบัน) ก่อนจะ
ลาสิกขาออกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พร้อมๆ กับการท างานหาเงิน ทั้งพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร  
ไปจนถึงพนักงานท าความสะอาดในโรงแรมต่างๆ  แต่แล้วความต่างของวิถีชีวิตก็ท าให้เขาเร่ิมตั้งค าถามกับชีวิต
ที่เป็นอยู่  เวลาในแต่ละวันของเขาหมดไปกับการท างานหนักๆ ให้ได้สิ่งตอบแทนที่เรียกว่า ‚เงิน‛ เพียงเพื่อมา
จ่ายค่าเช่าบ้าน ทั้งที่ตัวเองมีบ้านโดยไม่ต้องเช่า มาจ่ายค่าอาหารได้เพียงมื้อละจาน เพื่อประทังชีวิตไปวันๆ  และ
มาจ่ายค่าเดินทางไปกลับระหว่างห้องพักกับที่ท างาน ทั้งๆ  ที่เขาสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้จากผืนดินของบ้าน
ตัวเอง 

7 ปีในกรุงเทพฯ กับชีวิตที่ยากและไม่ได้เรียนรู้อะไร ท าให้เขาตัดสินใจออกจากชีวิตที่ท างานหนักๆ 
‚เพื่อคนอื่น‛ กลับบ้านเกิด ที่ยโสธร และพาตัวเองคืนสู่สามัญ เร่ิมต้นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายที่เขาคุ้นเคยในวัยเด็ก  
โดยใช้ชีวิตแบบ ‚พึ่งตัวเอง‛ และ ‚เพื่อตัวเอง‛ 
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จากที่เคยท างานในกรุงเทพฯ วันละ 8 ช่ัวโมง แต่เลี้ยงคนๆ เดียวแทบไม่ได้  ก็เหลือเพียงวันละ 30 นาที 
ซึ่งสามารถเลี้ยงคน 6 คนได้สบายๆ และวิถีชีวิตเช่นนั้น ยังเปิดโอกาสให้คนธรรมดาๆ คนหนึ่งมีโอกาสได้เรียนรู้
การพ่ึงตัวเองในเร่ืองที่อยู่อาศัย 1 ในปัจจัย 4 อย่าง ‚บ้านดิน‛ 

ราวปี 2545 บทบาทวิทยากรอบรมบ้านดิน ที่จัดโดยอาศรมวงศ์สนิท คือการท าความรู้จักกับคนวงกว้าง
เป็นคร้ังแรก พร้อมๆ  กับการเรียกขานนามสกุลต่อท้ายว่า ‚โจน บ้านดิน ‛ เป็นคร้ังแรกเช่นกัน  ซึ่งมันได้สร้าง
สัญลักษณ์ติดตัวเขามาจนปัจจุบัน  การเปิดตัวของเขาในคร้ังนั้นมาพร้อมกับภารกิจที่ต่อเนื่องและยาวนานนับ 10 
ปี เขาต้องตระเวนอบรมบ้านดินเกือบทั่วประเทศ ถึงขนาดที่ว่าเขาไม่เคยอยู่ที่ไหนเกินหนึ่งเดือนติดต่อกันถึง 5 ป ี

แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อชีวิตง่ายๆ เร่ิมไม่ง่าย เมื่อเขารู้สึกว่าการตระเวนท าบ้านดินติดต่อกันนานๆ เร่ิมท าให้
ชีวิตของเขายากมากขึ้น และบ้านดินได้เร่ิมเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ท ากันได้  เขาจึงตัดสินใจถอยออกมา และให้เวลากับ
การท าภารกิจสุดท้ายในชีวิต นั่นคือการ ‚เก็บเมล็ดพันธ์ุ ‛ โดยเขาให้เหตุผลว่ามันคือทางออกที่ย่ังยืนและไม่มี
ทางตันของมนุษย์ 

ณ ปัจจุบัน ‚โจน จันใด ‛ ท าภารกิจสุดท้าย พร้อมๆ กับการใช้ชีวิตแบบ ‚พึ่งตัวเอง‛ อยู่ที่อ าเภอ      แม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม ‚สวนพันพรรณ ‛ และภายใต้เนื้อที่ราว 20 ไร่ที่เขาและครอบครัวใช้เป็นพื้นที่
เรียนรู้ชีวิต มันยังกว้างขวางออกไปยังผู้อื่นที่สนใจเรียนรู้การ ‚พึ่งตัวเอง‛ โดยมีผู้สนใจหลากหลายเข้ามาอบรม
อยู่อย่างต่อเนื่อง  ประสบการณ์ที่เคยหลุดเข้าไปยังสนามแข่งขันในเมือง  ท าให้เขารู้ว่าทางออกของชีวิตที่ย่ังยืน
ส าหรับตัวเองเป็นเช่นไร แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะบอกว่าคนที่อยู่นอกสภาพแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ  จะไม่
สามารถ ‚พึ่งตัวเอง‛ ได้ มิหน าซ้ าในบางมิติ คนเมืองยังมีข้อได้เปรียบกว่าคนไกลเทคโนโลยีอีกด้วย  ใครที่เข้าใจ
ว่าการ ‚พึ่งตัวเอง ‛ คือการท าอะไรเองทั้งหมด ‚โจน จันใด ‛ บอกว่า  ‚นั่นไม่ใช่การพ่ึงตัวเอง แต่มันเป็นการ 
‘โดดเดี่ยวตัวเอง’ มากกว่า‛ ‚มันง่าย‛ เขาเอ่ยอยู่ตลอดเวลาระหว่างพาคนที่มาอบรมลงมือท าสิ่งต่างๆ  และหากมี
ใครแสดงทีท่าลังเลที่จะลงมือ เขาจะพูดว่า ‚ก็ลองท าดู‛ โดยให้เหตุผลว่า  หากเกิดผิดพลาดจากการลงมือ เราจะ 
‚ได้ในสิ่งที่ไม่มีวันเสีย‛ ซึ่งเป็น ‚ความรู้‛ ที่มีคุณค่ามากกว่าท่องจ าเป็นไหนๆ 

เร่ืองเล่าและมุมมองต่อการ ‚พึ่งตัวเอง‛ จากผู้ที่ผ่านชีวิตทั้งในเมืองและนอกเมือง  และ   วิถีการ ‚เรียนรู้
ชีวิต‛ ที่ท าให้ปัจจุบันอะไรๆ ของเขาก็ง่ายไปเสียหมด  อาจท าให้ใครหลายคนต้องกลับมาตั้งค าถามถึงชีวิตที่
เป็นอยู่ว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตแบบไหนกันแน่คือชีวิตที่ง่ายจริงๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระ   2.3 เคารพศักดิ์ศรีตนเองและผู้อื่น  รักนวลสงวนตัว       

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  กุลสตรีไทย       จํานวน 5 คาบ  

1.  ผลการเรียนรู ้
นักเรียนเข้าใจและอธิบายความหมายของ การเคารพศักดิ์ศรี ความงามอย่างกุลสตรีไทย 

 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1   ด้านความรู้ 
2.1.1 มีความเข้าใจและอธิบายความหมายของค าว่า “ การเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง ” และแนวทางการ

ปฏิบัติตนเป็นเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง  เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมถูกต้องเหมาะสม 
2.1.2 มีความเข้าใจและอธิบายความหมายของค าว่า “ การเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น ” และแนวทางการ

ปฏิบัติตนเป็นเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น  เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมถูกต้องเหมาะสม 
2.1.3 มีความเข้าใจและอธิบายความหมายของค าว่า “ งามอย่างไทย ” และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้

ที่มีลักษณะงามอย่างมีคุณค่า 
2.1.4 มีความเข้าใจและอธิบายความหมายของค าว่า “ กุลสตรีไทย ” และแนวทางการปฏิบัติตนของ

ความเป็นกุลสตรีไทย 
2.1.5 มีความเข้าใจและอธิบายความหมายของค าว่า “ รักนวลสงวนตัว ” และแนวทางการปฏิบัติตนเอง  

2.2  ด้านทักษะ  
2.2.1 รักและคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง และเคารพตนเอง  
2.2.2 ยอมรับในสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตนตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ การรับฟังผู้อื่น  
2.2.3 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้งามอย่างไทยในชีวิตประจ าวันได้  

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน  
2.3.2 เป็นแบบอย่างและให้ค าแนะน าอิริยาบถที่งามอย่างไทยกับบุคคลรอบข้างได ้

 
3. สาระการเรียนรู้  

3.1 เคารพศักดิ์ศรีตนเอง    3.2 เคารพศักดิ์ศรีผู้อื่น  
3.3 งามอย่างไทย    3.4 กุลสตรีไทย  
3.5 รักนวลสงวนตัว  
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4. กิจกรรมการเรียนรู้  
คาบที่ 1 เคารพศักดิ์ศรีตนเอง 
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนเป็น ที่นักเรียนท า ตามหัวข้อดังนี้ 
- คนที่มี self-esteem มักจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี ้

1.  มองโลกในแง่ดีเสมอมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เมื่อมีมืดต้องมีสว่าง มีร้ายต้องมีดี ขาวคู่กับด า 
2. ประเมินตัวเราให้มีคุณค่าอยู่เสมอ 
3.  เช่ือมั่นในความสามารถตัวเอง 
4.  มองว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราสามารถเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการ 
5.  ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าตัวเองไม่มีความมั่นใจจะไม่มีความหวัง ไม่มีพลังในการต่อสู้ในที่สุดจะเป็น

คนที่ซึมเศร้า 
 นักเรียนอภิปราย 

ขั้นสอน 

 ครูอธิบายเปรียบเทียบ เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนมากย่ิงขึ้น    
กระบวนการเรียนรู้ จากการเติบโต ผลลัพธ์นี้ เขาจะเป็นคนที…่… 
คนต าหนิ สงสัยตัวเอง 
ความเฉยเมย รู้สึกไร้ค่า 
ความอับอาย รู้สึกผิด 
ความกลัว วิตกกังวล 
ก าลังใจ มีความเช่ือมั่น 
ค ายกย่องชมเชย เห็นคุณค่าของตนเอง 
การยอมรับนับถือ ยอมรับนับถือตนเอง 
ความรัก รักตนเองและผู้อื่น 
ความมั่นคงปลอดภัย รู้สึกว่าโลกนี้เป็นที่น่าอยู่ 
ความสงบ มีสันติสุขในจิตใจ 

 
 ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่นักเรียนประสบมาจริง และเขียนในกระดาษ A 4  

ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่แล้ว เขียนบรรยายว่านักเรียน ควรจะรักตนเองอย่างไร   ท าไมต้องรัก
และเคารพตนเอง 
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คาบที่ 2  เคารพศักดิ์ศรีผู้อื่น 
ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนคัดเลือกตัวแทนที่จะแสดงบทบาทสมมติ 
 ตัวแทนที่จะแสดงบทบาทสมมติแขวนป้ายตัวละครที่ก าหนดและครูก าหนดสถานการณ์ว่านักเรียน

ติดเกาะ (ใช้ตะเกียบ หรือเชือก แทนแพ) 
 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 5 – 10 นาท ี
 ครูต้ังค าถามโดยให้นักเรียนทุกคนช่วยกันคิด ดังนี้ 

- จะหาแนวทางว่าจะออกจากเกาะได้อย่างไร 
- หากต้องการท าแพ ใครจะเป็นคนท า 
- จะใช้อุปกรณ์ ใดบ้างในการท าแพ 

 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลว่าได้ข้อคิดอะไรจากบทบาทสมมติเร่ือง ติดเกาะ เช่น  ความร่วมมือ 
ความสามัคค ีความเสียสละ ความเท่าเทียมกันของบุคคล 

ขั้นสอน 

 ครูอธิบายถึงการแสดงความเคารพผู้อื่น เป็นการแสดงความตระหนักในความดี  ของผู้อื่นที่เหนือเรา 
เช่น ชาติสกุล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ความสามารถ ยศต าแหน่ง รูปร่างหน้าตา ฯลฯ 

 ดังนั้น เราจึงไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่น ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  
ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่ แล้วตอบค าภามเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ ยกย่องต่อผู้อื่น มีผลดี
ต่อตนเองอย่างไร 

 
คาบที่ 3  งามอย่างไทย 
ขั้นนํา 

 ครูน าเพลงไทยเดิมมาเปิดให้นักเรียนฟัง ได้แก่เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงลาวดวงเดือน (ตามความ
เหมาะสมของผู้สอน) (เพลงอยู่ในซีดีประกอบ) 

 ครูถามนักเรียนได้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเพลงที่น ามาเปิดให้ฟัง 
ขั้นสอน 

 ครูน าเสนอประโยคที่กล่าวว่า “อิริยาบถแห่งสยาม งามอย่างไทย”  
 ให้นักเรียนจับคู่กันคิดว่าสิ่งใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับประโยคดังกล่าว (วัฒนธรรม ประเพณี วัด มารยาท

ไทย มาดนางในวรรณคดี เพลงไทยฯลฯ) 
 ให้นักเรียนน าเสนอบนกระดานหน้าห้องโดยให้ช่วยกันบอกข้อมูลที่นักเรียนช่วยกันคิดได้ 
 ให้นักเรียนคู่เดิมน าข้อมูลบนกระดานมาแต่งเป็นบทประพันธ์ตามที่นักเรียนถนัด เช่น  โคลงส่ีสุภาพ 

กลอนแปด กาพย์ยานี 11 ฯลฯ 
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ขั้นสรุป 

 นักเรียนแต่ละคนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนในวันนี้  
 นักเรียนช่วยกันสรุปโดยเน้นคุณค่าของบุคคลแห่งสยามที่งามอย่างไทย 
 นักเรียนน าเสนอค าประพันธ์ของนักเรียนบนป้ายประกาศ พร้อมทั้งประกาศชมเชย 

  
คาบที่  4  กุลสตรีไทย 
ขั้นนํา 

 ครูสนทนากับนักเรียน และถามนักเรียนว่า เคยได้ยินคุณสมบัติของกลุสตรีว่า        “เรือนสามน้ าสี่” 
หรือไม่  

 ให้นักเรียนดูรูปภาพกุลสตรีไทย และกับถามนักเรียน (ภาพอยู่ในซีดีประกอบ) 
  - นักเรียนเห็นภาพสตรีเหล่านี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร  
  - นักเรียนต้องการเป็นเหมือนหญิงในภาพหรือไม่ อย่างไร  

ขั้นสอน 

 ครูอธิบายความหมายของค าว่า “เรือนสามน้ าสี่”  พร้อมทั้งอธิบายถึงคุณสมบัติของ กุลสตรีไทย 8 
ประการ 

ขั้นสรุป 

 แบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม และจับสลากหัวข้อการอภิปรายกลุ่มละ 1 หัวข้อ 
 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคุณสมบัติของกุลสตรีตามที่ได้รับ รวมทั้งการน าไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่ถึงการอภิปรายของทุกกลุ่ม 

 
คาบที่ 5  รักนวลสงวนตัว 
ขั้นนํา 

 ครูน าบทกลอนสอนหญิงของสุนทรภู่ มาให้นักเรียนอ่าน 
    รักในใจอย่าให้ออกมานอกหน้า  
  อันที่จริงหญิงกับชายย่อมหมายรัก  มิใช่จักตัดทางที่สร้างสม  
  แม้นจักรักรักไว้ในอารมณ ์  อย่ารักชมนอกหน้าเป็นราค ี 
  ดั่งพฤกษาต้องวายุพัดโบก   เขย้ือนโยกก็แต่กิ่งไม่ทิ้งที่  
  จงยับย้ังช่ังใจเสียให้ดี     เหมือนจามรีรู้จักรักษากาย 

 ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกลอนดังกล่าว 
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ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบวัยรุ่นในอดีตกับปัจจุบัน  และเสนอข้อคิด ท าอย่างไรกับค าที่กล่าวว่า “รัก
นวลสงวนตัว” จึงไม่เป็นเร่ืองที่เชยส าหรับวัยรุ่นปัจจุบัน  

 ครูน าบทความ “หลักสูตรไทยเหลว เด็กไม่รู้วิธีป้องกันท้องในวัยเรียนเพียบ” โดยครูเล่าให้นักเรียน
ฟัง  

ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่ง แล้วเสนอแนะวิธีการปรับหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหา “เด็กท้อง
ในวัยเรียน” 

 

5.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

5.1 สื่อการเรียนรู้  

5.1.1 ป้ายช่ือตัวละคร ได้แก่นักธุรกิจ ข้าราชการ เกษตรกร คนชรา เด็ก 
5.1.2 อุปกรณ์ในการท าแพ เช่น เชือก ตะเกียบ 
5.1.3 บทกลอนสอนหญิงของสุนทรภู่  
5.1.4 จอ LCD 
5.1.5 บทความจากอินเทอร์เน็ต   
5.1.6 รูปภาพกุลสตรีไทย  

5.2 แหล่งการเรียนรู้  
5.2.1 ห้องสมุด  

5.2.2 ห้องจิตตาภิบาล  

5.2.3 อินเทอร์เน็ต 
 

6.  การวัดและการประเมินผล 
6.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  
6.2 ผลคะแนนจากใบงานการเรียนรู้  
6.3 แบบสอบถามความคิดเห็น  

 
 
 

  

http://suchons.wordpress.com/2013/02/10/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88/
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ใบความรู้ 
เรือนสามน้ําสี ่คือ คุณสมบัติของกุลสตรี 

ค าว่า เรือนสามน้ําสี ่คือ คุณสมบัติของกุลสตรีไทยทั่วทุกภาคที่ควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการรักษาบ้านเรือน
ให้น่าอยู่ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการออกเหย้าออกเรือน เพื่อให้ครอบครัวที่ออกไปใหม ่มีความเพียบพร้อมด้วย
ความน่าอยู่  

 
เรือนสามน้ําสี ่ประกอบด้วย 

เรือนสาม เรือน หรือ บ้าน หรือ ทางภาคอีสานจะเรียกว่า ฮ้าน หรือ เฮือน เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อ
ทุกๆก้าวอย่าง เป็นสถานที่ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ บ้านคือปัจจัยสี่ที่ส าคัญ แต่ภายในเรือน หรือฮ้านของผู้หญิง จะ
มีความส าคัญเพิ่มขึ้นมา ซึ่งต้องดูแลให้ด ีเพราะเป็นที่กุลสตรีไทยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่  

เรือนที่ 1. เรือนนอน   ผู้หญิงย่อมมีโลกส่วนตัวของตัวเอง ที่นอนคือ สถานที่บอกได้ว่า คุณเป็นคนที่มี
ระเบียบมากน้อยเพียงใด การเข้านอนของผู้หญิง ที่นอนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

เรือนที่ 2. เรือนครัว เรือนครัว คือ สถานที่ที่ผู้หญิงใช้ในการประกอบอาหาร อาหารจะดี อาหารจะอร่อย 
ก็มาจากส่วนนี้ แขกไปไทยมาจะต้องมีการเลี้ยงข้าวปลาอาหาร  หากเรือนนี้ สกปรก รกรุงรัง หรือ ไม่สะอาด ก็
ยากที่จะปรุงอาหารให้อร่อยได้ เรือนครัว ทั้งคนที่อยู่ในบ้าน เช่น พ่อแม่ หรือ สามี หรือแม้แต่แขกที่มาบ้าน  ก็จะ
ได้รับรู้ถึงเสน่ห์ปลายจวัก ได้กินอาหารที่ 
สะอาด และอร่อย มีแต่คนช่ืนชม  

เรือนที่ 3 . เรือนผม  ค าว่า  เรือนผม เป็นการกล่าวโดยรวม โดยยกตัวอย่างผมมาเป็นตัวแทนของความ
สวยความงาม ผู้หญิงที่มีผมงาม ถือว่าเป็นเบญจกัลยาณี  
 
ส่วนน้ําสี ่หมายถึง  

น้ําที่ 1. น้ําจิตน้ําใจ  น้ าใจ สตรีที่ดีต้องมีน้ าใจเอื้ออาทรแก่ผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนของตน ตั้งแต่พ่อเรือนหรือ
สามีของตน ไปจนถึงบริวารในบ้าน การผูกพันกันด้วยน้ าใจนี้  ท าให้ครอบครัวมีความสุขแน่นแฟ้นอย่างที่เรียก
กันว่า ล้อมร้ัวด้วยรัก ซึ่งน้ าใจนี้ควรจะมีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ไปถึงพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวของสามีด้วย  เพราะ
สังคมไทยต่างจากสังคมตะวันตก ที่เมื่อแต่งงานแล้วจะแยกครอบครัวออกจากพ่อแม่อย่างเด็ดขาด  ในสังคมไทย
การแต่งงานไม่ได้หมายถึงแต่งกับผู้ชายที่เป็นสามีของเราคนเดียว  แต่หมายรวมไปถึงแต่งกับครอบครัวของเขา
ด้วย การที่ภรรยายอมรับและเป็นที่ยอมรับในครอบครัวของสามีได้จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิง  

น้ําที ่2. น้ําดื่มน้ํากิน  น้ าดื่ม ทุกๆบ้าน หากขาดซึ่งสิ่งนี้แล้วหาได้เป็นบ้านไม่ เพราะไม่ว่า  
จะกินกรรมอะไรก็ต้องมีการกินการดื่ม การจัดเตรียมน้ าให้พอเพียงและสะอาดนั้น เป็นสิ่งที่ควร 
ท าอย่างย่ิง ทุกบ้านเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ  น้ าดื่มถือเป็นสิ่งจ าเป็น หากข้าวติดคอ ไม่เตรียมน้ าดื่มไว้ อาจ
ตายได้ และน้ านี้แหละที่เอาไว้ส าหรับปรุงอาหาร เพราะมีความสะอาด และรสชาดไม่จืดเกินไป 
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จากค าโบราณ ที่บอกว่า "เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ" สิ่งแรกที่
จะให้กันได้ คือ การมีน้ าดื่มสักแก้วสักขัน เพื่อให้แขกได้พักผ่อน หรือก่อนที่จะเจรจากันต่อไป  บ้านทุกบ้าน แม้
ไม่ได้มีอะไรเลอเลิศ ขอเพียงน้ าดื่มสักขันก็เพียงพอแล้ว 

นอกจากนี้ ความส าคัญของภาชนะใส่น้ าก็ส าคัญ บ้านบางหลังจะมีแอ่งน้ า  (น้ าที่บรรจุในภาชนะหม้อ
ดิน) ซึ่งหม้อดินมีคุณสมบัติพิเศษคือ การถ่ายเทความร้อน  น้ าในแอ่งน้ าจะเย็นกว่าใส่ในโอ่ง การรักษาระดับน้ า
ในแอ่งน้ าก็เป็นความจ าเป็น  บ่งบอกว่า ลูกสาวบ้านไหนขยัน หรือ ขี้เกียจ ปล่อยให้น้ าแห้งแอ่ง  เป็นการแสดง
ความเอาใจใส่ด้วย แอ่งน้ าของสาวบางบ้าน มีตะใคร่น้ าขึ้นตลอด  แต่ข้างในแอ่งนั้นสะอาด น้ าใส บ่งบอกว่า 
บ้านนั้นมีการเติมเต็มน้ าตลอด และมีการล้างแอ่งตลอด การมีตะใคร่น้ า จะท าให้น้ านั้นเย็นยิ่งขึ้นกว่าการไม่มีตะ
ใคร ่สมัยก่อน สมัยที่ยังไม่มีน้ าประปา จะมีแอ่งบ้านไว้ให้แขกไปไทยมาที่หน้าบ้าน ใครใคร่กิน กิน  ใครใคร่ตัก 
ก็ตัก แขกพ่อค้า ก็ได้อาศัยน้ านี้แหละประทังชีวิตให้เดินขายของต่อไป  

น้ําที่ 3. น้ําอาบ  น้ าอาบ หมายโดยรวมคือน้ าใช้ทั่วไป ทางภาคอีสาน  จะเรียกว่า    "น้ าเซอะ" คือ ใช้ใน
กิจการทั่วไป ใช้อาบใช้ล้างภาชนะ ใช้ท าความสะอาดบ้าน  ก่อนขึ้นบ้านก็จะมีน้ านี้ล้างเท้าก่อน เพื่อให้บ้านไม่
เลอะคราบสกปรกจากการท างาน  น้ าอาบสตรีไทยต้องเตรียมไว้ เพื่อให้พ่อให้พี่ ให้  สามีได้อาบเพราะผู้ชายจะ
ท างานมาเหนื่อยๆไม่มีเวลาได้ไปตักน้ ามาให้อาบหรอก  อย่าให้ขาดสมัยนี้มีน้ าประปาก็ดีหน่อยแต่ความหมาย
ของน้ าอาบ คือ การรักษาระดับน้ าใช้ให้เพียงพออยู่เสมอนั่นเอง 

น้ําที่ 4. น้ําเต้าปรุง หรือ น้ําปรุง  น้ าชนิดนี้  เป็นน้ าที่ให้กับบรรพบุรุษหรือ ผู้ที่มีพระคุณ ที่คอยปกปักษ์
รักษา  บ้านทุกบ้านจะมีเทวดาประจ าบ้าน บ้างก็ว่า ผีเหย้าผีเรือน บ้างกว่าว่า  เจ้าที่เจ้าฐาน การมีน้ าชนิดนี้ไว้ใน
บ้าน อาจจะเป็นหิ้งพระ หรือ ศาลพระภูมิบ้าน ก็จะเป็นการดี กลางคืน เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะ ทุก
คนต่างอยู่ในภาวะหลับ ใหล การรักษาบ้านของเทวดา ไม่จ าเป็นที่ท่านจะช่วย  เพียงแต่ให้เรารู้สึกตัว เมื่อมี
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ การมีน้ าเต้าปรุงไว้อาจจะใส่เครื่องหอม เช่น ขมิ้น แป้งหอม หรือ ดินสอพองบ้างก็
จะดี เสมือนหนึ่งว่า เป็นน้ าทิพย์ของท่านเทวราช นั่นเอง  

เรือนสามน้ าสี่ บางต าราจะบอกว่า เรือนสาม ประกอบไปด้วย บ้านเรือน เรือนผม เรือนกาย บางต าราก็
ว่า บ้านเรือน เรือนชะตา เรือนผม บ้างก็ว่า เรือนที่อยู่อาศัย, เรือนหูกทอผ้า(เปลี่ยนจากเรือนชะตา) และเรือน
ผม  ส่วนน้ าสี่ ก็มีน้ ากิน น้ าใช้ น้ าใจ น้ าปูน (สมัยก่อนกินหมากเลยต้องมีของต้อนรับเป็นเช่ียนหมาก มีปูนด้วย) 
บ้างก็ว่า น้ าในโอ่งที่เก็บไว้กินใช้ประจ าวัน, น้ าในขันที่ตักแบ่งจากน้ าอย่างแรกมาใช้, น้ าในหม้อปลาร้าที่เอาไว้
ปรุงรสเป็นน้ าปลา และสุดท้ายก็น้ าใจเหมือนกันเพียงข้อนี้  

ทั้งหมด คือ  เรือนสามน้ าสี่ กุลสตรีของไทย ใครเอาไปใช้รับรองว่า จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต  เป็น
ปราชญ์อย่างหนึ่งของบรรพบุรุษของเราที่ได้ให้ไว้ เป็นคติสอนใจ  ให้รู้จักการการครองเรือน นี่เป็นต าราที่
ข้าพเจ้ารวบรวม บางต าราก็แตกต่างกันไปบ้าง แต่เป้าหมายโดยรวม คือ ความเป็นกุลสตรีที่งดงามนั้นเอง  

ขอบคุณแหล่งที่มา  บ่าวหน่อ เมืองพลาญ  ผู้รวบรวมและเรียบเรียง  8 มกราคม 2551 
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ใบความรู้ 
คุณสมบัติของกุลสตรีไทย มีดังนี้  1.ความเรียบร้อย  2.ความงดงามและสง่างาม 3.ความสะอาดและการแต่งตัว 4.
ความมีระเบียบ 5.ความจริงใจ 6. ความเมตตา 7. ความรักครบครัว 8.ความเอาใจใส่ครอบครัว 

 

                  1. ความเรียบร้อย  
       - ส าหรับกุลตรีไทยในอดีตนั้นถือว่าความ 

                  เรียบร้อยมาเป็นล าดับแรก เพราะกุลสตรีไทยใน 
                  อดีตเป็นคนที่มีความมิดชิดและเรียบร้อยมากจึง 
                 ส่งผลมาถึงข้อ 2  3  4  และข้อ 6 จนเป็นที่น่ายกย่อง 
                 เป็นอย่างย่ิงเลยทีเดียว 

 

2. ความงดงามและสง่างาม 
- ในเมื่อมีความเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีความ
งดงาม เพราะ ความเรียบร้อยท าให้กุลสตรี
ไทยนั้นมีความงดงามและสง่างามเป็นอย่าง
มากจึงเป็นที่หมายปองของชายชาตรีได้ 

 

  3. ความสะอาดและการแต่งตัว 
         -  ความสะอาดของกุลสตรีไทยนั้นมีความ 
     สะอาด   มากๆจนแทบมองไม่เห็นฝุ่นเกาะตาม 
    ตัวเลย ส่วนการแต่งตัว กุลสตรีไทยในอดีตนั้นไม่ 
    ค่อยชอบทาหน้าทาตาเท่าไหร่ยกเว้นมีงานหรือพิธี 
   ส าคัญ 

 

  4. ความมีระเบียบ 
- บ้านเรือนในสมัยนั้นสะอาดและมี
ระเบียบมาก การวางของนั้นมีระเบียบและ
จะคอยดูแลบ้านเรือนไม่ให้สกปรกโดย
เด็ดขาด 

   5. ความจริงใจ 
 -  การที่กุลสตรีไทยนั้นจะรักใครซักคน
เธอจะรักเขาคนนั้นเพียงคนเดียวและดูใจ
กันเป็นเวลานานจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเขา
คนนั้นจริงใจเหมือนตนหรือเปล่าและจะ
รอได้หรือไม ่
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  6. ความเมตตา 
 - การที่เธอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนั้นเธอ
จะไม่ดูดายเฉยๆเธอจะช่วยเหลือและจึงท า
ให้กุลสตรีไทยในสมัยนั้นมีความเมตตา
และกรุณาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

  

  7. ความรักครอบครัว 
 -  เมื่อเธอแต่งงานแล้วเธอจะไม่ทิ้ง พ่อ แม่
ของเธอให้โดเดี่ยวเธอจะแวะเวียนมาหา
ท่านบ่อยๆ  เพื่อให้ท่านอุ่นใจว่าตนไม่ทิ้ง
ท่านอย่างแน่นอน 

  

  

     8. ความเอาใจใส่ครอบครัว 
- เธอจะคอยดูแลความรักของครอบครัว
ของเธออย่างดีและไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ต้องเสียใจและเดียวดายเลย 

  

สรุป ผู้หญิงไทยในสมัยก่อนนั้นมีความเป็น
กุลสตรีโดยแท้จริงตามกฎระเบียบและมี
คุณสมบัติครบตามที่กล่าวไปเกือบทั้งหมด 
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ใบความรู ้
 

หลักสูตรไทยเหลวเด็กไม่รู้วิธีป้องกันท้องในวัยเรียนเพียบ 
คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
นักวิชาการช้ีโจ๋ไทยกว่าแสนคนท้องในวัยเรียน อัดหลักสูตรการศึกษาล้มเหลวมุ่งแต่วิชาการ 

ผลพวงจากปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นไทยได้เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกล ร่วมกับส านักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ พร้อมจัดเสวนาหัวข้อ “เมื่อวัยเรียนก้าวพลาดในความรัก เรา
จะตั้งหลักกันอย่างไร” 

นางทิชา ณ นคร ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนภิเษก กล่าวว่า ข้อมูล
ระบุว่าขณะนี้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ทั่วประเทศ 15 ล้านคน มีกว่า 1 แสนคน ประสบปัญหาท้องในวัยเรียน ซึ่งกลุ่ม
เยาวชนเหล่านี้ประมาณ 5 หมื่นคน ได้กลายเป็นผู้ก่ออาชญากรรมกระท าผิดกฎหมายเนื่องจากถูกดดันจากสังคม
และถูกตีตราว่าเป็นเด็กไม่ดี เป็นเด็กที่สร้างปัญหาให้แก่สังคม จึงส่งผลให้กลุ่มเด็กหญิงที่ก้าวพลาดคิดว่าตนเอง
ได้ท าความผิดที่ร้ายแรง ในที่สุดจึงหลงเดินทางผิดมากขึ้น เพราะคิดว่ายังไงเขาก็ถูกสังคมตัดสินความผิดไปแล้ว 

ขณะเดียวกันหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทยยังขาดเร่ืองการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความรักใน
วัยเรียน ท าให้การเรียนการสอนในสถานศึกษามุ่งเน้นเพียงแต่ด้านวิชาการเด็กนักเรียนจึงขาดความพร้อมด้าน
ทักษะในการด าเนินชีวิต ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงควรพิจารณาเพิ่มหลักสูตรในการสถานศึกษาเกี่ยวกับ
เร่ืองดังกล่าวมากขึ้น เพราะการใช้ชีวิตจริงในสังคมบางครั้งเด็กที่เรียนที่เรียนไม่เก่งอาจสามารถประสบ
ความส าเร็จในชีวิตมากกว่าพวกเรียนเก่งตัวอย่างก็มีให้เห็นไม่น้อย 

“สถิติเกี่ยวกับปัญหาท้องในวัยเรียนของเด็กไทยพุ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก 
สะท้อนให้เห็นว่า   ที่ผ่านมา การแก้ปัญหาของเรายังไม่ถูกจุด นอกจากนี้ สังคมไทยก็ไม่เคยคิดถึงการไปเก็บ
ข้อมูลเด็กที่ท้องไม่พร้อม แต่สามารถกลับมายืนหยัดในสังคม และกลายเป็นผู้ประสบส าเร็จในชีวิต เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้แก่สังคมว่า เขาเหล่านั้นยังมีโ อกาสปรับตัว ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มีเพียงแต่มุ่งเป้าว่า เด็กที่ท าผิดเป็นคน
ไม่ได้ โดยลืมมองไปว่าผู้ใหญ่นั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุของปัญหา” นางทิชากล่าว 

สอดคล้องกับ นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อ านวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า ผู้ใหญ่ต้องเลิกพูดว่าเด็กเป็น
จ าเลยของสังคมแม้ในความเป็นจริง ส่วนหนึ่งเด็กก็ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิด เนื่องจากการต าหนิอย่างเดียวไม่
ท าให้เกิดประโยชน์ 

http://suchons.wordpress.com/2013/02/10/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88/
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ขณะที่ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี กล่าวว่า ช่วงวัยเรียนตนเป็นเด็กที่เรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.9 เกือบทุกเทอม แต่
เพราะรักในวัยเรียนท าให้ใช้ชีวิตก้าวเดินไปในทางที่ผิด วันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือ การไปฉลองเรียนจบ 
ม.6 กับเพื่อนและแฟน ด้วยความที่ไม่เคยดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ แต่เมื่อลองดื่มท าให้เมา ขาดสติจนพลาด
ตั้งครรภ์ พอรู้ว่าตั้งครรภ์ก็ตกใจและท าอะไรไม่ถูก ไม่คิดว่าการกระท าแค่ครั้งเดียวจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตมาก
ขนาดนี้ เพื่อนแนะน าให้ไปเอาเด็กออก แต่ตัดสินใจเล่าความจริงให้พ่อกับแม่ฟัง ที่บ้านก็เสียใจมากเพราะเป็น
ลูกคนเดียว จากนั้นไม่นานผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่ายก็ปรึกษาและตกลงให้แต่งงานกัน ใช้ชีวิตอยู่กับแฟนได้เพียง 2 ปี มี
ปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง จนสุดท้ายเลือกที่จะแยกทางกัน 

“ตอนนี้เลี้ยงดูลูกเอง ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูก และตั้งใจไว้ว่าจะเรียนต่อให้จบปริญญาตรี เพื่อเป็น
ของขวัญให้พ่อและแม่ ส่ิงที่ท าให้ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้ก็เพราะลูก ลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง อยากฝาก
ไปถึงผู้ใหญ่ว่า เมื่อลูกหลานมีปัญหา ไม่ควรโทษเด็กอย่างเดียว โดยเฉพาะการตบตีด่าทอย่ิงไม่ควรท า เพราะ
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพาะเด็กอาจจะหลงไปในทางที่ผิดคิดสั้นได”้ น.ส.เอกล่าว 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สาระ  2.4  มีความซื่อสัตย์และซื่อตรง 

 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ฉันจะซื่อสัตย์ต่อชาติ     จํานวน    2 คาบ  

1.  ผลการเรียนรู ้
 นักเรียนตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อสังคมประเทศชาติ ทั้งตนเองและผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม 

ประเทศชาติ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

3.1 ด้านความรู้  
ผู้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของ “ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติและการซ่ือตรงต่อตนเอง” 

3.2 ด้านทักษะ  
ผู้เรียนประพฤติตนเป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์  ความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น 

3.3 ด้านคุณลักษณะ  
ผู้เรียนรู้จักการมีความซื่อสัตย์ ซ่ือตรงต่อผู้อื่น 

 
2.  สาระการเรียนรู้  

3.1 ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ  
3.2 ซื่อตรงต่อตนเอง  

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้   

คาบที่ 1 ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ 
ขั้นนํา 

 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงชาติ หรือ ให้นักเรียนเขียนเนื้อเพลงชาติ  
 ครูเฉลยเนื้อเพลงชาติพร้อมให้ความหมาย (ใบงาน เพลงชาติไทย) 
 ครูสรุป เราเคารพธงชาติทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เราร้องเพลงชาติทุกวัน ได้ยินทุกวัน จนเป็นความ

เคยชินไม่ได้ร้องเพลงจากใจหรือเข้าใจความหมายที่แท้จริง  
ขั้นสอน 

 ครูอธิบายความหมายของความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ 
 นักเรียนอ่านสุภาษิต “ผู้ใดที่ด าเนินในความสัตย์ซื่อก็ด าเนินอย่างมั่นคงดี  แต่ผู้ที่ท าทางของตนให้ช่ัว

ก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่น” (สภษ 10:9)  และร่วมกันอภิปรายถึงผลดีของความซื่อสัตย์ 
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ขั้นสรุป 

 นักเรียนแต่ละคนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งถึงการแสดงความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติของตน และ
สุภาษิตที่ได้ฟัง 

 นักเรียนระดมความคิดในหัวข้อ “ความดีที่จะท าร่วมกัน”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เขียนสรุปความลงในกระดาษ A 4  

 
คาบที่ 2 ซื่อตรงต่อตนเอง 
ขั้นนํา 

 กิจกรรม “อยากลอง อยากเสี่ยง” 
- ครแูจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนถึงส่ิงที่ตนอยากลอง อยาก

เสี่ยงพร้อมเหตุผลอย่างน้อยคนละ 1 ข้อโดยไม่ต้องลงช่ือ  รวบรวมใส่กล่อง 
- ครูสุ่มหยิบมา 5 ช้ิน แล้วเขียนขึ้นกระดาน ให้นักเรียนในห้องเลือกสิ่งที่ตนอยากลอง อยาก

เสี่ยงมากที่สุด 
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของสิ่งที่ตนอยากลอง อยากเสี่ยง 
- ครูสรุปกิจกรรม วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ ชอบเร่ืองท้าทาย 

ตื่นเต้นและอยากลองแต่ก่อนที่เราจะคิดท าอะไรลงไป อยากให้เราคิดถึงข้อดีและข้อเสีย แล้ว
น ามาเทียบกันเหมือนกิจกรรมที่ท า จะท าให้เรามีการไตร่ตรองที่ดี ก่อนที่เราจะท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งลงไป 

ขั้นสอน 

 ครูอธิบายความหมายของการซื่อตรงต่อตนเอง 
ความซื่อตรงต่อตนเอง คือ การไม่โกหกตนเอง ซื่อตรงต่อความคิดที่ดีของตน ซึ่งเป็นความ

ตั้งใจเดิมตามอุดมการณ์ เป็นส าคัญ ไม่ยอมให้สิ่งต่างๆ มาท าให้ความตั้งใจ ความซื่อตรงต้องโอน
เอนหว่ันไหวได้ 

การซ่ือตรงต่อตนเอง จึงเป็นคุณธรรมที่ส าคัญส าหรับชีวิต เป็นหลักประกันให้ได้รับความ
ไว้วางใจ และได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อันส าคัญ จะด าเนินกิจการใดๆ จะมีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง เพราะได้รับการสนับสนุนและยกย่องนับถือจากคนทั้งหลาย 

ขั้นสรุป 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่ง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้  

1. เร่ืองที่อยากลอง อยากเสี่ยงเป็นเร่ืองอะไร 
2. สาเหตุของการอยากลอง อยากเสี่ยง 
3. ลักษณะบุคลิกภาพ นิสัยของผู้ที่อยากลองอยากเสี่ยง 
4. ความอยากลอง อยากเสี่ยงมีผลดี ผลเสียอย่างไร 
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5.  สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
5.1 สื่อการเรียนรู้ 

5.1.1 ใบความรู้ 
5.1.2 เกม  
5.1.3 กระดาษ A 4 

5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
5.2.1 ห้องสมุด 
5.2.2 ห้องจิตตาภิบาล 
5.2.3 อินเทอร์เน็ต 

 
6.  การวัดและการประเมินผล 

6.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
6.2 ผลคะแนนจากใบงานการเรียนรู้ 
6.3 แบบสอบถามความคิดเห็น 
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ใบความรู ้
ความหมายของความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ 

 
การซ่ือสัตย์ต่อประเทศชาติ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะหากชาติอยู่ไม่ได้ ประชาชนคนในชาติก็อยู่ไม่ได้ 

และหากชาติล่มสลาย ก็คือพวกเราที่จะกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน ซ่ึงคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น 
ชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดหรือให้เราได้อยู่อาศัย เราจึงควรตอบแทนด้วยการต้ังใจปฏิบัติ

หน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งใด ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์
ใส่ตัวหรือพวกพ้อง และไม่คิดคอรัปช่ันหรือคดโกงด้วยวิธีการใดๆ ช่วยปกป้องหรือรักษาผลประโยชน์ให้แก่
บ้านเมืองเมื่อมีโอกาส ไม่เมินเฉยหรือละเลยให้ผู้อื่นมาฉกฉวยผลประโยชน์จากชาติบ้านเมืองของเรา ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สอนลูกหลานให้รักและภาคภูมิใจในชาติของเรา ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และน ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่ มีความรักความสามัคคีต่อกันในทุกระดับ ช่วยกันรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของประเทศ 

แม้บางอย่างจะดูเหมือนจะเป็นเร่ืองเล็กๆน้อยๆ แต่หากเราทุกคนตั้งใจท า ความดีเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถ
รวมเป็น "พลังอันยิ่งใหญ่" ที่ท าให้ทุกคนเป็นสุข เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และมีผลท าให้ชาติบ้านเมือง
ร่มเย็นได้ และน่าจะเป็นสิ่งที่ "ในหลวง" ของเรา คงทรงยินดีที่ราษฎรของพระองค์สร้างความดีแก่ตัวและผู้อื่น
มากกว่าการสร้างถาวรวัตถุใดๆถวายพระองค์ท่านอย่างแน่นอน 
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ใบความรู้ 
เร่ือง เพลงชาติไทย 

 
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย  เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน 

ค าแปล: ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ทุกรัฐ ทุกภาคส่วน ที่หลอมรวมด้วยเลือดเนื้อของวีรบุรุษ
ชาวไทยจนมาเป็นชาติไทยทุกวันนี้ 
 

อยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวล  ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี 
ค าแปล: ประเทศจะอยู่ได้ก็ด้วยคนไทยล้วนหมายสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ ปองดอง  ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่กดขี่ข่มเหงกันเอง 
 

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด  เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ 
ค าแปล: คนไทยเป็นคนที่รักสงบ แต่ในยามรบเราก็ไม่หว่ันเกรงต่อข้าศึก เราพร้อมจะลุกขึ้นสู้ต่อผู้ที่มา
รุกรานประเทศ หรือข่มเหงรังแก โดยไม่เสียดายชีวิต  
 

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย 
ค าแปล: คนไทยพร้อมจะสละเลือดเนื้อทุดหยาดหยดโดยไม่เสียดาย เพื่อด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกราช 
ชาติไทยช่ัวลูกช่ัวหลานตลอดไป ไชโย 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.google.co.th/imgres?start=218&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=czHq81A2OG_wmM:&imgrefurl=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pikake&month=02-03-2013&group=1&gblog=38&docid=n6qxkD29tBCmlM&imgurl=http://image.ohozaa.com/i/629/LtuPVZ.jpg&w=420&h=286&ei=oWU4UaXzG4SErQfkpIGIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=202&vpy=75&dur=3140&hovh=185&hovw=272&tx=160&ty=75&page=19&tbnh=146&tbnw=231&ndsp=13&ved=1t:429,r:28,s:200,i:88
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สาระ   2.5   มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได ้

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  เราใช้อิสรภาพ ความรับผิดชอบอย่างไร?  จ านวน  3  คาบ  

1. ผลการเรียนรู้  
รู้และเข้าใจความหมายของอิสรภาพ ความรับผิดชอบ การพึ่งตนเองทางสังคม 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 ด้านความรู้  
ผู้เรียนอธิบายความหมายของ “อิสรภาพกับความรับผิดชอบ เสรีภาพในการนับถือศาสนา และการ
พึ่งตนเองได้ทางสังคม” 

1.2 ด้านทักษะ  
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างมีอิสรภาพบทพื้นฐานของความถูกต้อง 

1.3 ด้านคุณลักษณะ  
ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้อิสรภาพอย่างรับผิดชอบ เสรีภาพและการพ่ึงตนเองได้ในสังคม  

 
3.   สาระการเรียนรู้  

3.1 อิสรภาพกับความรับผิดชอบ  
3.2 เสรีภาพในการนับถือศาสนา  
3.3 พึ่งตนเองได้ทางสังคม  

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้   

คาบที่ 1   อิสรภาพ-อิสรภาพกับความรับผิดชอบ 
ขั้นนํา 

 ครูเล่าเร่ือง “เด็กหญิงเล็กๆกับเห็ด” 
 นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ 

ขั้นสอน 
 ครูอธิบายเพิ่มเติม  อิสรภาพ ควบคู่กับ ความรับผิดชอบ   ในระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนมี

อิสรภาพ เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง  "พลเมือง"  จึงเป็น  "ไท"  คือ เป็น  อิสรชน  พ่ึงตนเองได้ 
รับผิดชอบตนเองได้   ความเป็นอิสรภาพ ไม่ใช่ท าอะไรตามอ าเภอใจ  หากเป็นอิสรภาพที่ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบ  รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น และ  ต่อสังคม 
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บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสิทธิเสรีภาพ เขาย่อมไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของเขาสร้างความเดือดร้อน
ในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการคิดต่าง และแสดงออกความคิดนั้นๆ แต่
จะต้องท าด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

 ครูอธิบายพระวาจาของพระเจ้าของนักบุญมัทธิว (มธ.7:12) 
นอกจากเราจะไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของเราสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแล้วการมีจิตส านึกที่จะเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก็ถือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่ดีด้วย ถ้าเราสามารถแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่นได้ เราก็ควรยินดีต้อนรับความแตกต่างจากบุคคลอื่นด้วยท่าทีที่ดี
เช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามค าสอนของพระเยซูคริสต์ตรัสสอนไว้ว่า ‚ท่านอยากให้เขาท ากับท่านอย่างไร 
ก็จงท ากับเขาอย่างนั้นเถิด” (มธ.7:12) 

 นักเรียนร่วมกันอภิปรายพระวาจาของพระเจ้า  ‚ท่านอยากให้เขาท ากับท่านอย่างไร ก็จงท ากับเขา
อย่างนั้นเถิด” (มธ.7 :12)  นักเรียนคิดว่านักเรียนจะปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไร และจะท าอะไรให้กับ
คนที่เรารัก และคนที่เราไม่ชอบ 

ขั้นสรุป 

 นักเรียนแต่ละคนไตร่ตรองเร่ืองที่ได้ฟัง พระวาจาของพระเจ้าที่ได้ยินอย่างเงียบๆ สักครู่หนึ่ง  
 นักเรียนร่วมกันหาวิธีที่จะท าให้เพื่อนๆทุกคนในห้อง ท าความสะอาด (เวร)ตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายทุกวันและอย่างด ี
  

คาบที่     2      เสรีภาพ – เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ขั้นนํา 

 ครูถามนักเรียนว่า รู้จักศาสนาใดบ้าง  
 ครูให้นักเรียนท าใบงาน หลักค าสอนของศาสนา 
 ครูสรุปจากใบงาน ศาสนา หมายถึง ความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่า 

ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้
มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการด ารงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมที่เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันในประเทศไทย เรามีเสรีภาพที่เลือกนับถือศาสนาได้ 

ขั้นสอน 

 ครูอธิบาย เสรีภาพในการนับถือศาสนา บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของ
ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนเมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาหรือความเช่ือ ในที่นี้หมายรวมถึงเสรีภาพในการยึดมั่น
ศรัทธาหรือมีความเช่ือที่แตกต่างจากบุคคลอื่นในหลักการทางศาสนาหรือความเช่ือใด ๆ 
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หรือเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนาใด ๆ เสรีภาพในการนับถือศาสนาจ าเป็นต้องมีเสรีภาพ
ในการเลือกนับถือศาสนา สิทธิที่จะคงไว้ในความเช่ือถือศรัทธา จึงไม่มีบุคคลใดที่จะถูก
บังคับให้เป็นที่เส่ือมเสียแก่เสรีภาพในการเลือกถือศาสนาด้วยมาตรการใด ๆ หรือให้นับ
ถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 นักเรียนคิดว่าการมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามีผลดีอย่างไร  
ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมของคนต่างศาสนาหรือไม่  
 นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ทุกคนได้มีความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนเองนับถือ 
 การอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนามีปัญหาหรือไม่  

 
คาบที่     3    พึ่งตนเองได้ทางสังคม 
ขั้นนํา 

 ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าท่วมในปี 2554  พร้อมทั้งให้ดูรูปภาพ 
 ผู้น าแต่ละชุมชนมีวิธีการจัดการ หรือการบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกในชุน

ชนอย่างไร 
 ครูสรุป ในแต่ละชุมชนผู้น าชุมชนต่างมีความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์

ต่างๆ การหาเครื่องมืออ านวยความสะดวกมาให้กับสมาชิกในชุมชน การที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งจะมี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ต้องอาศัยความสามัคคีของทุกคนในชุมชน  

ขั้นสอน 

 ครูอธิบายความหมายของ การพ่ึงตนเองได้ทางสังคม หมายถึงการที่คนกลุ่มหนึ่งมีความเป็นปึกแผ่น
เหนียวแน่น มีผู้น าที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ากลุ่มคนเหล่านี้ให้ด าเนินการใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้วยตนเอง หรือสามารถหาความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาช่วย ท าให้ชุมชนช่วยตนเองได้  

 ครูอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวทางในการพ่ึงตนเองได้ทางสังคม  
 
ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีผลดีอย่างไร  และสามารถน ามา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 

 
5.  สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

5.1 สื่อการเรียนรู้ 
5.1.1 ใบงานเร่ือง “เด็กหญิงเล็กๆกับเห็ด”  
5.1.2 ใบงาน หลักค าสอนของศาสนา  
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5.1.3 ใบงาน เศรษฐกิจพอเพียง  
5.1.4 ใบความรู้  
5.1.5 รูปภาพ  
5.1.6 พระคัมภีร์  

5.2 แหล่งการเรียนรู้ 
5.2.1 ห้องสมุด 
5.2.2 ห้องจิตตาภิบาล 
5.2.3 อินเทอร์เน็ต 

 
6.  การวัดและการประเมินผล 

6.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
6.2 ผลคะแนนจากใบงานการเรียนรู้ 
6.3 แบบสอบถามความคิดเห็น 
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ใบงานเร่ือง 
เด็กหญิงเล็กๆ กับเห็ด 

 
"ภายใต้ดวงอาทิตย์ ยังมีหลายชีวิตที่ต้องท างานเพื่อตัวเอง"    เด็กหญิงเล็กๆสองคนเดินกลับบ้านถือ

ตะกร้าใส่เห็ดมาเต็มตามทางทั้งสองต้องผ่านทางรถไฟ ขณะอยู่บนทางรถไฟก็คิดว่ารถไฟยังไม่มา  จึงพากันเดิน
เล่นไปตามราง  

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ เด็กคนโตว่ิงกลับลงมาจากราง ออกไปข้างทาง ส่วนคนเล็กว่ิงข้ามราง
รถไฟสะดุดเซท าให้เห็ดในตะกร้าตกกระจาย    ด้วยความเสียดายเธอจึงกลับเข้ามาในรางอีกเพื่อเก็บเห็ดที่ตก   
ทั้งๆที่พ่ีสาวตะโกนให้ว่ิงเลยไปก่อนอย่าเพิ่งเก็บแต่เด็กน้อยก็ก้มลงเก็บทีละดอก ๆ   รถไฟใกล้เข้ามา พนักงาน
ขับรถไฟเปิดหวูดเต็มที่ 

"ทิ้งเห็ดก่อน"!!!  เด็กหญิงคนพี่ตะโกนบอกน้องสาว แต่น้องสาวไม่ได้ยิน     กลับคิดว่าพี่สาวส่ังให้เก็บ
ให้หมด เธอก้มคลานลงเก็บไปมาระหว่างรางรถไฟพนักงานขับรถไฟไม่สามารถจะหยุดรถได้ทัน    พยายามเปิด
หวูดเตือนอย่างเต็มที่แล้วว่ิงผ่านไปพี่สาวตะโกนสุดเสียงและร้องไห้ คนโดยสารมองผ่านทางช่องหน้าต่าง    
ต ารวจรถไฟว่ิงมาท้ายขบวนเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงเล็กๆนั้น 

พอรถเลยไปทุกคนเห็นเด็กนั้นนอนนิ่งก้มหน้าอยู่ระหว่างรางรถ    เมื่อรถไฟผ่านพ้นไปแล้ว เธอก็เงย
หน้าขึ้น คุกเข่าเก็บเห็ด ต่อไปจนหมดแล้วว่ิงน ามาให้พี่สาว 
 

( นิทานอมตะ ของ เคานต์ ลีโอ ตอลสตอย ) 
 

 

 
 
 

 

  

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=cNHrnn-o11UysM:&imgrefurl=http://m62.sjn.ac.th/27/index.php?option=com_content&view=article&id=58:2012-11-14-05-02-56&docid=pcOL8W5FJuhnnM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-6OSQowFgURA/T_I-0auvpDI/AAAAAAAAB0I/MTNWyGQS_9w/s1600/2.jpg&w=800&h=723&ei=ujs4UZbrBYntrQeg9oHICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=122&vpy=2&dur=4282&hovh=213&hovw=236&tx=122&ty=101&page=4&tbnh=145&tbnw=133&start=38&ndsp=13&ved=1t:429,r:39,s:0,i:202
http://www.google.co.th/imgres?start=308&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=lZOY8thOz6MbjM:&imgrefurl=http://www.gotoknow.org/posts/506955&docid=7m5-fQsv6TdzCM&imgurl=http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/842/298/large_2404.jpg?1351338579&w=640&h=480&ei=djw4UZKvOo2GrAfd5oCADw&zoom=1&iact=hc&vpx=327&vpy=66&dur=1297&hovh=194&hovw=259&tx=103&ty=85&page=24&tbnh=145&tbnw=188&ndsp=14&ved=1t:429,r:16,s:300,i:52
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ก. พุทธ ข.   คริสต์ ค.   อิสลาม  

ใบงาน  
หลักคําสอนของศาสนา 

 
ค าสั่ง ให้นักเรียนจับคู่หลักค าสอนและการปฏิบัติตนของแต่ละศาสนาให้ถูกต้อง  
 
 
 
 
หลักค าสอนและการปฏิบัติตน 
1.  พระบัญญัติ 10 ประการ     
2. การถือศีลอด เดือนรอมาฏอน      
3.  ความสุขแท้ 8 ประการ     
4.  ประกาศตนยอมรับด้วยความศรัทธาและความบริสุทธ์ิใจว่า พระอัลเลาะฮ์เป็นพระเจ้าสูงสุดเพียง

องค์เดียวเท่านั้น 
5.  มรรค 8 
6.  ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ 
7.  รักพระเป็นเจ้าสิ้นสุดจิตใจ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  
8. มัชฌิมาปฏิปทา 
9. การละหมาด เป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติวันละ ๕ เวลา 
10.  อริยสัจ 4 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

เฉลย  1. ข 2. ค. 3. ข.  4. ค. 5. ก  

6. ก. 7. ข. 8. ก. 9. ค. 10. ก.  
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ใบความรู้ 
ภาพนํ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 
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http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=bpSnTIcoFfVaBM:&imgrefurl=http://thaiflood.kapook.com/view33796.html&docid=XuPwK-t77CWolM&imgurl=http://img.kapook.com/image/Thaiflood/flood88990990.jpg&w=600&h=391&ei=6D84Ub_CFs6GrAecnoDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=348&vpy=25&dur=2344&hovh=181&hovw=278&tx=166&ty=118&page=3&tbnh=137&tbnw=196&start=20&ndsp=12&ved=1t:429,r:30,s:0,i:175
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=dvRHb9VKGAn92M:&imgrefurl=http://www.nanmeebooks.com/blog/blog.php?show=37&mid=Firstclubonline&docid=Z_AHoLydqdR0GM&imgurl=http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2011/11/f32_1318405628.jpg&w=450&h=297&ei=6D84Ub_CFs6GrAecnoDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=469&vpy=25&dur=1734&hovh=182&hovw=276&tx=178&ty=122&page=3&tbnh=137&tbnw=193&start=20&ndsp=12&ved=1t:429,r:31,s:0,i:178
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=km_XUKrTlW57gM:&imgrefurl=http://play.kapook.com/photo/showfull-118062-5&docid=DHFkI6qmkTlSzM&imgurl=http://i.kapook.com/tripplep/13-10-54/Ayutthaya5.jpg&w=991&h=623&ei=6D84Ub_CFs6GrAecnoDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=82&dur=4171&hovh=178&hovw=283&tx=126&ty=119&page=6&tbnh=144&tbnw=224&start=56&ndsp=12&ved=1t:429,r:60,s:0,i:265
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=E9DFQelFYQhf3M:&imgrefurl=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yyswim&month=09-11-2011&group=21&gblog=262&docid=kYq8zlkqWSssRM&imgurl=http://image.ohozaa.com/i/50b/tORWw.jpg&w=1000&h=667&ei=6D84Ub_CFs6GrAecnoDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=470&vpy=93&dur=125&hovh=183&hovw=275&tx=161&ty=175&page=6&tbnh=144&tbnw=214&start=56&ndsp=12&ved=1t:429,r:63,s:0,i:274
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=fYNVtHO-pob8DM:&imgrefurl=http://www.blog72.net/2011/10/26/flood-2554/&docid=ntBYS7dfBWh1rM&imgurl=http://www.blog72.net/wp-content/uploads/2011/10/duckboat.jpg&w=400&h=293&ei=6D84Ub_CFs6GrAecnoDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=343&vpy=2&dur=1954&hovh=192&hovw=262&tx=133&ty=57&page=9&tbnh=140&tbnw=184&start=93&ndsp=11&ved=1t:429,r:98,s:0,i:379
http://www.google.co.th/imgres?start=284&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=LY0ipwvh6ZvsUM:&imgrefurl=http://board.postjung.com/581688.html&docid=4ki4zs5KRT_Q8M&imgurl=http://board.postjung.com/data/581/581688-topic-ix-1.JPEG&w=500&h=375&ei=aUE4UYzQAcrtrQefyIDwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=311&vpy=48&dur=1203&hovh=194&hovw=259&tx=134&ty=90&page=25&tbnh=141&tbnw=197&ndsp=12&ved=1t:429,r:90,s:200,i:274
http://www.google.co.th/imgres?start=140&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=X67JajQ44j5BwM:&imgrefurl=http://board.postjung.com/579767.html&docid=D5JzKxsvYpIEBM&imgurl=http://board.postjung.com/data/579/579767-img-10.jpg&w=991&h=660&ei=-UA4UYWBMY_KrAfvxYDAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=36&dur=579&hovh=183&hovw=275&tx=118&ty=94&page=13&tbnh=144&tbnw=219&ndsp=12&ved=1t:429,r:44,s:100,i:136
http://www.google.co.th/imgres?start=188&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=Dt4H3opaFZqXwM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=755052&docid=g8IIY73wM6AE8M&imgurl=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/302552_1557125104662_1731292367_801974_426027339_n.jpg&w=447&h=333&ei=-UA4UYWBMY_KrAfvxYDAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=128&vpy=46&dur=1000&hovh=194&hovw=260&tx=119&ty=126&page=17&tbnh=143&tbnw=189&ndsp=12&ved=1t:429,r:89,s:100,i:271
http://www.google.co.th/imgres?start=200&hl=th&sa=X&biw=792&bih=395&tbm=isch&tbnid=asGa0pPKzx-txM:&imgrefurl=http://catthailand.com/help2554.asp?no=2&docid=Xr2O6KeH1Dqi6M&imgurl=http://catthailand.com/news/2710255413061.jpg&w=616&h=367&ei=aUE4UYzQAcrtrQefyIDwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=454&vpy=87&dur=3406&hovh=173&hovw=291&tx=159&ty=89&page=18&tbnh=152&tbnw=263&ndsp=12&ved=1t:429,r:7,s:200,i:25
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ใบงานเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีแนวทางการด ารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง   ต่าง ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการก าหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนใน
สังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ,           ศ.เสน่ห์ จามริก , ศ.อภิชัย 
พันธุเสน  และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเช่ือมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูก
เสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจ านวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ
และสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9และได้จัดท าเป็นบทความเร่ือง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้น า
ความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรง
พระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น า
บทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบ
ย่ังยืนโดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน 
บางสื่อได้มีการต้ังค าถามถึงการยกย่องขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเช่ือถือของรายงานศึกษาและ
ท่าทีขององค์การ 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มาตรฐานที่ 3.1    รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ตามรอยพระราชา                                               จํานวน  2  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
 1.1 วิเคราะห์ถึงความส าคัญและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.2 อภิปรายถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 
1.3 เสนอแนวทางของการปฏิบัติตนที่ดีในฐานะที่เป็นพสกนิกรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู ้

2.1  ด้านความรู้  
 ความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  
2.2  ด้านทักษะ  
 นักเรียนอธิบายพระราชกรณียกิจเด่นๆ ของพระมหากษัตริย์ไทยได้ 
2.3 ด้านคุณลักษณะ  

  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ พระคุณของสถาบันมหากษัตริย์ไทย  

 
3.  สาระการเรียนรู้  

3.1 ความส าคัญและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.2 พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 
3.3 หน้าที่ของพสกนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

คาบที่ 1 
ขั้นนํา 

 ครูถามถึงความหมายที่ว่า “ กษัตริย์นักพัฒนา” หมายถึงใคร นักเรียนช่วยกันตอบ  เพราะเหตุผลใด
จึงได้ฉายาเช่นนั้น   นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อพระองค์ท่าน 

ขั้นสอน 

 รวบรวมค าตอบ โดยให้นักเรียนท าผังมโนทัศน์ Mind Map 
 นักเรียนร่วมกันศึกษาบทเพลง ‚King of Kings‛ (เพลงอยู่ในซีดีประกอบ) 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?start=155&hl=th&biw=1440&bih=725&tbm=isch&tbnid=t1iwgugmkP9-AM:&imgrefurl=http://dragonpass.exteen.com/20100122/entry&docid=JhHcs3UgfM3yTM&imgurl=http://uc.exteenblog.com/dragonpass/images/10-6-254918082.jpg&w=800&h=600&ei=21VhUJKWCIuIrAetz4CgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=194&vpy=264&dur=1516&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=100&sig=109926395626706726188&page=7&tbnh=158&tbnw=211&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:155,i:264
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1440&bih=725&tbm=isch&tbnid=5j9LqNYD9L-OKM:&imgrefurl=http://www.pbpk.50webs.com/H_KING.htm&docid=N-UJwpYwMmybeM&imgurl=http://www.pbpk.50webs.com/holiday/KING01.jpg&w=200&h=263&ei=N1NhUPyPEMuIrAf0oIG4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=1233&vpy=397&dur=4015&hovh=210&hovw=160&tx=79&ty=100&sig=109926395626706726188&page=3&tbnh=171&tbnw=132&start=46&ndsp=28&ved=1t:429,r:27,s:46,i:302
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ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่ง  ตอบว่ารัชกาลที่ 9 ทรงกระท าพระราชกรณียกิจใดถูกใจ
นักเรียนที่สุด 

    
คาบที่ 2   
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนฟังเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” (เพลงอยู่ในซีดีประกอบ) 
 นักเรียนอ่านและร่วมกันศึกษาคุณค่าพระวรสาร (อยู่ในใบงาน) 

ขั้นสรุป 

 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่ แล้วเลือกหาข้อความที่ส าคัญ และขีดเส้นใต้ค าที่ประทับใจ   อ่านให้
เพื่อนในกลุ่มฟังและอธิบายว่าท าไมตนประทับใจ 

    

5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
5.1 โครงการในพระราชด าริจากสารานุกรมไทย  
5.2 ใบงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 
5.3 website   Wikipedia  ข่าวในพระราชส านัก 
5.4 คลิปเพลง ‚King of Kings‛ จาก  http://youtu.be/Dx6AoEz-fMg  mv. King of King 
5.5 คลิปเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” จาก http://youtu.be/1eFBIOhWAgI 

 
6. การวัดและการประเมินผล 

วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
สังเกตพฤติกรรม นักเรียนร่วมกิจกรรมและผ่าน

เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ80 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

  

http://youtu.be/Dx6AoEz-fMg
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ใบความรู้ 

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  

ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

โครงการตามพระราชด าริของพระองค์ มีทั้งการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบ าบัดน้ า
เสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ ามีทั้งโครงการขนาดใหญ่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ าท่วมได้ เช่น 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็ก
จ าพวก ฝาย อ่างเก็บน้ า โดยพระองค์ทรงค านึงถึง
ลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ า ความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และ
ผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา 
พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเร่ิมโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งส าหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน  
 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน 
 โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน 
 โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์ 
  หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
 โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
 โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน 
 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
 หน่วยงานฝ่ายคนไข้ ในกองราชเลขานุการ สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ 
 
 
ด้านการศึกษา 

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมป์ในด้านต่างๆ เช่น ทรงพระราชทานพระราช

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:The_king_gives_a_fund.jpg
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ทรัพย์ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า รวมทั้งเสด็จพระราชด าเนินไปเย่ียมเยียนและพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อ
สนับสนุนและเป็นก าลังใจแกค่รแูละนักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์มีทั้งโรงเรียนรัฐบาล
และโรงเรียนเอกชน ดังนี้ 

 โรงเรียนจิตรลดา 
 โรงเรียนราชวินิต 
 โรงเรียนวังไกลกังวล 
 โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 
 โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท 
 โรงเรียนร่มเกล้า 
 โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน 
 โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือตาม

ความจ าเป็นเร่งด่วน 

ทุนการศึกษาพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุน

ทรัพย์ส าหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือก่อตั้งกอง
ทุนการศึกษาหลายขั้นหลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังน้ี 

 ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิ
อานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสไป
ศึกษาหาความรู้วิชาการช้ันสูงในต่างประเทศ และน าความรู้นั้น

กลับมาใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 ทุนเล่าเรียนหลวง 
 ทุนมูลนิธิภูมิพล 
 ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
 ทุนนวฤกษ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%A0.%E0%B8%9B.%E0%B8%A3._%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%A0.%E0%B8%9B.%E0%B8%A3._%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:The_king_and_anantamahidol_scholarship.jpg
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1440&bih=725&tbm=isch&tbnid=Ww6InPMPJ6EGPM:&imgrefurl=http://www.yesspathailand.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=yesspathailandcom&thispage=&No=1401515&WBntype=1&docid=wicBZFRzr6s5mM&imgurl=http://www.yesspathailand.com/images/wbques_1321825239/2r-500.jpg&w=500&h=350&ei=N1NhUPyPEMuIrAf0oIG4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=1125&vpy=341&dur=641&hovh=188&hovw=268&tx=144&ty=94&sig=109926395626706726188&page=3&tbnh=159&tbnw=208&start=46&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:46,i:258
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:The_king_and_anantamahidol_scholarship.jpg
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หน้าที่ของพสกนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กําหนดหน้าที่ของประชาชนไว้ในหมวดที่ ๔ ว่า
ด้วย“หน้าที่ของชนชาวไทย” สรุปได้ดังนี ้
 

๑.  หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๓.  หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๔.  หน้าที่ป้องกันประเทศ 

๕.  หน้าที่รับราชการทหาร  

๖.  หน้าที่เสียภาษีอากร 

๗.  หน้าที่ช่วยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๘.  หน้าที่รับการศึกษาอบรมตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

๙.  หน้าที่พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐.  หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ใบงาน  
เรื่อง กษัตริย์นักพัฒนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําช้ีแจง ให้นักเรียนบรรยายใต้ภาพในประเด็นต่อไปน้ี 
1.จากภาพ จงอธิบายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
             
            
            
            
            
            
            
             
 
2.นักเรียนในฐานะพสกนิกรมีความรู้สึกอย่างไรและจะปฏิบัติตนต่อพระองค์อย่างไรบ้าง 
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3. ให้นักเรียนเขียน ผังมโนทัศน์ กษัตริย์นักพัฒนา 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กษัตริย์นักพัฒนา 
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บทบาทท่ีเก่ียวกับประเทศชาติ บทบาทหน้าที่เก่ียวกับประชาธิปไตย 
ทรงเป็นประมุขของชาติ เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด และ
เป็นมิ่งขวัญของชาติ 

ทรงยอมรับ และอุ้มชูระบอบประชาธิปไตยให้
ด ารงอยู่ได้  

ทรงเป็นศูนย์รวมน้ าใจของประชาชน ทรงท าให้ระบอบประชาธิปไตยมีความ
ต่อเนื่อง 

ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และทรงเป็นพุทธมามกะ  ทรงช่วยแนะน ารัฐบาลด้านการปกครองยาม
จ าเป็น  

ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนในชาติ   ทรงช่วยยับย้ังเหตุการณ์รุนแรงให้ผ่อนคลาย  
ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย  ทรงใช้อ านาจอธิปไตยในนามของประชาชน

ชาวไทย  
ทรงใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน ผ่านทางสถาบัน
บริหารนิติบัญญัติ และตุลาการ 

ทรงเป็นกลางทางการเมือง  

 

 
  

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1440&bih=725&tbm=isch&tbnid=olFjcnpmbEXWAM:&imgrefurl=http://www.rattaphumpolice.com/king9.htm&docid=1agn4rfeuaj9PM&imgurl=http://www.rattaphumpolice.com/mykingmyrollmodel[1].jpg&w=267&h=350&ei=N1NhUPyPEMuIrAf0oIG4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=725&vpy=275&dur=2422&hovh=257&hovw=196&tx=120&ty=169&sig=109926395626706726188&page=2&tbnh=167&tbnw=127&start=19&ndsp=27&ved=1t:429,r:3,s:19,i:141
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คุณค่าพระวรสาร  
แบบอย่างของเปาโล   (1 คร 9:16 – 18,22-27) 
ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้า

จ าเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวด ีข้าพเจ้าย่อมได้รับความ
วิบัต ิ 17เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจท าเอง ข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้
สมัครใจท าก็หมายความว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ท างานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น  18

ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสําหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศ
ข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่าง ๆ จากการประกาศข่าวดีนั้น 

      22ข้าพเจ้าท าตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสําหรับทุกคน เพื่อข้าพเจ้าจะ
ได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้น  23ข้าพเจ้าทําทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวด ีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระ
พรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย 

24ท่านไม่รู้หรือว่า คนที่ว่ิงแข่งในสนามกีฬา ทุกคนว่ิงก็จริง แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล ท่านจงว่ิง
เช่นนั้นด้วย เพื่อชิงรางวัลให้ได้  25นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎ
ใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่เราท าเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย  26ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงว่ิงแข่งอย่างมีจุดหมาย 
ข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลม  27แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อ านาจของข้าพเจ้า  
ด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา 
     “อย่าเห็นประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว  จงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วย” (ฟป 2: 4) 

 
 

  

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5&hl=th&biw=1440&bih=725&tbm=isch&tbnid=RC52vjxmvo-xeM:&imgrefurl=http://bibleandwonderfulpics.blogspot.com/2008/10/blog-post_31.html&docid=zknH_DIDrGKW1M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_w6gL4rdGBbY/SQrf9cukPpI/AAAAAAAAACA/-e6RbTRJJx0/s200/stp-001[1].jpg&w=142&h=200&ei=4bdiUMWwH8vtrQfoxoD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=328&vpy=389&dur=2047&hovh=160&hovw=113&tx=107&ty=66&sig=109926395626706726188&page=2&tbnh=160&tbnw=113&start=22&ndsp=26&ved=1t:429,r:8,s:22,i:165
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ความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
แบบสังเกตพฤติกรรม วิชา  จริยศึกษา  

คําชี้แจง :  1. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วใส่เครื่องหมาย    ในช่องระดับคะแนน 

                  2. ในแต่ละรายการประเมินนักเรียนต้องได้คะแนนระดับ 2 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 

เลขท่ี ชื่อ สกุล รายการประเมินพฤติกรรม ผลการประเมิน 

  ตอบคําถาม ปฏิบัติกิจกรรม ผ่าน ไม่ผ่าน 

  3 2 1 3 2 1   

1          

2          

3          

 

รายการประเมินพฤติกรรม 

ด้านการตอบคําถาม  

คะแนน / ความหมาย พฤติกรรมท่ีปรากฏ 

3       =       ดี ตั้งใจฟังและร่วมตอบค าถามทุกครั้ง ด้วยความม่ันใจ ถูกต้องชัดเจน มีเหตุผล 

2       =      พอใช้   ตั้งใจฟังและร่วมตอบค าถามเป็นบางครั้ง ด้วยความม่ันใจพอใช้ ตอบถูกต้องบางครั้ง 

1       =     ปรับปรุง ไม่ค่อยตั้งใจฟังค าถาม ขาดความม่ันใจในการตอบค าถาม ต้องถามเพ่ือนเสมอ 

 
 
 
 
 

- ด้านการปฏิบัติกิจกรรม 
คะแนน / ความหมาย พฤติกรรมท่ีปรากฏ 

3       =       ดี ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายท้ังงานเดี่ยว และงานกลุ่มอย่างตั้งใจ  ด้วยความรับผิดชอบ  มี
ความรอบคอบ  และมีผลงานท่ีปรากฏถูกต้อง ชัดเจน 

2       =      พอใช้   ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายท้ังงานเดี่ยว และงานกลุ่ม อย่างตั้งใจบ้าง แต่ไม่ 

สม่ าเสมอ และมีผลงานท่ีปรากฏถูกต้องบ้าง  
1       =     ปรับปรุง  ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายท้ังงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  ไม่ค่อย

รับผิดชอบ   และผลงานท่ีปรากฏไม่ค่อยถูกต้อง  
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
เร่ือง รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

คําสั่ง ให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเอง ด้านความเมตตา และให้ผู้ปกครอง และครู ร่วม 
ประเมินด้วย 
การให้คะแนน  
ปฏิบัติสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน  
ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง ให้   2   คะแนน  
ไม่ค่อยปฏิบัติ ให้   1  คะแนน  
เกณฑ์ประเมิน  ( นําคะแนน ของนักเรียน, ผู้ปกครอง, ครู  มารวมกัน แล้วหาร 3 ) 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก   30  คะแนน  
ระดับคุณภาพ  ดี   26 – 29 คะแนน  
ระดับคุณภาพ  พอใช้   20 – 25 คะแนน  
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  ต่ ากว่า 20 คะแนน  
 

พฤติกรรม นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
1.มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์    
2.ตระหนักในความเป็นคนไทย    
3.สนับสนุนสินค้าของคนไทย    
4. มีความปรารถนาดีต่อชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์
อย่างจริงใจ 

   

5.  ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ 

   

ลงชื่อผู้ประเมิน    
รวมคะแนน  (แต่ละช่องเต็ม 30)    
คะแนนเฉลี่ย (รวม 3 ช่อง หาร 3)    

ระดับคุณภาพ    
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ   3.2, 3.3  รัก เมตตา เห็นอกเห็นใจและรับใช้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง เวลาในขวดแก้ว      จํานวน   1   คาบ 

1.   ผลการเรียนรู ้
1.1 อธิบาย ความหมายของจิตอาสาได ้
1.2 อธิบายความส าคัญและบอกประโยชน์ของจิตอาสาได ้
1.3 ยกตัวอย่างหลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ที่สอดคล้องกับจิตอาสาได ้
1.4 น าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  ด้านความรู้  

2.1.1 นักเรียนเขียนอธิบายความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของจิตอาสาได้  
2.1.2 นักเรียนเขียนตัวอย่างค าสอนทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจิดอาสาได้  

2.2  ด้านทักษะ  

นักเรียนมีจิตอาสาในกิจกรรมประจ าวัน 
2.3  ด้านคุณลักษณะ  

พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงการมีจิตอาสา 
 
3.  สาระการเรียนรู ้

3.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของจิตอาสา 
3.2 หลักธรรมค าสอนของศาสนาที่สอดคล้องกับจิตอาสา 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนชมคลิปวีดีทัศน์โฆษณาแม่ต้อย  (คลิปอยู่ในซีดีประกอบ) 
 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาที่ได้ดูพร้อมแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 

- นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการได้ชมโฆษณานี้เพราะเหตุใด 
- นักเรียนเคยได้รับความรู้สึกแบบนี้จากบุคคลอื่นหรือไม่  พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ให้

เพื่อนในห้องฟัง 
- นักเรียนตอบค าถามว่า ‚ ถ้าคนในสังคมมีนิสัยแบบแม่ต้อยจะเกิดสิ่งใดขึ้น ‛  
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ขั้นสอน 

 ครูอธิบายความหมายของจิตอาสา  ความส าคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากใบความรู้ “เร่ืองจิตอาสา” 
 ครูน าตัวอย่างของแม่ต้อยมาเช่ือมโยงกับหลักศาสนาคริสต์  ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม นักเรียน

สามารถยกตัวอย่างหลักธรรมของแต่ละศาสนาที่สอนให้เรามีแต่ความรัก เมตตา 
 ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าหลักธรรมของศาสนาคริสต์  ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม 

สอดคล้องกันเร่ืองใด   เพราะเหตุใด 
 นักเรียนอธิบายการน าหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือกับการมีจิตอาสา มาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
ขั้นสรุป 

 ครูสรุปสาระส าคัญของส่ิงที่เรียนกันในวันนี้ 
สาระสําคัญ 
 “ จิตอาสา ”    ความหมาย คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้อื่น และ
ปรารถนาเข้าไปช่วย  ด้วยจิตใจที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น   หลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ สอน
เร่ืองความรัก และมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน  ศาสนาพุทธสอนเร่ืองการท าบุญกิริยาวัตถุ 10 ศาสนา
อิสลามสอนเร่ืองการบริจาคซะกาต 
คุณค่าพระวรสาร 
“จงช่วยกันรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์”  ( กท. 6:2  )  

 นักเรียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์ ( MIND  MAP)  เกี่ยวกับความหมาย  ประโยชน์ของจิตอาสา และ
ความสอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 ครูยกตัวอย่างอาชีพทหารที่สะท้อนถึงความรักที่ย่ิงใหญ่ การเสียสละเพื่อคนทั้งประเทศ  ให้นักเรียน
ยกตัวอย่างอาชีพอื่น ๆ  พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

 ให้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับทหารช่วยน้ าท่วม   ( คลิปอยู่ในซีดีประกอบ ) 
 
5.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้

5.1  สื่อการเรียนรู้ 
5.1.1 คลิปโฆษณาแม่ต้อย  และคลิปทหาร 
5.1.2 ใบความรู้ เร่ือง “จิตอาสา” 

5.2  แหล่งการเรียนรุ้ 
5.2.1 ห้องสมุด 
5.2.2 www. Google.com 
 

 
6.   การวัดและการประเมินผล 
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วิธีการวัด เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

-สังเกตพฤติกรรม - นักเรียนร่วมกิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ  80  
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

-การท าใบงาน - นักเรียนร่วมกิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ  80  
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

-แบบประเมินใบงาน 
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เวลาในขวดแก้ว 
แบบประเมินใบงาน / ใบกิจกรรม 

 
 

เกณฑ์การประเมินใบงาน / ใบกิจกรรม แบบประเมินใบงาน / ใบกิจกรรม 
  

ความถูกต้องของเนื้อหา   2  คะแนน 
ความ

ถูกต้อง
ของเนื้อหา 

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
สวยงาม 

การตรงต่อ
เวลา 

คะแน
น 

พฤติกรรมที่ปรากฏ 2 1 2 1 1 0.5 

2 เนื้อหางานตรงตามวัตถุประสงค์ดีมีการยกตัวอย่าง
ถูกต้อง 

      

1 เนื้อหางานตรงตามวัตถุประสงค์ มีการยกตัวอย่าง       
 ความคิดสร้างสรรค์ความสวยงาม  2  คะแนน       
2 งานสะอาดเรียบร้อยตัวอักษรถูกต้องงานน่าสนใจ

สวยงาม 
      

1 งานสะอาดเรียบร้อยตัวอักษรผิดบ้างความน่าสนใจ
พอใช้ 

      

 การตรงต่อเวลา   1  คะแนน       
1 ส่งงานตรงเวลาเสมอพร้อมเพรียงกันในห้องตามก าหนด       

0.5 ส่งงานล่าช้าต้องติดตามเสมอ       
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เกณฑ์การสังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ  ( ด้านทักษะ ) 
พฤติกรรมที่ปรากฏ มีการ

ก าหนด
บทบาท
หน้าที่
ชัดเจน 

มีความ
ร่วมมือใน

การ
ท างาน 

การ
ยอมรับ
ฟังความ
คิดเห็น
ของผู้อื่น 

ความ
ตั้งใจใน
การ
ท างาน 

ปฏิบัติงา
นถูกต้อง
ตาม

ขั้นตอน 

ท างาน
เสร็จตาม
ก าหนด 

1.มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
2.มีความร่วมมือในการท างาน             
3.การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น             
4.ความตั้งใจในการท างาน             
5.ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน             
6.ท างานเสร็จตามก าหนด             
             
เกณฑ์การให้คะแนน             
ปฏิบัติ        =   1   คะแนน             
ไม่ปฏิบัติ   =    0  คะแนน             
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ   3.2, 3.3  รัก เมตตา เห็นอกเห็นใจและรับใช้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง บันทึกความทรงจ า    จ านวน   1   คาบ  

1.   ผลการเรียนรู ้
1.1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีจิตอาสา 
1.2 กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักของปัญหาปัจจุบันด้านต่าง ๆ 

1.3 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู ้

2.1  ด้านความรู้ 
นักเรียนมีความเห็นต่อปัญหาสังคมในปัจจุบัน เสนอกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไข บรรเทา
ปัญหานั้นได ้

2.2  ด้านทักษะ 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

2.3  ด้านคุณลักษณะ 
นักเรียนเต็มใจอาสาเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นระยะ  

 
3.   สาระการเรียนรู ้

3.1 บุคคลตัวอย่างที่ดีในการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 

3.2 กิจกรรมปลุกจิตส านึกเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
 

4.   กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนฟังเพลง “แก่นรัก” และเปาโล    ( เพลงอยู่ในซีดีประกอบ ) 
ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนตอบค าถามจากการฟังเพลงและดูภาพเนื้อเพลงประกอบ 

 - นักเรียนยกตัวอย่างการเป็นผู้มีจิตอาสาของนักบุญเปาโลมา 4  เร่ือง  

 - ครูถามนักเรียนเคยท าความดีเพื่อคนอื่นมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนมาแบ่งปันหน้าห้อง  

                พร้อมชมเชยความเสียสละ การมนี้ าใจเมื่อเลา่เร่ืองจบ  

- ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลทีมีจิตอาสาที่นักเรียนประทับใจมาคนละ  1  คน 

    พร้อมบอกเหตุผลการประทับใจในการมีจิตอาสาเร่ืองใดบ้าง พร้อมท าใบงานส่ง 
 ครูอธิบายการเกิดจิตอาสาต้องเร่ิมจากตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน และสังคมภายนอก 
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 ครูยกตัวอย่างบุคคลหรือองค์การที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านทรัพยากร
ป่าไม้  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านสิทธิเด็กและสตรี 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันระดมความคิดที่จะท ากิจกรรมจิตอาสาภายในห้องเรียน หรือโรงเรียน
ของเราในเร่ืองใดบ้าง  แบ่งออกเป็น 3 – 4 กลุ่ม โดยเขียนเป็นผังความคิด 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปกิจกรรมจิตอาสาที่จะช่วยเหลือเพื่อนในห้อง หรือช่วยโรงเรียน โดยน าเสนอ
กิจกรรมของตนหน้าห้องกลุ่มละ 3 – 4 นาที   

 ให้นักเรียนใช้วิธีการประชาธิปไตยเลือกมา  1  กิจกรรมที่จะร่วมกันท าเป็นจิตอาสาของห้องเรียนเรา
เป็นเวลา  1  สัปดาห์   

ขั้นสรุป 

 ครูให้นักเรียนอ่านบทความการช่วยเหลือทั้งคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมในรูปของจิตอาสาในปัจจุบัน
ของบุคคล / องค์กรในใบความรู้ (‚Greenpeace‛ และ “ทาสของแผ่นดิน” ในซีดีประกอบ) แล้วครู
สรุปสาระส าคัญและคุณค่าพระวรสารที่เกี่ยวข้อง 
สาระสําคัญ 

คนดีเพื่อสังคม   บุคคลที่มีจิตอาสา เช่น  นายธานินทร์  พันธ์ประภากิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท ทาสของ
แผ่นดิน จ ากัด เปิดศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก บริการแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ภายใต้ช่ือ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) และ ‘บริษัท ทาสของแผ่นดิน จ ากัด’ อาคารพระมหา
กรุณาธิคุณ เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 สอบถาม
รายระเอียด โทร.0-2262-9454-5,0-2261-8213-7 เวลาท าการจันทร์-วันศุกร์ 08.00-17.00 น. 
คุณค่าพระวรสาร 

 พระเยซูสอนให้เรามีความรักแท้    ความรักที่สูงส่งกว่าความรักใคร่ เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่
ตัว  ไม่หวังส่ิงตอบแทน ความรักที่มอบแก่ทุกคน  ความรักที่เอาชนะอารมณ์ความรู้สึกของ
ตน  จนกระทั่งสามารถรักแม้แต่คนที่เป็นอริกับเรา (มธ 5:43-45)  

 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้ แล้วท าแผนผังความคิด
ของห้องติดที่ประตูหลังหรือบอร์ดหลังห้อง เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของคนในห้องเรียน 

 
5.   สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้

5.1 สื่อการเรียนรู้  
5.1.1 คลิปเพลงแก่นรักและเปาโล  
5.1.2 คน-องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทั้งคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม 

5.2  แหล่งการเรียนรู้ 
5.2.1 ห้องสมุด  
5.2.2 WWW. GOOGLE.COM 
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6.   การวัดและการประเมินผล 

วิธีการวัด เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

-สังเกตพฤติกรรม - นักเรียนร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ  
80  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

-การท าใบงาน - นักเรียนร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ  
80  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

-แบบประเมินใบ
งาน 
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แบบประเมินใบงาน / ใบกิจกรรม 

 
เกณฑ์การประเมินใบงาน / ใบกิจกรรม แบบประเมินใบงาน / ใบกิจกรรม 

  
ความถูกต้องของเนื้อหา   2  คะแนน 

ความ
ถูกต้องของ
เนื้อหา 

ความคิด
สร้างสรรค์
ความ
สวยงาม 

การตรงต่อ
เวลา 

คะแนน พฤติกรรมที่ปรากฏ 2. 1 2 1 1 0.5 

2 เนื้อหางานตรงตามวัตถุประสงค์ดีมีการ
ยกตัวอย่างถูกต้อง 

      

1 เนื้อหางานตรงตามวัตถุประสงค์ มีการยกตัวอย่าง       

        

 ความคิดสร้างสรรค์ความสวยงาม  2  คะแนน       

2 งานสะอาดเรียบร้อยตัวอักษรถูกต้องงานน่าสนใจ
สวยงาม 

      

1 งานสะอาดเรียบร้อยตัวอักษรผิดบ้างความ
น่าสนใจพอใช้ 

      

 การตรงต่อเวลา   1  คะแนน       

1 ส่งงานตรงเวลาเสมอพร้อมเพรียงกันในห้องตาม
ก าหนด 

      

0.5 ส่งงานล่าช้าต้องติดตามเสมอ       

 
  



78 จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

เกณฑ์การสังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกตการปฏิบัติ  ( ด้านทักษะ ) 
พฤติกรรมที่ปรากฏ มีการ

ก าหนด
บทบาท
หน้าที่
ชัดเจน 

มีความ
ร่วมมือใน

การ
ท างาน 

การ
ยอมรับ
ฟังความ
คิดเห็น
ของผู้อื่น 

ความ
ตั้งใจใน
การ
ท างาน 

ปฏิบัติงา
นถูกต้อง
ตาม

ขั้นตอน 

ท างาน
เสร็จ
ตาม
ก าหน
ด 

1.มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2.มีความร่วมมือในการท างาน             

3.การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น             

4.ความตั้งใจในการท างาน             

5.ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน             

6.ท างานเสร็จตามก าหนด             

             
เกณฑ์การให้คะแนน             

ปฏิบัติ        =   1   คะแนน             

ไม่ปฏิบัติ   =    0  คะแนน             
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สาระ   3.4  กตัญญูรู้คุณ และนบนอบ 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ    จํานวน  3  คาบ 

1. ผล การเรียนรู ้
1.1 นักเรียนทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการแสดงความกตัญํูต่อบุคคลต่างๆ ได้ 
1.2 นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้องและเป็นปฏิบัติจนเป็นปรกนิสัยถึงความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ

ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได ้
  
2.  จุดประสงค์ การเรียนรู้  

2.1  ด้านความรู้  
2.1.1 นักเรียนรู้ความหมายและความส าคัญของความกตัญํูกตเวที  
2.1.2 นักเรียนอธิบายหลักธรรมเกี่ยวกับกตัญํูกตเวทีได้ 

2.2  ด้านทักษะ  
2.2.1 นักเรียนอธิบายการกระท าในการแสดงกตัญํูกตเวทีได้ 

2.3  ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 นักเรียนมีพฤติกรรมที่จะกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 
3. สาระการเรียนรู ้

3.1 ความหมายของความกตัญํ ู
3.2 การแสดงความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณต่างๆ  

  
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

คาบที่ 1 
ขั้นนํา 

 นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นถึงความหมายของค าว่า “กตัญํู” โดยครูสุ่มถามนักเรียน
ประมาณ 6-7 คน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของค าว่า “กตัญํู” 

ขั้นสอน 

 ครูแจกบทความเร่ือง “จารึกพระคุณแม่” จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทความดังกล่าว 

 ครูสุ่มเลือกนักเรียน พูดแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับบทความ 
ขั้นสรุป  

 ครูสรุปสาระจากนักเรียนทุกคนที่ได้แสดงออก เขียนบนกระดานด า 
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 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆสักครู่ โดยเลือกหัวข้อที่ตรงใจของตนมากที่สุด เขียนลงในกระดาษ A4 
 

คาบที่ 2 -3 
ขั้นนํา 

 ครูทบทวนประเด็นที่น่าสนใจจากคาบที่แล้ว 
ขั้นสอน 

 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน และแจกบทความเร่ือง  “พ่อแม่ของฉัน” ให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มช่วยกันสรุปและตอบค าถามเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากบทความที่อ่าน 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
ขั้นสรุป  

 ครูและนักเรียนช่วยสรุปสาระส าคัญจากบทความแต่ย้ าเตือนนักเรียนเกี่ยวกับความกตัญํูต่อพ่อแม่ 
 ร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของการรู้จักกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ ตอบแทนบุญคุณ พร้อมทั้งให้นักเรียน

ร่วมกันอภิปรายว่าการกตัญํูนั้นมีความส าคัญอย่างไร  และนักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่
อย่างไร 

 ให้นักเรียนนั่งไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่ แล้วให้นักเรียน ท าใบความรู้เร่ืองการแสดงออกถึงความ
กตัญํู 

 
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

5.1 บทความเร่ือง จารึกพระคุณแม่ 
5.1 บทความเร่ือง พ่อแม่ของฉัน 
5.1 ใบความรู้เร่ือง ความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ 

 
6. การวัดและประเมินผล 

  

จุดประสงค์ของการเรียนรู ้ วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.นักเรียนทราบและตระหนักถึง
ความส าคัญของการแสดงความกตัญํูต่อ
บุคคลต่างๆ ได ้

-การตอบ
ค าถาม 

 

นักเรียนอธิบายและบอกการ
แสดงออกของความกตัญํู 
ได้ถูกต้อง 

ค าถาม/ใบงาน 
เร่ืองการแสดงออกถึง
ความกตัญํูต่อผู้มี

พระคุณ 
2.นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นปฏิบัติจนเป็นปรกตินิสัยถึง
ความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ 

สังเกตการ
ปฏิบัต ิ

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 

สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
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ความกตัญญูรู้คุณ  
“บุตรจงเช่ือฟังบิดามารดาในทุกสิ่ง เพราะการกระท าเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โคโลสี 3 :20) 
ให้เรามีส านึกในบุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อเรา ระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นท าให้แก่ตน เช่น ลูกรู้คุณบิดา-มารดา 

ลูกศิษย์รู้คุณครูอาจารย์ เป็นต้น เราควรตอบแทนบุญคุณทุกท่านอย่างเหมาะสม 
 

  



82 จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

ใบงาน 
 

ช่ือ............................................................................... ช้ัน.................... เลขที่.......................  
คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อไปนี ้

พ่อ-แม ่ ครู-อาจารย ์ บุคคลอื่นที่เคยช่วยเหลือตนเอง 
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เรียงความเรื่อง “พ่อ แม่ ของฉัน” 

  ‚แม่‛ ค านี้อาจจะเป็นค าสั้นๆ ที่ไร้ความหมายส าหรับคนที่ไร้ความหมายส าหรับคนที่เห็นแม่อยู่บ่อยครั้ง
จนเบื่อ  โดยไม่ทราบ  ถึงความรักที่แม่มอบให้ แต่ส าหรับคนที่ไม่มีแม่ หรือ แม่เสียชีวิต  จนเป็นปมด้อยของตน
ที่เฝ้ารอคอยให้แม่นั้นกลับมา  และต้องการความรักของ แม่ ค าว่า ‚แม่‛ จึงมีความหมายส าหรับคนที่ไร้แม่ 

 ‚แม่‛  ค านี้ เมื่อก่อนฉันคิดว่าเป็นค าที่ไร้ค่า  เพราะคนที่มีแม่เหมือนไม่มีแม่     เมื่อเด็กนั้นแม่ทิ้งฉัน แม่
ไม่เคยใส่ใจดูแลว่าฉันจะเป็นอย่างไร  ฉันจึงเกลียดแม่มาก    ตอนเด็กฉันต้องอาศัยอยู่กับป้ามาโดยตลอด  แต่พอ
ฉันโตขึ้น  แม่กลับมาหาฉัน  ฉันจึงคิดว่าแม่มาหาฉันเพื่อต้องการจะให้ฉันช่วยงาน  แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ แม่
กลับมาเพื่อแก้ไขเร่ืองราวในอดีต  แต่ฉันมีอคติต่อแม่  แม่ดูแลฉัน  แต่ฉันไม่เคยสนใจแม่  ฉันไม่คิดที่จะรักแม่
เลยสักนิด  แถมแม่ยังมีสามีใหม่อีก  ฉันย่ิงเกลียดแม่และสามีใหม่ของแม่      แม่ให้เงินฉันไปโรงเรียนทุกวัน  
เพื่อเป็นการเลี่ยงดูฉัน  แม่ซื้ออาหารให้ฉันกิน            ในทุกวันพ่อใหม่และแม่ของฉันจะไม่อยู่บ้านที่เช้าไว้  
เพราะแม่จะต้องไปท างานเย็นจึงจะกลับ บางคร้ัง ก็ 2 ทุ่ม ฉันเอาเงินมาโรงเรียนที่แม่ให้กินโดยสุรุ่ยสุร่าย เพราะ
คิดว่า   แม่มีเงินมาก  แต่มีเย็นวันหนึ่งซึ่งท าให้ฉันคิดได้  ฉันกลับไปบ้าน  ยายใช้ไปเฝ้าบ้านให้แม่  เพราะยาย
เห็นว่าแม่ยังไม่กลับมาในวันนั้นฝนก็ตก  ฉันเห็นแม่ขับรถมา  ป้าก็ขับมาตามหลัง  ตอนแม่ขับมาจอด ฉันเห็นแม่
ร้องไห้ ตามล าตัวของแม่มีรอยแผลเกลื่อนไปหมด  ฉันจึงถามแม่ว่า แม่โดนอะไรมา  แม่บอกว่า  แม่เอารถไปล้ม  
ถังยาคูลท์ของแม่    ที่จะน าไปขายตกลงจากรถ  ยาคูลทไ์ด้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก  แม่จึงจ าเป็นต้องซ้ือ
ยาคูลท์ทั้งหมดไว้  รวมเป็นเงินถึง 1,500 บาท  มันอาจเป็นเงินจ านวนน้อยของคนอื่น  แต่เมื่อเทียบกับเงินเดือน
ของแม่ฉันถือว่าเป็นเงินจ านวนมากทีเดียว  ฉันรู้สึกสาสารแม่ว่าท าไมแม่ต้องเจอเร่ืองแบบนี้ด้วย  และฉันสังเกต
หลายครั้ง  ในบางมื้อแม่ยอมกินมาม่า  และให้ฉันกินอาหารที่ดีกว่า  ฉันก็รู้สึกส านึกในบุญคุณของแม่  
ต่อจากนั้น  ฉันจึงใช้เงินอย่างประหยัด  เพราะเงินทุกบาทหามาด้วยความยากล าบาก  บาดแผลตามล าตัวของแม่
ยังไม่หายดีนัก  แต่แม่ต้องขับรถออกจากบ้านไปท างาน  ฉันถามแม่ว่าแม่ไม่ท างานไม่ได้  หรือ  แม่บอกว่า  ถ้า
แม่ไม่ไปท างานเขาก็จะหักเงินเดือนแม่  และเราจะเอาเงินที่ไหนกิน  ฉันรู้ว่าฐานะของบ้านฉันไม่ค่อยดีนัก  ตอน
เปิดเรียน  แม่ฉันต้องกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน  พ่อใหม่ก็ช่วยเหลือฉันบ้าง  ก่อนที่แม่จะออกไปท างานฉันก็
ไปโรงเรียน       จึงไม่ได้ช่วยแม่แต่อย่างใด  เพราะฉันต้องไปเรียนหนังสือ  แม่บอกว่า  ถ้าฉันเรียนหนังสือเก่ง 
ฉันจะได้สบาย  ไม่ล าบากเหมือนแม่ แต่ตอนเรียนฉันไม่มีสมาธิเลย  เพราะมัวแต่คิดเร่ืองของแม่  ว่าแม่ไป
ท างาน  แม่เป็นอย่างไร  เพราะแม่ต้องขับรถตลอดทั้งวันเสี่ยงกับการใช้รถใช้ถนน  แดดก็ร้อน  แต่แม่กลับไม่เคย
ได้พัก  ความเกลียดชังที่ฉันมีต่อแม่เร่ิมจางหายไป  ความรักกลับเข้ามาแทรก  อาจจะเป็นเพราฉันเร่ิมโตขึ้น  เร่ิม
รู้อะไรเป็นอะไร  ฉันนึกสงสารแม่ในทุกสิ้นเดือนยาคูลทข์องแม่ก็เหลือ  แม่จึงจ าใจต้องซ้ือยาคูลทท์ั้งหมดไว้  ถ้า
แม่ไม่ซื้อก็เคลียร์บัญชีไม่เสร็จ  เงินเดือนก็จะไม่ได้รับแถมยาคูล ท์    ก็ใกล้หมดอายุเข้าทุกที  ฉันจึงต้องช่วยแม่
น ายาคูลท์ไปขายคนแถวบ้านเขาก็ช่วยกันซื้อ  ก็ยังดีที่ฉันได้ช่วยแม่บ้างในบางส่วน  แต่ส่ิงที่รู้คือฉันต้องต้ังใจ
เรียนหนังสือจะได้จบสูง ๆ โตขึ้นมาฉันและแม่ พ่อ จะได้สบาย ส่วนพ่อใหม่ของฉันก็เลิกอคติ  เพราะคิดว่า  
ท่านให้ความรักและพร้อมที่จะดูแลแม่ของฉัน  ถึงฉันมีแม่แล้ว  ฉันก็ยังไม่ลืมพระคุณของป้าที่เลี้ยงดูฉันแต่เล็ก  
บางครั้งแม่และป้ามักดุด่าว่ากล่าวฉัน  ฉันรู้สึกไม่พอใจนัก  แต่รู้ว่าแม่กับป้าด่าฉัน เพราะรักฉัน  ถึงแม้แม่จะ
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ไม่ได้ดูแลเลี้ยงดูเราแต่เล็ก  แต่ท่านก็ให้ก าเนิดเรา ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในทุกวันนี้  แม่และพ่อเป็นผู้มีพระคุณต่อ
เรามาก  แม่ต้องทนอุ้มท้องเราตั้ง 9 เดือน และกว่าเราจะคลอดออกมาเป็นคน  แม่เจ็บปวดมากแค่ไหน  และตอน
อุ้มท้องท่านก็ต้องล าบาก  นอนก็ไม่สบาย  ย่ิงใกล้จะถึงวันที่แม่คลอดแล้ว  บุญคุณของพ่อและแม่  สุดจะหาสิ่ง
มาเปรียบ  และไม่สามารถระบุได้ด้วยกระดาษสักกี่ร้อยแผ่นก็ไม่สามารถเขียนพระคุณของพ่อแม่หมด  แต่ถ้าเรา
อยากจะรู้เราก็เห็นอยู่ทุกวัน  ปากอย่าบอกแต่รักท่าน  พฤติกรรมที่แสดงออกก็ต้องรักท่านด้วย  และอย่ารักท่าน
เฉพาะวันแม่  วันพ่อ  หรือ  วันพิเศษ  แต่เราต้องรักท่านทุกวัน  ความรักที่ท่านมีให้แก่เราอาจจะไม่สามารถเขียน
บรรยายได้  แต่ฉันได้คิดว่าความรัก ความห่วงใย ที่แม่มอบให้  ลูกทุกคนรู้ดีอยู่เต็มอก  การที่เราจะตอบแทน
พระคุณ มิควรรอเวลา  เพราะมันอาจจะสายเกินไป 

  

โดย 
เด็กหญิงอาทิตยา  กาละพวก  ช้ัน ป.6 

โรงเรียนบ้านพระบาท 
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บทความจารึกพระคุณแม่ 
 

พระคุณแม่นั้นประมาณ ไม่สิ้นสุด  แม่สมมติเอาแผ่นดินสิ้นแห่งหน  

เป็นหมึกก้อนผ่อนละลายในสายชล  ให้ทั่วหน แห่งสมุทรสุคนที 

และเอาเขาพระสุเมรุที่เด่นหล้า   เอาปากกาจุ่มหมึกบันทึกที ่

เอาท้องฟ้าเป็นกระดาษวาดคดี   แล้วเขียนชี้ชมบุญคุณมารดา 

เขียนจนสิ้นดินฟ้ามหาสมุทร   เขียนจนสุดพระสุเมรุที่เด่นหล้า 

แต่ไม่สุดส้ินบุญคุณมารดา   จึงนับว่าใหญ่ยิ่งสิ่งทั้งปวง 

เมื่อลูกใหญ่วัยถ้วยควรศึกษา   แม่ก็พาลูกรักไปฝากให้ 

จะเสียทุนหนุนค่าวิชาไป    ถ้ามีให้ไม่ขัดเป็นสัตย์จริง 

ถึงไม่มีบางทีก็กู้เขา    จะหนักเบายอมลูกไปทุกสิ่ง 

สู้ตรากตร าท าการงานจริงจริง   เพื่อแลกสิ่งทรัพย์ได้มาให้เรา 

เมื่อลูกเสร็จจากการศึกษาวิชาเช่ียว   แม่คนเดียวดีใจใครจะเท่า 

พอลูกหาทรัพย์ได้ใจท่านเบา   เพราะท่านเฝ้าปลูกหวังให้ดี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา จริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 สาระ 3.5 รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยต่อสาธารณชน    จํานวน  2  คาบ  

 
1.  ผลการเรียนรู้ 

นักเรียนเห็นความส าคัญของการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

 
2.  จุดประสงค์การเรียนรุ ้

2.1 ด้านความรู้  
2.1.1 นักเรียนอธิบายความหมายของคุณธรรมที่ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน ได้แก่ 

ความเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียน ไม่เห็นแก่ตัว 
2.1.2 นักเรียนอธิบายความหมายของกิจกรรมเพื่อสร้างความมีวินัย 

2.2 ด้านทักษะ  

2.2.1 นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียนได้อย่างซื่อตรง 
2.2.2 นักเรียนยอมรับในกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และปฏิบัติตามเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข  

2.3 ด้านคุณลักษณะ 
2.3.1 นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่นั้นได้อย่างซื่อตรง  

2.3.2 นักเรียนยามอรับในกฎเกณฑ์  กฎระเบียบ และปฏิบัติตามเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข  

 
3. สาระการเรียนรู้  

คุณธรรมที่ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ได้แก่ 
3.1  ความเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียน ไม่เห็นแก่ตัว  

3.2  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่นั้นได้อย่างซื่อตรงความมีวินัยในสังคม   

คือ การยอมรับในกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและปฏิบัติตามเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

คาบที่ 1 เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
ขั้นนํา 

 ครูน านิทานเร่ือง “นอตตัวน้อย” ให้นักเรียนอ่าน 
ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และตอบค าถามจากใบงาน 
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ขั้นสรุป 

 ครูนักเรียนร่วมกันสรุป “นักเรียนต้องรู้จักคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ” 
 นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่ถึงคุณค่า บทบาท หน้าที่ของตนเอง 

 
คาบที่ 2 เรื่อง การสร้างความมีวินัย 
ขั้นนํา 

 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม แล้วศึกษาใบความรู้ โดย 
 กลุ่มที่ 1   ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวอุบัติเหตุรถทัวร์เสยพ่วง 18 ล้อ 
 กลุ่มที่ 2   ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ าท่วมกับขยะ 
 กลุ่มที่ 3   ศึกษาใบความรู้ที่ 3   เกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิกับคนญี่ปุ่น 

ข้ันสอน 

 หลังจากนักเรียนศึกษาใบความรู้  ครูให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มออกมาอภิปรายภายในเวลาที่
ก าหนด 

ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียน อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป ว่า  “ ถ้าสังคมที่ขาดความมีวินัยจะส่งผลเสียต่อ
สังคมอย่างไร  ส่วนสังคมที่มีระเบียบวินัยจะมีผลดีอย่างไร ” 

 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่ แล้วแต่ละกลุ่มเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมี
วินัย 

  
5.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้

5.1 สื่อการเรียนรู้  
5.1.1 นิทานเร่ือง นอตตัวน้อย  
5.1.2 ใบความรู้ เร่ือง   เกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถ  

5.1.2 ใบความรู้ เร่ือง   เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ าท่วมกับขยะ  

5.1.3 ใบความรู้ เร่ือง   เกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิกับคนญี่ปุ่น  

5.2 แหล่งการเรียนรู้  
5.2.1 ห้องสมุด  

5.2.2 อินเทอร์เน็ต 
 
6.  การประเมินผล 

6.1 สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม 
6.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น  
6.3 ตรวจจากใบงาน  
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ใบความรู ้
เรื่อง นอตตัวน้อย 

 
บนเรือล าใหญ่มีนอตเล็ก ๆ อยู่ตัวหนึ่งเล็กมากจนไม่มีความหมาย  มันและนอตตัวอื่น ๆ ท าหน้า ที่ยึด

แต่เหล็ก 2 แผ่น เข้าด้วยกัน 
วันหนึ่ง  ในระหว่างการเข้าเดินทางมหาสมุทรอินเดียนอตตัวน้อยก็ตัดสินใจว่าพอกันทีส าหรับชีวิตที่

มืดมนและไม่ใครเห็นคุณค่า  ไม่มีใครเคยขอบคุณในงานที่มันท านอตตัวน้อยประกาศก้องว่า  ‚ฉันจะไปล่ะ 
ตัดสินใจแล้ว‛ 

ทันทีที่นอตตัวนี้เร่ิมขยับตัวในรูของมัน  นอตตัวอื่นก็เร่ิมขยับตัวในรูของมัน  นอตตัวอื่นก็เร่ิมสั่นคลอน
ไปด้วย  ความสั่นเทือนแต่ละครั้งก็ย่ิงท าให้พวกมันขยับตัวมากขึ้น 

พวกตะปูซึ่งท าหน้าที่ยึดกาบเรือไว้ ต่างพากันคัดค้านว่า  
‚ถ้าเป็นอย่างนี้ เราก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องหลุดไปจากต าแหน่งของเรา‛ 
แผ่นเหล็กตะโกนบอกนอตตัวน้อยว่า ‚หยุดเถอะ เพื่อเห็นแก่ความรักบนสวรรค์ ถ้าไม่มีใครยึดพวกเรา

ให้ติดกัน ก็ถึงกาลอวสานนะ‛ 
ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจของนอตตัวน้อยที่จะละทิ้งหน้าที่ของตน ก็มีผลกระทบไปทั่วเรือล าใหญ่นั้น 

โครงสร้างของเรือที่เคยท้าทายคลื่นด้วยความมั่นคงแข็งแรง ก็เร่ิมส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดและสั่นคลอน แผ่นเหล็กทุก
แผ่น ข้อต่อทุกข้อ นอตทุกตัว และแม้แต่ตะปูตัวเล็กๆ จึงตัดสินใจส่งสารไปยังนอตตัวน้อยให้ล้มเลิกความคิด
เสีย 

‚เราจะหลุดออกจากกันและก็จะจมลง และจะไม่มีใครในพวกเราได้เห็นแผ่นดินอีก‛ 
เพราะค าพูดนี้ นอตตัวน้อยจึงรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญ 
มันเข้าใจได้ทันทีว่า มันมีความส าคัญมากกว่าที่มันคิด และมันก็บอกให้ทุกคนรู้ว่า มันจะอยู่ในที่ของมัน

ต่อไป 
‚ระหว่างที่โลกหลับใหล ฉันมองผ่านทางหน้าต่างและสังเกต 
 ฉันสังเกตความเงียบที่ครั้งนี้สะท้อนถึงชีวิต  เงาทาบทับบนพื้น ใบหน้าของฉันแนบกระจกหน้าต่าง 

มองแทบไม่เห็น แต่อยู่ตรงนั้น ระหว่างที่ความสงบกระทบพื้นดิน ฉันนับรอยประทับมากมายบนพื้นทรายบน
ถนน บนชีวิต ฉันไม่เป็นอะไรเลย นอกจาก เป็นเพียงเม็ดทรายเล็กๆ ที่มีชีวิตฉันสัญญากับพระเจ้าว่า ก่อนจบ
ชีวิตของฉัน โลกจะรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่‛ 
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ใบงาน “นอตตัวน้อย” 

1.นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับนิทานที่ได้อ่าน และมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

2.ถ้าเรือล านี้เปรียบเสมือนสังคมของเรา นักเรียนเป็นนอตตัวน้อย จะปฏิบัติเช่นนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................  
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ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

แบบสังเกตพฤติกรรม   วิชา  จริยศึกษา 

คําชี้แจง :  1. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วใส่เครื่องหมาย / ในช่องระดับคะแนน 

      2. ในแต่ละรายการประเมินนักเรียนต้องได้คะแนนระดับ 2 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
เลขที่ 

 
ชื่อ สกุล 

รายการประเมินพฤติกรรม ผลการประเมิน 

ตอบคําถาม ปฏิบัติกิจกรรม  
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 3 2 1 3 2 1 

1          
2          
3          

 

รายการประเมินพฤติกรรม 

- ด้านการตอบคําถาม 

คะแนน / ความหมาย พฤติกรรมที่ปรากฏ 

3  =    ดี ตั้งใจฟังและร่วมตอบค าถามทุกครั้ง ด้วยความมั่นใจ ถูกต้องชัดเจน มีเหตุผล 
2  =   พอใช ้ ตั้งใจฟังและร่วมตอบค าถามเป็นบางคร้ัง ด้วยความมั่นใจพอใช้ ตอบถูกต้องบางคร้ัง 

1  =  ปรับปรุง ไม่ค่อยตั้งใจฟังค าถาม ขาดความมั่นใจในการตอบค าถาม ต้องถามเพื่อนเสมอ 
- ด้านการปฏิบัติกิจกรรม 

คะแนน / ความหมาย พฤติกรรมที่ปรากฏ 

3  =    ดี ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่มอย่างตั้งใจ ด้วยความรับผิดชอบ มี
ความรอบคอบ และมีผลงานที่ปรากฏถูกต้อง ชัดเจน 

2  =   พอใช ้ ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่มอย่างตั้งใจบ้าง  แต่ไม่สม่ าเสมอ  และมี
ผลงานที่ปรากฏถูกต้องบ้าง 

1  =  ปรับปรุง ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม ไม่ค่อย
รับผิดชอบ และผลงานที่ปรากฏไม่ค่อยถูกต้อง 
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การสร้างความมีวินัย 

แบบสังเกตพฤติกรรม   วิชา  จริยศึกษา 

คําชี้แจง :  1.  ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แล้วใส่เครื่องหมาย   /ในช่องระดับคะแนน 

 2. ในแต่ละรายการประเมินนักเรียนต้องได้คะแนนระดับ 2  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
เลขที่ 

 
ชื่อ สกุล 

รายการประเมินพฤติกรรม ผลการประเมิน 

ตอบคําถาม ปฏิบัติกิจกรรม  
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 3 2 1 3 2 1 

1          
2          
3          

 

รายการประเมินพฤติกรรม 

- ด้านการตอบคําถาม 

คะแนน / ความหมาย พฤติกรรมที่ปรากฏ 

3  =    ดี ตั้งใจฟังและร่วมตอบค าถามทุกครั้ง ด้วยความมั่นใจ ถูกต้องชัดเจน มีเหตุผล 
2  =   พอใช ้ ตั้งใจฟังและร่วมตอบค าถามเป็นบางคร้ัง ด้วยความมั่นใจพอใช้  ตอบถูกต้องบางคร้ัง 

1  =  ปรับปรุง ไม่ค่อยตั้งใจฟังค าถาม ขาดความมั่นใจในการตอบค าถาม ต้องถามเพื่อนเสมอ 
- ด้านการปฏิบัติกิจกรรม 

คะแนน / ความหมาย พฤติกรรมที่ปรากฏ 

3  =    ดี ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่มอย่างตั้งใจ ด้วยความรับผิดชอบ มี
ความรอบคอบ และมีผลงานที่ปรากฏถูกต้อง ชัดเจน 

2  =   พอใช ้ ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่มอย่างตั้งใจบ้าง  แต่ไม่สม่ าเสมอ  และมี
ผลงานที่ปรากฏถูกต้องบ้าง 

1  =  ปรับปรุง ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม ไม่ค่อย
รับผิดชอบ และผลงานที่ปรากฏไม่ค่อยถูกต้อง 

 
 

  



92 จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

รถทัวร์กรุงเทพ-ปากพนัง พุ่งชนรถพ่วง 18 ล้อ ตาย 2 เจ็บเกลื่อน 

รถทัวร์ กทม-ปากพนัง เสียหลักชนรถพ่วง 18 ล้อ 

บริเวณจุดกลับรถ อ.พุนพิน จ.นครศรีฯ ตาย 2 เจ็บระ

นาย 38 คน ในจ านวนนี้อาการสาหัส 20 ราย โชเฟอร์

ตรีผีอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนี... 

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พ.ต.ท. มนูญ พัดชู พนักงานสอบสวน 

สภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์

โดยสารชนกับรถพ่วง 18 ล้อ บนถนนสายพุนพิน-

หนองขรี เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย จึงรุดไป

ตรวจสอบ 

 ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณจุดกลับรถหน้าปั๊มน้ ามันพุนพินออยล์ พบรถทัวร์ปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-

นครศรีธรรมราช-ปากพนัง หมายเลขข้างรถ 981-8 ป.1 หมายเลขทะเบียน 14-0185 กรุงเทพมหานคร ด้านหน้า

รถพังยับอัดก๊อบปี้อยู่บริเวณพ่วงรถ 18 ล้อย่ีห้อมิตซูบิชิสีขาว หมายเลขทะเบียนรถ 70-1992 สุราษฎร์ธานี เลข

ทะเบียนพ่วง 70-2373 สุราษฎร์ธานี มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในซากหลายราย ส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความ

เจ็บปวด เจ้าหน้าที่ต้องน าอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างมาตัดซากรถ น า

ร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากรถอย่างทุลักทุเล ใช้เวลากว่า 1 ช่ัวโมง จึง

ช่วยเหลือได้ทั้งหมด จ านวนทั้งสิ้น 38 ราย อาการสาหัส 20 ราย 

และที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อย น าส่งโรงพยาบาลพุนพินและ

โรงพยาบาลใกล้เคียง 

 นอกจากนั้นภายในซากรถทัวร์บริเวณเบาะคนนั่งด้านหน้า 

ยังพบศพนายภักดิ์ ศรีพิศอายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 ม.6 ต.บางชนะ 

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และต่อมามีผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตที่

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 1 ราย ทราบชื่อ นางจรูญ ศรีพิศ อายุ 67 

ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 ม.6 ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศคันดังกล่าวมีนายวีระ ทองวีณเป็นคนขับ 

และนายส าราญ ชูทองค าเป็นคนขับคนที่สอง รับผู้โดยสารจ านวน 36 คน ออกจากกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 

19.00 น. ของวันที่ 14 ก.ย. มุ่งหน้าสู่ปลายทาง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อมาถึงที่หยุดรถ แต่เนื่องจากมี

ฝนตกท าให้รถลื่นไถลไปชนกับรถพ่วง 18 ล้อเข้าอย่างจัง จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ส่วนคนขับ

รถบรรทุกได้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป 
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ชาวญี่ปุ่น ในเรื่องระเบียบวินัยและน้ําใจให้กัน 
ขณะที่ชาวญี่ปุ่นก าลังเผชิญกับเหตุการณ์ภัย พิบัติ
ร้ายแรง ทั้งแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ รวมไปถึง

การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึง
นายกรัฐมนตรี นาโอโตะ คัง ของญี่ปุ่นกล่าวในวัน
อาทิตย์ที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมาว่าภัยพิบัติคร้ังนี้นับว่า
เป็นวิกฤตร้ายแรงที่สุดของประเทศนับ ตั้งแต่ 

สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่กระนั้น ภาพที่โลกได้เห็น
คือ ผู้คนที่มีสีหน้าสงบนิ่ง และมีสติพอที่จะอยู่ใน
ระเบียบวินัยไม่มีข่าวคราวความวุ่นวายโกลาหล 

ปล้นสะดม หรือฉกฉวยโอกาสซ้ าเติมเอาเปรียบจาก
เคราะห์กรรมของเพื่อนมนุษย์  

โดยชาวญี่ปุ่นจะต่อแถวเข้าคิวรับการช่วยเหลือ 
จากเจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมไปถึงการซื้อสินค้าตาม
ร้านค้าต่างๆ ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ด กล่าวว่า ภัยพิบัติคร้ังนี้อาจท าให้ญี่ปุ่นได้รับ
พลังแห่งความอ่อนโยน หรือการที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการ

สร้างความ ประทับใจให้แก่ผู้อื่น โดยแม้ว่าประเทศจะต้องเผชิญกับโศกนาฎกรรมน่าเศร้าเช่นนี้ ญี่ปุ่นก็ยังแสดง
ภาพน่าประทับใจให้เห็นถึงสังคมที่มีรูปแบบอย่างดีสามารถรับ มือกับวิกฤตอย่างนิ่งสงบและมีระเบียบ เดอะ 
วอลล์ สตรีท เจอนัล ยังกล่าวในบทบรรณาธิการว่า ภายหลังประสบกับภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดในรอบ 300 ปี แต่
ชาวญี่ปุ่นกลับนิ่งได้ท่ามกลางการโกลาหล และสามารถจัด

ระเบียบความช่วยเหลือและปฏิบัติการ
กู้ภัยอย่างมหาศาล และได้รับการช่ืน
ชมศรัทธาจากชาวโลก 

 

 
 

 
แหล่งท่ีมา http://news.tlcthai.com/news-interest/2360.html 
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กทม.เตรียมรับน้ําเหนือขอเร่งระบายลงทะเล-“สุภาพ” โอดพบขยะอุดท่อ 

กรุงเทพมหานครประชุมรับมือน้ําเหนือหลากเข้ามา หลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ํา เผยเตรียมประสาน
จังหวัดปริมณฑลและสมุทรสาครเร่งระบายน้ําลงทะเล ด้านนายกเล็กเมืองมหาชัยเผยช่วง 1 เดือนนับจากนี้
เตรียมลอกท่อ โอดพบขยะจําพวกถุงพลาสติก-ขวดน้ําอุดตันท่อระบายน้ํา วอนอย่าทิ้งขยะลงถนน 

วานนี้ (10 ก.ย.) ที่
กรุงเทพมหานคร พญ.มาลินี สุขเวช
ชวรกิจ รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการ

ประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันน้ า
ท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากมี
ความห่วงใยต่อกรณีที่จะมีการเปิด

เขื่อนเจ้าพระยา อ .สรรพยา จ .

ชัยนาท เพื่อการระบายน้ าจาก
ภาคเหนือ รวมถึงสถานการณ์น้ าท่วมในจังหวัดอยุธยา โดยมี นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางนินนาท ชลิตานนท์ นายจุมพล ส าเภาพล 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักการระบายน้ า ส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และส านักเทศกิจ ร่วมประชุม  

พญ.มาลินี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์รวมถึง
แผนการรับน้ าเหนือและการระบายน้ าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยในส่วนของปริมาณฝนช่วงนี้ยังไม่น่า
ห่วง กทม .สามารถรับปริมาณน้ าฝนได้ 60 มิลลิเมตร/วินาที ขณะที่
น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาสามารถรับได้ 3 ,500 ลบ.ม.ต่อวินาที ซ่ึงขณะนี้
ปริมาณน้ าที่ไหลผ่านแม่น้ าเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที 
อย่างไรก็ตาม กทม .ได้เตรียมมาตรการรองรับหากมีการปล่อยน้ าลงมาอย่างรวดเร็ว โดยจะเร่งผันน้ าออกสู่ทะเล

โดยเร็วที่สุด 

ด้านนายธีระชน กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานครได้มอบหมาย
ให้ส านักการะบายน้ าแจ้งไปยังรัฐบาล ให้เร่งระบายน้ าเหนือ
โดยไม่กักน้ าไว้เหมือนปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้

กรุงเทพมหานครจะประสานงานกับกรมชลประทานและ
จังหวัดปริมาณมฑล ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ 
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นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ในการระบายน้ าสู่ทะเลโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ า
ให้กับประชาชน 

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เปิดเผยว่า หลังจากเหตุ
วิกฤติอุทกภัยน้ าท่วมปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสมุทรสาครและเขตดูแลเกิดขยะอุดตันท่อระบาย
น้ าจ านวนมาก เช่นเดียวกับเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จึงส่ังการทยอยออกดูดลอกท่อระบายยังจุดต่างๆ ใน
พื้นที่ดูแล เพื่อรองรับมือปัญหาหากเกิดน้ าท่วมและฝนตกหนัก ทั้งนี้ ใน 1 เดือนต่อจากนี้จะเดินหน้าออกขุดลอก
ท่อระบายน้ าข้างทางหลายแห่งจนถึงต าบลท่าฉลอมต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาขยะตกลงท่อ ต้ังแต่บริเวณถนนเศรษฐกิจ 1  โดยหลังเปิดฝาท่อขึ้นมา 
ปรากฏว่าพบขยะอุดแน่นทั้งถุงพลาสติก และขวดน้ าหลายชนิดหมักหมม ดังนั้นจึงฝากวิงวอนผู้ที่อาศัยอยู่ตาม
บ้านเรือนประชาชน และร้านค้า ให้ความร่วมมืออย่าทิ้งขยะลงถนน ซึ่งเมื่อมีฝนตกจะพาให้ขยะไหลลงท่อจน
อุดตัน เป็นเหตุหนึ่งสามารถท าให้ยามน้ าท่วม สร้างความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา: www.bma.go.th 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  สาระ  3.6  มีความยุติธรรม 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1  เรื่อง ยุติธรรมน ามาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียว    จํานวน 1 คาบ 

1. ผลการเรียนรู ้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักการ ประโยชน์  คุณค่าของความยุติธรรมความเสมอภาค      การแบ่งปันและ
กระบวนการสร้างความยุติธรรมให้เกิดในสังคม 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู ้

2.1 ด้านความรู้ 
2.1.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของความยุติธรรมได ้
2.1.2 นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการสร้างเกิดความยุติธรรมในสังคมได้ 

2.2 ด้านทักษะ 
2.2.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบการตอบค าถามได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 
3. สาระสําคัญ 

ความยุติธรรม คือ มีความเที่ยงธรรม  เสมอภาค ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติและไม่มี
ความล าเอียง 

กระบวนการสร้างความยุติธรรมในสังคม คือ การปลูกฝังให้ทุกคนในสังคม มีความยุติธรรมต่อ
ตนเอง  ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ โดยอาศัยความรักและคุณธรรมนานัปการเป็นพื้นฐาน  

 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นนํา 

 ครูให้นักเรียนออกมาเขียนความหมาย “ความยุติธรรม” ตามความเข้าใจของนักเรียนบนกระดาน  
โดยครูจะสุ่มตามเลขที่ของนักเรียนภายในห้องเรียน 

 ให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของความยุติธรรมจากแนวคิดของเพื่อนในข้อ 1 
ขั้นสอน 

 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน  
 แจกใบความรู้ที่ 1 เร่ือง การสร้างความยุติธรรมทางสังคม บทเรียนจากจลาจลที่ลอนดอน และให้

นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมสรุปสาระส าคัญ 
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 จากนั้นให้ตัวแทนของกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ัน 
ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนมาไตร่ตรอง เพื่อตอบค าถามใบงาน 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของความยุติธรรม   และกระบวนการสร้างความยุติธรรมใน

สังคม 
 

5. สื่ออุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู ้
5.1 ใบความรู้ “การสร้างความยุติธรรมทางสังคม บทเรียนจากจลาจลที่ลอนดอน” 
5.2 ใบงาน “การสร้างความยุติธรรมทางสังคม บทเรียนจากจลาจลที่ลอนดอน” 
5.3 ห้องสมุด 
5.4 ข่าวจลาจลที่ลอนดอน จากเว็บไซต์ http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=237 

 
6. วัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เกณฑ์การประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของความยุติธรรม
ได ้ (K) 

ท าใบงาน ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนท่ีตอบ
ค าถามสามารถบอกความหมายของความ
ยุติธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

แบบประเมิน 

ใบงาน 

2. นักเรียนสามารถอธิบาย
กระบวนการสร้างเกิดความ
ยุติธรรมในสังคมได้ (K) 

ท าใบงาน ร้อยละ 80 ของผลงานกลุ่มสามารถอธิบาย
กระบวนการสร้างเกิดความยุติธรรมใน
สังคมได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

แบบประเมิน 

ใบงาน 

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
และให้เหตุผลประกอบการ
ตอบค าถาม ได้อย่าง
สมเหตุสมผล (P) 

ท าใบงาน ร้อยละ 80 ของผลงานกลุ่มสามารถ
วิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบการตอบ
ค าถามในข้อ 1ได้อย่างสมเหตุสมผล อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

แบบประเมิน 

ใบงาน 

4. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ (A) 

สังเกต
พฤติกรรม
การท างาน 

ร้อยละ100 ของนักเรียนท่ีท างานกลุ่ม ให้
ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นกับ
กลุ่ม 

แบบประเมินใบงาน 
(การสังเกต)  

http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=237
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ใบความรู้ เรื่องการสร้างความยุติธรรมทางสังคม บทเรียนจากจลาจลที่ลอนดอน 
 

        หลงัจากท่ีรัฐบาลองักฤษน าโดยนายกรัฐมนตรี นายเดวิด คาเมรอน จากพรรคอนรัุกษ์นยิม น าเสนอแผนงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวยากจนที่ก าลังประสบปัญหา ( troubled families) จ านวน 120,000 ครอบครัว 
ภายใต้แผนงานที่มีช่ือว่า ‚ความยุติธรรมทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต‛ (Social Justice: Transforming Lives) 
โดยเน้นการสร้างงานให้กับครอบครัวยากจน แผนงานดังกล่าวได้รับทั้งเสียงช่ืนชมและค าวิจารณ์จากหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะข้อวิจารณ์ว่า การช่วยให้คนมีงานท าอาจเป็นคนละเร่ืองกับการสร้างความเท่าเทียมทางสังคมให้เกิดขึ้น    

 
         นายแดน ซิลเวอร์ ผู้อ านวยการมลูนธิิแซลฟอร์ดเพ่ือการวิจัยและการเคลื่อนไหวทางสังคม ซ่ึงเป็นมลูนธิิที่
ศึกษาเหตุจลาจลเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน และวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE) กล่าวว่า ในด้านหนึ่งควรช่ืนชมที่รัฐพยายามหาทางแก้ปัญหาความยากจน และเร่ิม
เห็นว่าความยากจนสัมพันธ์กับปัญหาสังคมด้านอื่น เช่น ปัญหายาเสพย์ติด และปัญหาครอบครัวแตกแยก 

 
        อย่างไรกด็ ีนายแดน ซิลเวอร์ วิจารณว่์า มมุมองต่อความยากจนและวิธีแกป้ญัหาของรัฐบาลปัจจุบนัด้วยการ
สร้างอาชีพให้กับ ‚ครอบครัวที่มีปัญหา‛ นั้น          ยังคงไม่ต่างไปจากสมัยนายกรัฐมนตรีหญิง นางมาร์กาเรต   
แธตเชอร์ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ที่ส าคัญคือ การสร้างงานสร้างรายได้ไม่อาจแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มี
อยู่มากมายได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนตกงานกว่า 2.6 ล้านคน ปัญหาเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแร้นแค้นกว่า 
3.8 ล้านคน รวมทั้งปัญหาการกีดกันทางเช้ือชาติที่ท าให้ชายผิวด าที่ตกงานมีจ านวนสูงกว่าชายผิวขาวที่ตกงานถึง
สองเท่า และปัญหาที่รัฐด าเนินนโยบายตัดสวัสดิการหลายรายการ เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่น ามาสู่การ
จลาจล เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ในที่สุด 

ที่มา  :  http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=237 
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ใบงานเรื่องการสร้างความยุติธรรมทางสังคม บทเรียนจากจลาจลที่ลอนดอน 

 
 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม.........................................................................ชั้น.........................  

 1. …………………………………………………………… เลขที่ .................. ประธาน 

 2. …………………………………………………………… เลขที่ .................. สมาชิก 

 3. …………………………………………………………… เลขที่ .................. สมาชิก 

 4. …………………………………………………………… เลขที่ ..................  สมาชิก 

 5. …………………………………………………………… เลขที่ ..................   สมาชิก 

คําชี้แจง ให้ตอบคําถามต่อไปนี้ 
1. ให้นักเรียนบอกความหมายของความยุติธรรม  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. นักเรียนคิดว่า ‚การสร้างงานให้กับครอบครัวที่ยากจนของรัฐบาลอังกฤษ‛ สามารถสร้างความ
ยุติธรรมให้เกิดในสังคมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. กระบวนการสร้างความยุติธรรมในสังคม ควรมีปัจจัยส าคัญใดเป็นองค์ประกอบ เพราะเหตุใด 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินใบงานภาพรวม 

รายการที่ประเมิน/การสังเกต 
สรุปผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
พิจารณาจาก 

1. การตอบค าถาม 
2. การวิเคราะห์และการให้เหตุผล 
3. การท างานเป็นหมู่คณะ 

     

ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี   พอใช้              ปรับปรุง  ปรับปรุงเร่งด่วน 
 

เกณฑ์การประเมินใบงานภาพรวม 

คะแนน/ 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 

5 (ดีมาก) 1. สามารถบอกความหมายของความยุติธรรมได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลทั้งข้อ 2 และ 3 
3. สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

4 (ดี) 1. สามารถบอกความหมายของความยุติธรรมได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลทั้งข้อ 2 และ 3แต่ยัง
ไม่ครอบคลุม 

3. สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
3 (ปานกลาง) 1. สามารถบอกความหมายของความยุติธรรมได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลข้อใดข้อหนึ่ง 
3. สมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 

2 (ปรับปรุง) 1. สามารถบอกความหมายของความยุติธรรมได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนเพียงข้อใดข้อ
หนึ่ง 

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลข้อใดข้อหนึ่ง 
3. สมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 

 

คะแนน/ 
คุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 

1 (ปรับปรุง
เร่งด่วน) 

1. ไม่สามารถตอบค าถามได้  
2. ไม่สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบได้  
3. สมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือและไมม่ีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ  3.6  มีความยุติธรรม  

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2  เรื่อง การแบ่งปันเป็นต้นทางแห่งความสุข    จํานวน 1 คาบ 

1. ผลการเรียนรู ้
รู้จักใช้เหตุผลในการอธิบาย กระบวนการสร้างความยุติธรรมต่อตนเอง สังคม  และประเทศชาติ  

รวมทั้งผลดีที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.1 ด้านความรู้ 

2.1.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายและหลักการของการแบ่งปันได ้
2.2 ด้านทักษะ 

2.2.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากความยุติธรรมและ
ความอยุติธรรมต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 นักเรียนสามารถน าหลักความยุติธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.3.2 นักเรียนสามารถสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 
3. สาระสําคัญ 

การแบ่งปัน คือการให้สิ่งที่เรามี   หรือสิ่งที่เราสามารถให้แก่ผู้อื่นได้ตามความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กับผู้รับโดยตนเองไม่เดือดร้อน เพื่อสร้างสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า และมี
สันติสุข 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นนํา 

 ครูสุ่มนักเรียนจ านวน 1 คน มาอ่านนิทานเร่ือง “การแบ่งเนื้อของสิงโต” ให้เพื่อนฟัง  
 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันจากนิทานเร่ืองนี้ว่ามีความชอบธรรมหรือไม่

อย่างไร  
 ครูเช่ือมโยงเนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องความหลักความยุติธรรม เพื่อน าไปสู่

ขั้นสอนต่อไป 
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ขั้นสอน 

 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน  
 แจกใบความรู้ “คนจีนที่รวยที่สุดแบ่งปันทรัพย์สิน” และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์เนื้อหา

และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากใบความรู้ 
 จากนั้นให้ตัวแทนของกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ัน 

ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ตอบค าถามในใบ
งาน 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและหลักการของการแบ่งปัน 
 

5. สื่ออุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
5.1 ใบความรู้ “คนจีนที่รวยที่สุด แบ่งปันทรัพย์สิน” 
5.2 ใบงาน“คนจีนที่รวยที่สุด แบ่งปันทรัพย์สิน” 
5.3 นิทานการแบ่งเนื้อของสิงโต 
5.4 ห้องสมุด 
5.5 เว็บไซต์ http://flash-mini.com/fable/61/1/นิทาน-การแบ่งเนื้อของสิงโต.html 
5.6 เว็บไซต์ http://magazine.godsdirectcontact.net/thai/174/bp_24.htm 

 

เรื่องการแบ่งเนื้อของสิงโต 

 สิงโตตัวหนึ่งได้ออกไปล่าเหย่ือพร้อมกับสุนัขจ้ิงจอก หมาใ นและหมาป่า พวกมันได้ออก

ตระเวนล่าเหย่ือจนกระทั่งไปพบกวางตัวผู้ตัวหนึ่ง และได้ปลิดชีวิตมันเสีย จากนั้นก็มาถึงค าถามว่าจะ

แบ่งซากกวางนี้อย่างไรดี ‚แล่งเนื้อกวางหนึ่งในสี่ส่วนให้ข้า‛ เจ้าสิงโตค ารามเสียงดัง สัตว์ตัวอื่นๆ จึงท า

การถลกหนัง และแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสี่ส่วน สิงโตยืนอยู่หน้าซากกวางนั้นและประกาศการตัดสินว่า 

‚เนื้อส่วนแรกนั้นเป็นของข้าในฐานะเจ้าป่า ส่วนที่สองเป็นของข้าในฐานะผู้ตัดสิน และอีกส่วนหนึ่งก็

ต้องเป็นของข้าเพราะข้าเข้ามาร่วมล่าเหย่ือด้วย และส าหรับส่วนที่สี่ 

 เอาล่ะ ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเจ้าตัวใดจะกล้าเข้ามาเอา‛  

‚เฮ้อ‛ เจ้าสุนัขจ้ิงจอกครวญขณะที่เดินจากมาด้วยหางที่ตกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง  

ที่มา  http://flash-mini.com/fable/61/1/นิทาน-การแบ่งเนื้อของสิงโต.html 

http://flash-mini.com/fable/61/1/�Էҹ-��������ͧ͢�ԧ�.html
http://magazine.godsdirectcontact.net/thai/174/bp_24.htm
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6.  การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
วัด 

1. นักเรียนสามารถบอก
ความหมายและหลักการของ
การแบ่งปันได้ (K) 

ท าใบงาน ร้อยละ 80 ของผลงานกลุ่มสามารถ
บอกความหมายและหลักการของการ
แบ่งปันได้ถูกต้อง ครบถ้วนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

แบบประเมิน
ใบงาน 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
ความยุติธรรมและความ 
อยุติธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติได้อย่าง
สมเหตุสมผล (P) 

ท าใบงาน ร้อยละ 80 ของผลงานกลุ่มสามารถ
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากความ
ยุติธรรมและความอยุติธรรมต่อสังคม
และประเทศชาติได้อย่างสมเหตุสมผล
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

แบบประเมิน
ใบงาน 

3. นักเรียนสามารถน าหลัก
ความยุติธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ (A) 

ท าใบงาน ร้อยละ 80 ของผลงานกลุ่มสามารถ
อธิบายการน าหลักความยุติธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แบบประเมิน
ใบงาน 

4. นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้

สังเกต
พฤติกรรม
การท างาน 

ร้อยละ100 ของนักเรียนที่ท างานกลุ่ม 
ให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็น
กับกลุ่ม 

แบบประเมิน
ใบงาน 
(การสังเกต)  
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ใบความรู้ เรื่องคนจีนที่รวยที่สุด แบ่งปันทรัพย์สิน 

 
 

คนรวยทั่วโลกจ านวนมากต่างบริจาคเงินกัน แสดงออกถึงความใจกว้าง
ที่มีการแบ่งปันกัน หนึ่งในจ านวนดังกล่าว มีนายวอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด 
บัฟเฟตต์ เป็นเศรษฐีอันดับ 2 ของโลก ซ่ึงในเดือนมิถุนายนปี 2555 ได้
ประกาศบริจาคเงินร้อยละ 85 ของจ านวนทรัพย์สินทั้งหมด 44 พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐให้กับมูลนิธิ 5 แห่ง ความดีเหล่านี้ได้รับเสียงปรบมือ
มากมาย และมีนายหลี่เจียเฉิน เศรษฐีอันดับ 10 ของโลก ซ่ึงเป็นชาวจีน
ที่รวยที่สุด ปัจจุบันก็ได้ประกาศว่า ในอนาคตจะบริจาคเงินจ านวน 1 
ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด (ประมาณ 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ให้กับมูลนิธิประจ าตัว 3 แห่ง และมูลนิธิของตัวเองได้บันทึกไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือ
ประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิ ห้ามน าเงินจากมูลนิธิไปใช้แม้แต่เหรียญเดียว  
 นายหลี่เจียเฉิน ปัจจุบันมีอายุ 78 ปี ท่านชมเชย นายวอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์ ที่บริจาค
ทรัพย์สินจ านวนมากเพื่อการกุศลว่า “ท าได้ดีมาก! ข้าพเจ้านับถือการกระท าของพวกเขา!" เขากล่าวว่า 
“คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ สามารถอุทิศตนให้กับสังคม โดยอยู่ในกรอบความสามารถของตน ขณะเดียวกันก็
สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ไร้ที่พึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกมีความหมายมาก และถือเป็นหน้าที่ตนเองที่จะต้อง
ปฏิบัติในท านองเดียวกันตลอดชีวิต"  
 หลายปีที่ผ่านมา นายหลี่เจียเฉินไม่เพียงให้มูลนิธิตัวเองบริจาคช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณะ
ประโยชน์กับช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือแล้ว ยังได้ผลักดันบริษัทในเครือตัวเองร่วมบริจาคเงิน
ให้กับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ของสังคมด้วย งานการกุศลของเขามีทั่วยุโรป เอเชีย ทวีปอเมริกา 
และประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม การ
รักษาพยาบาล สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันมีอาสาสมัครอยู่ในเครือมูลนิธิร่วมแสนคน  
 นายหลี่เจียเฉินได้รับโล่กิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการหน่วยงานทหาร จากประธานาธิบดีฝร่ังเศส 
เดลา ลีเจียน ในพิธีนั้น เดลา   ลีเจียน กล่าวชม นายหลี่เจียเฉิน ท่ีสามารถแก้ปัญหาความยากจนช่วง
เยาว์วัย สร้างฐานะจนประสบความส าเร็จสูงสุด ภายใต้ความส าเร็จได้รณรงค์การรักษาพยาบาล 
การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างที่หาเทียบได้ยาก นอกจากนี้ นายหลี่เจียเฉิน ยังได้รับโล่จาก
รัฐบาล ปานามา เบลเยียม อังกฤษ และฮ่องกง ตามล าดับ  
      อนุตราจารย์ชิงไห่ เคยกล่าวว่า “ทรัพย์สมบัติที่เป็นเงินทองนั้น ฉันเกิดมาไม่ได้เอาติดตัวมา ตายไป
ก็เอาติดตัวไปไม่ได้ ดังนั้น ส่ิงที่ฉันมีอยู่ก็เป็นของพวกเธอทั้งหมด และเป็นของโลกนี้ทั้งหมด ดังที่กล่าว
ว่า (ได้มาจากไหน ก็ใช้ไปทางนั้น) พวกเราทุกคนก็เหมือนกัน พวกเราเอาน้ าในแม่น้ าไปกักเก็บไว้ใน
อ่างเก็บน้ า จากนั้นส่งไปให้ทั้งหมู่บ้าน ตลาด และในเมือง ชีวิตพวกเราต้องเหมือนกับอ่างเก็บน้ า ส่ิงที่
พวกเรามีอยู่ ก็เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น พวกเราเป็นเพียงท่อสายในจ านวนดังกล่าวเท่านั้น"  
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(คัดมาจากคอลัมน์สปอตไลท์ อนุตราจารย์ชิงไห่ ปราศรัยธรรมที่ศูนย์ไทเป ฟอร์โมซา เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2537 ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จากธรรมสารฉบับที่ 111) นายหลี่เจียเฉิน หลังจากก้าวขึ้นสู่
ความร่ ารวยสูงสุดแล้ว ไม่ลืมตัวเอง คืนสู่สังคม อาศัยการกระท าด้วยความรักมาอธิบายถึงความหมาย
ของเงิน การท ากุศลของพวกเขาถือเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวโลก  
 
ที่มา http://magazine.godsdirectcontact.net/thai/174/bp_24.htm 
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ใบงานเรื่อง คนจีนที่รวยที่สุดแบ่งปันทรัพย์สิน 

 
 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม.............................................................ชั้น.........................  

1. …………………………………………………………… เลขที่ ................ประธาน  
2. …………………………………………………………… เลขที่ .................. สมาชิก  
3. …………………………………………………………… เลขที่ .................. สมาชิก  
4. …………………………………………………………… เลขที่ .................สมาชิก  
5. …………………………………………………………… เลขที่ ................ สมาชิก  

คําชี้แจง ให้ตอบคําถามต่อไปนี้ 
1. ให้นักเรียนบอกความหมาย และหลักการของการแบ่งปัน 

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

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

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

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

............................................................................................. ........................................................ .............. 
2.  นักเรียนคิดว่าการกระท าของนายหลี่เจียเฉิน ได้ท าคุณูปการอะไรต่อสังคมบ้าง 

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

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

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

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

............................ ................................................................................................................... ................ 
3.  นักเรียนสามารถน าแบบอย่างที่ดีของ นายหลี่เจียเฉิน มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างไรบ้าง  

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

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

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

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

............................ ................................................................................................................... ................ 
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แบบประเมินใบงานภาพรวม 

รายการที่ประเมิน/การสังเกต 
สรุปผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
พิจารณาจาก 

1. การตอบค าถาม 
2. การวิเคราะห์และการให้เหตุผล 
3. การน าหลักความยุติธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. การท างานเป็นหมู่คณะ 

     

ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี   พอใช้              ปรับปรุง  ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
เกณฑ์การประเมินใบงานภาพรวม 

คะแนน/ 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 

5 
(ดีมาก) 

1. สามารถบอกความหมาย และหลักการของการแบ่งปันได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบในการตอบข้อ 2ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

3. สามารถอธิบายการน าหลักความยุติธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

4. สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
4 (ด)ี 1. สามารถบอกความหมาย และหลักการของการแบ่งปันได้ถูกต้อง ชัดเจน และ

ครบถ้วน 
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบในการตอบข้อ 2 ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
3. สามารถอธิบายการน าหลักความยุติธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ แต่ยังไม่

ชัดเจน 
4. สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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คะแนน/ 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 

3 
(ปานกลาง) 

1. สามารถบอกความหมาย และหลักการของการแบ่งปันได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

2. สามารถวิเคราะห์ แต่ให้เหตุผลประกอบการตอบค าถามข้อ 2ยังไม่ชัดเจน 
3. สามารถอธิบายการน าหลักความยุติธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้แต่ยังไม่

ชัดเจน 
4. สมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 

2  
(ปรับปรุง) 

1. สามารถบอกความหมาย และหลักการของการแบ่งปันได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

2. สามารถวิเคราะห์ แต่ให้เหตุผลประกอบการตอบค าถามข้อ 2ยังไม่ชัดเจน 
3. สามารถอธิบายการน าหลักความยุติธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้แต่ยังไม่

ชัดเจน 
4. สมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 

1  
(ปรับปรุง
เร่งด่วน) 

1. ไม่สามารถบอกความหมาย และหลักการของการแบ่งปันได้  
2. ไม่สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบในการตอบข้อ 2ได้อย่าง

สมเหตุสมผล  
3. ไม่สามารถอธิบายการน าหลักความยุติธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
4. สมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือและไมม่ีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ 4.1 การให้อภัย 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง  การให้อภัยเพื่อนมนุษย์     จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนเข้าใจความหมายการให้อภัย การให้อภัยกันเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม  

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  ด้านความรู้  
2.1 นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายการให้อภัยตามหลักธรรมที่ตนนับถือ 
2.2 นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการให้อภัย เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม 

2.2  ด้านทักษะ  
2.2.1 นักเรียนรู้จักให้อภัยผู้อื่น 

2.3  ด้านคุณลักษณะ  
 2.3.1 ความสามารถในการคิด 

2.3.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
3.  สาระการเรียนรู ้

3.1 แบบอย่างของบุคคลที่ให้อภัยเพื่อนมนุษย์ 
3.2 ความสุขจากการให้อภัย 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู ้

คุณค่าพระวารสาร 

 ความเช่ือศรัทธา 
 ความรัก 
 การให้อภัย 
 การไตร่ตรอง 

ขั้นนํา 

 ครูซักถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยได้ยินค ากล่าวที่ว่า “แค้นนี้ต้องช าระ” หรือไม่ นักเรียนคิดว่าเป็นค า
กล่าวของศาสนาใด ให้นักเรียนคิดและร่วมกันอภิปรายว่าค ากล่าวนี้มีที่มาอย่างไร  (ครูอธิบาย
เพิ่มเติมว่า ไม่มีศาสนาใดสอนให้ช าระความแค้น แต่ทุกศาสนาสอนให้อภัย) 

 ครูให้นักเรียนดูภาพ “คิมฟุค” หนูน้อยชาวเวียดนามที่เนื้อตัวล่อนจ้อน ก าลังว่ิงหนีตายจากภัยระเบิด
นาปาล์มของสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนาม ปี พ.ศ. 2515 
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 ครูซักถามนักเรียนว่าเคยเห็นภาพดังกล่าวหรือไม่ และร่วมกันอภิปรายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาพ 
ขั้นสอน 

 ครูแจกเอกสารบทความเร่ือง “คิมฟุค หนูน้อยเหย่ือของสงคราม บทเรียนที่เจ็บปวด กับการให้อภัย” 
ให้นักเรียนอ่าน  

 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเร่ืองที่อ่านว่ามีเหตุการณ์ตอนใดบ้างที่กระทบใจนักเรียน 
 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน ในประเด็นค าถามต่อไปนี้ 

- คิมฟุคมีวิธีการคิดอย่างไร จึงให้อภัยทหารอเมริกันที่ทิ้งระเบิดใส่บ้านของเธอ 
- นักเรียนคิดว่า คิมฟุค เป็นแบบอย่างของบุคคลที่มีคุณธรรมด้านการให้อภัยหรือไม่ 
- หากนักเรียนเป็น คิมฟุค นักเรียนจะรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอย่างไร 

 ครูแจกใบกิจกรรม “ประสบการณ์การให้อภัย”  ให้นักเรียนยกตัวอย่างประสบการณ์ที่นักเรียนเคย
ให้อภัยผู้อื่น หรือได้รับการอภัยจากผู้อื่น โดยเขียนอธิบายลงในใบกิจกรรม 

 จากนั้น ครูขอให้นักเรียนประมาณ 3 – 4 คน อาสาออกมาแบ่งปันประสบการณ์การให้อภัย  ครูและ
นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการให้อภัย จากการแบ่งปันร่วมกันในชั้นเรียน 
 ครูสรุปสาระส าคัญว่า การให้อภัยเป็นคุณธรรมที่สอนในทุกศาสนา มีแนวปฏิบัติทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ทั้งนี้การให้อภัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีให้แก่เพื่อนมนุษย์ เมื่อคนรู้จักให้อภัย ก าจัด
ความแค้นเคือง และปฏิบัติต่อกันด้วยดี ตัวเราก็จะเป็นสุข สังคมก็จะสงบสุข 

 ให้นักเรียนคิดไตร่ตรองว่านักเรียนเคยโกรธใครหรือไม่ ได้ให้อภัยเขาหรือยัง หากยังนักเรียนคิดว่า
จะสามารถให้อภัยเขาได้หรือไม่ อย่างไร โดยใช้เวลาคิดไตร่ตรองเงียบ ๆ ประมาณ 2 นาที 

 
5.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู ้

5.1  ภาพประกอบ คิมฟุค 
5.2  บทความ เร่ือง “คิมฟุค หนูน้อยเหย่ือของสงคราม บทเรียนที่เจ็บปวด กับการให้อภัย”  
5.3  ใบกิจกรรม “ประสบการณ์การให้อภัย” 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  ประเมินความเข้าใจของนักเรียนจากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
6.2  สังเกตพฤติกรรมการให้อภัยของนักเรียนต่อบุคคลอื่น 
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ภาคผนวก 1 
 

ภาพประกอบ คิมฟุค 
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ภาคผนวก 2 
บทความ เรื่อง “คิมฟุค หนูน้อยเหยื่อของสงคราม บทเรียนที่เจ็บปวด กับการให้อภัย” 

ในสงครามเวียดนามที่อเมริกาเอาระเบิดไปถล่มหมู่บ้านหนึ่ง  แล้วมีเด็กคนหนึ่งว่ิงร้องไห้หนีตายไป
ตามถนน  ภาพนั้นเป็นภาพที่น่าเวทนามาจนถึงปัจจุบัน    วันนี้หนูน้อยคนนั้นเธอกลับมาเป็นแม่ที่มีแผลไป
ทั้งตัว    ที่น่าแปลกใจ คือ แผลใจที่ไม่น่าจะหาย แต่กลับกลายเป็นหายไปหมด เธอชื่อว่า คิมฟุค 

คิมฟุค รอดตายจากระเบิดนาปาล์ม แต่ไฟลวกผิวหนังของเธอถึง 65% เธอต้องรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาลถึง 14 เดือน และผ่านการผ่าตัดถึง 17 ครั้ง กว่าจะหายเป็นปกติ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2515 เธอเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก  และถูกกล่าวขวัญถึงอยู่ประมาณสามปี แล้วเงียบหายไป  

แต่แล้ววันหนึ่งในปี พ.ศ. 2535 คิมฟุคก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าชาวอเมริกันซึ่งเคยผ่านสมรภูมิ
เวียดนาม เธอได้รับเชิญให้มาพูดเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก  ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
หลัง จากที่เล่าถึงประสบการณ์อันเจ็บปวดของเธอแล้ว เธอก็ได้เผยความในใจว่า  มีเร่ืองหนึ่งที่เธออยากจะบอก
ต่อหน้านักบินที่ทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านของเธอ พูดมาถึงตรงนี้ก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่า คนที่เธอต้องการ
พบก าลังนั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ เธอจึงเผยความในใจออกมาว่า  

“ฉันอยากบอกเขาว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ แต่เราควรพยายามทําสิ่งดีๆ เพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคต” 

เมื่อ เธอบรรยายเสร็จ ลงมาจากเวที อดีตนักบินที่เกือบฆ่าเธอ ก็มายืนอยู่เบื้องหน้าเธอ เขามิใช่ทหารอีก
ต่อไปแล้ว  แต่เป็นศาสนาจารย์ประจ าโบสถ์แห่งหนึ่ง เขาพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดว่า  

“ผมขอโทษ ผมขอโทษจริงๆ”  
คิมฟุค เข้าไปโอบกอดเขา แล้วตอบว่า  “ไม่ เป็นไร ฉันให้อภัย ฉันให้อภัย” 
การให้อภัยไม่ใช่เร่ืองง่าย  ที่คนโดยทั่วไปจะท าได้ เพราะมันเป็นแค้นฝังลึก โดยเฉพาะกับคนที่ท าร้าย

เราปางตาย  แต่คิมฟุคเธอสามารถดับแค้นลงได้ เธอบอกเล่าว่าสิ่งที่ท าร้ายเธอจริง ๆ มิใช่ใครที่ไหน ก็เจ้าความ
เกลียดชังที่ฝังแน่นในใจเธอนั่นเอง  “ฉันพบว่าการบ่มเพาะความเกลียดเอาไว้ สามารถฆ่าฉันได”้  
 เธอพยายามสวดมนต์  และแผ่เมตตาให้ศัตรู และแก่คนที่ก่อความทุกข์ให้เธอ แล้วเธอก็พบว่า  “หัวใจ
ฉันมีความอ่อนโยนมากขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเกลียด” ดับแค้นได้เมื่อไร ดับทุกข์ได้ มิใช่
เฉพาะตัวเองเท่านั้น แต่ยังสามารถแบ่งปันสุขให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างได้อีกด้วย 

(แหล่งที่มา  http://www.gotoknow.org/posts/484810) 
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ภาคผนวก 3 
 

ใบกิจกรรม “ประสบการณ์การให้อภัย” 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 ฉันเคยให้

อภัย 

 ฉันเคยได้รับการอภัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ 4.1 การให้อภัย 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2  เรื่อง สติกับการให้อภัย     จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนมีสติในการวิเคราะห์อุปสรรคในการด าเนินชีวิต 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  ด้านความรู้ 
2.1.1  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของบุคคลที่ขาดสติ 

2.2  ด้านทักษะ 
2.2.1 นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
2.2.2 นักเรียนรู้จักฝึกสมาธิ เพื่อสร้างสติ 

2.3  ด้านคุณลักษณะ 
2.3.1 ความสามารถในการคิด 
2.3.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1  วิเคราะห์ตัวอย่างบุคคลที่ขาดสติ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณค่าพระวารสาร 

 ความเคารพ / ศักดิ์ศรี 
 การให้อภัย 
 การไตร่ตรอง 

ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนนั่งสมาธิเป็นเวลา 3 นาที เพื่อส ารวมจิตใจ และตั้งจิตแผ่ส่วนบุญกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร 
มิตร และศัตรู 

 หลังจากที่นักเรียนออกจากสมาธิ ครูซักถามนักเรียนว่า การนั่งสมาธิก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง  
(แนวตอบของครู : การนั่งสมาธิท าให้เกิดสติ) 

ขั้นสอน 

 ครูต้ังค าถาม ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 
- สติ คืออะไร  
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- คนที่มีสติ มีลักษณะอย่างไร  
- คนที่ขาดสติ มีลักษณะอย่างไร 

 ครูเล่าตัวอย่างเหตุการณ์ของผู้ที่ขาดสติ  (ยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบัน) ให้นักเรียนฟัง และให้
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายว่าปัจจัยใดบ้างที่ท าให้บุคคลในเร่ืองขาดสติ 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ลักษณะของคนที่ขาดสติ และผลกระทบจากการกระท าของผู้ที่ขาดสติ 
 ครูสรุปสาระส าคัญว่า หากเรามีสติ เราจะรู้จักยับย้ังช่ังใจ รู้จักอภัย และไม่ตอบโต้ด้วยโทสะ  ก็จะไม่

เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมา 
 ครูแนะน าเพิ่มเติมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติสมาธิ เพื่อให้มีสติอยู่เสมอ 
 ให้นักเรียนอ่านเร่ือง “ความโกรธกับรอยตะปู” 
 ให้นักเรียนนั่งเงียบ ๆ เพื่อไตร่ตรองว่า นักเรียนเคยท าอะไรโดยขาดสติหรือไม่ แล้วผลที่ตามมาคือ

อะไร และนักเรียนจะมีวิธีเพื่อฝึกให้ตนเองมีสติได้อย่างไรบ้าง 
 ครูขอให้นักเรียน 2 – 3 คน อาสาแบ่งปันความคิดเห็นหน้าช้ันเรียน 

 
5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 

5.1  ตัวอย่างเหตุการณ์ของผู้ที่ขาดสติ  (ยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบัน) 
5.2  เร่ือง “ความโกรธกับรอยตะปู” จากหนังสือ เข็มทิศชีวิต 

 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1  สังเกตการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ภาคผนวก 
ความโกรธกับรอยตะปู  

(จาก  หนังสือเข็มทิศชีวิต)  
 
  มีเด็กน้อยคนหนึ่งมีสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนัก  พ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขา  1 ถุง และบอก
เขาว่า  "ทุกครั้งที่ลูกรู้สึกไม่ดี  โมโห  หรือโกรธใครก็ตาม  ให้ตอกตะปู  1 ตัวลงไปที่ร้ัวหลังบ้านก็แล้วกัน"  

วันแรกผ่านไป  เด็กน้อยตอกตะปูเข้าไปที่ร้ัวถึง   37 ตัว วันที่  2 วันที่  3 และแต่ละวันที่ผ่านไป  

จ านวนตะปูก็ค่อย  ๆ ลดลง  ๆ เพราะเด็กน้อยรู้สึกว่า  การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบ  ง่ายกว่าการ
ตอกตะปูตั้งเยอะ  

แล้ววันหนึ่ง  หลังจากที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น  ใจเย็นมากขึ้น  เขาจึงเดินไปหาพ่อเขาเพื่อ
บอกว่า  เขาคิดว่าเขาไม่จ าเป็นต้องตอกตะปูแล้ว  เพราะเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว  เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดี
มากขึ้น  ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนแล้ว  

พ่อย้ิม  แล้วบอกกับลูกชายว่า  "ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง  ๆ ลองพิสูจน์ให้พ่อดูสิ  ทุก ๆ ครั้งที่ลูกสามารถ
ควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเอง  ได้ ให้ถอนตะปูออกจากร้ัวหลังบ้านคร้ังละ  1 ตัวนะ"  

วันแล้ววันเล่า  เด็กชายก็ค่อย  ๆ ถอนตะปูออกทีละตัว  ๆ จนในที่สุด  วันหนึ่งตะปูทั้งหมดก็ถูกถอน
ออก  เด็กชายดีใจมากรีบว่ิงไปบอกพ่อของเขาว่า  "ผมท าได้แล้วครับ  ในที่สุดผมก็ท าได้ส าเร็จ"  

พ่อไม่ได้พูดว่าอะไร  แต่จูงมือลูกของเขาไปที่ร้ัวนั้น  แล้วบอกว่า  "ลูกท าได้ดีมาก  ทีนี้ลองมอง
กลับไปที่ร้ัวสิ  ลูกเห็นไหมว่ารั้วมันไม่เหมือนเดิม  มันไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นก่อนหน้านี้  เพราะตอนนี้มัน
มีรอยตะปูเต็มไปหมด  ลูกจ าไว้นะ  ว่าเมื่อไหร่ที่เราท าอะไรลงไปด้วยการใช้อารมณ์  สิ่งนั้นมันจะเกิดรอย
แผล  เหมือนกับการเอามีดไปกรีดหรือแทงใครเข้า  ต่อให้ใช้ค าพูดว่า  "ขอโทษ"  สักกี่หน  ก็ไม่อาจลบรอยแผล
หรือความเจ็บปวดที่เกิดกับเขาคนนั้นได้  ลูกจงเอ่ยค าว่า  "ขอโทษ"  เสมอเมื่อท าผิด  ไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เรา
หรือไม่ก็ตาม  จ าไว้อีกด้วยว่า  สิ่งที่มันเกิดขึ้น  รอยร้าวที่เกิดขึ้นกับเขาอาจจะไม่มีวันลืมมันได้  ตลอดไป"   
  



จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 117 

 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ 4.2 สร้างสันติและการคืนด ี

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1  เรื่อง การคืนดี เร่ิมต้นที่ตนเอง     จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1  นักเรียนรู้ความหมายของการคืนดี 
1.2.  นักเรียนมีแนวทางในการคืนดีกับผู้อื่น 
1.3  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณและขอโทษเพื่อน 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้ 

2.1.1 เข้าใจความหมายและแนวทางของการคืนดี  
2.2  ด้านทักษะ 

2.2.1  นักเรียนรู้จักให้อภัยและคืนดีกับผู้อื่น 
2.2.2  นักเรียนรู้วิธีในการเร่ิมต้นคืนดีกับผู้อื่น 

2.3  ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1  ความสามารถในการคิด 
2.3.2  ความสามารถในการส่ือสาร 
2.3.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความหมายของการคืนดี 
3.2 แนวทางในการคืนดีกับผู้อื่น 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

คุณค่าพระวารสาร 

 ความรัก 
 การให้อภัย 
 การคืนดี 

ขั้นนํา 

 ครูต้ังค าถามว่า การคืนดีต่างจากการให้อภัยหรือไม่ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
 ครูต้ังค าถาม เพื่อน าเข้าสู่กิจกรรมว่า นักเรียนสามารถเร่ิมต้นการคืนดีได้อย่างไร 
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ขั้นสอน 

 ครูแจกกระดาษ ขนาดประมาณครึ่ง A4 และเทปกาว  ให้นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนเตรียมปากกา
หรือดินสอ คนละ 1 แท่ง  

 ครูช้ีแจงการท ากิจกรรม ดังนี้ 
- ให้นักเรียนผลัดกันน ากระดาษติดลงบนหลังเสื้อของเพื่อนด้วยเทปกาว 
- ให้นักเรียนยืนต่อแถวกันเป็นวงกลม ผลัดกันเขียนข้อความที่อยากจะขอบคุณและขอโทษ

เพื่อน ลงบนกระดาษที่ติดอยู่บนหลังเสื้อของเพื่อน  (ระหว่างด าเนินกิจกรรม ครู
สามารถเปิดเพลงเกี่ยวกับเพื่อน หรือเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับการขอบคุณหรือขอโทษ 
เพื่อกระตุ้นความรู้สึกของนักเรียน) (ตัวอย่างเพลงอยู่ในซีดีประกอบ) 

ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนอาสาออกมาพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
 ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า การให้อภัยเป็นจุดเร่ิมต้นของการคืนดี ซ่ึงการคืนดีนั้นคือการร้ือฟื้น

ความสัมพันธ์อันดีให้กลับมาอีกครั้งหลังจากเกิดความขัดแย้ง เมื่อเราให้อภัยผู้ใดแล้ว เราก็ควรร้ือฟื้น
ความสัมพันธ์อันดีให้กลับมาด้วย ซ่ึงอาจเร่ิมด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การพูดคุย บอกกล่าว ดังเช่นกิจกรรม
ที่ได้ท าร่วมกัน 

 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า นักเรียนเคยมีความขัดแย้งกับใคร และต่างฝ่ายต่างให้อภัย
แล้ว แต่ยังไม่ร้ือฟื้นความสัมพันธ์หรือไม่ ถ้ามี นักเรียนจะเร่ิมต้นคืนดีอย่างไร 

 
5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

5.1 กระดาษ ขนาดประมาณครึ่ง A4 และเทปกาว ปริมาณเท่าจ านวนนักเรียนในชั้นเรียน 
5.2 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพื่อน หรือการขอบคุณ หรือการขอโทษ 

 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
6.2 สังเกตพฤติกรรมการคืนดีของนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ 4.2 สร้างสันติและการคืนด ี

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่อง ท าไมโลกของเราจึงยังขาดแคลนสันติภาพ   จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ เช่ือมโยงจากข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความรักและการ
คืนดี 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1  ด้านความรู้ 

2.1.1 เข้าใจสาระส าคัญของความรัก การคืนดี 
2.1.2 รู้จักแนวทางในการแสดงออกถึงความรักและการคืนดีในสถานการณ์จริง 

2.2  ด้านทักษะ 
2.2.1 นักเรียนรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง 
2.2.2 นักเรียนรู้จักคิดหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 

2.3  ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1  ความสามารถในการคิด 
2.3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.3.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1. ความหมายและความส าคัญของสันติภาพ 
3.2. สาเหตุและแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

คุณค่าพระวารสาร 

 ความรัก 
 สันต ิ
 ความเคารพและตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
 การมีมโนธรรม 

ขั้นนํา 

 ครูต้ังค าถามว่า สันติภาพ คืออะไร ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น  
 ครูต้ังค าถามชวนให้คิดว่า ท าไมโลกของเราจึงยังขาดแคลนสันติภาพ  
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ขั้นสอน 

 ครูยกตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายสาเหตุของความขัดแย้งนั้น ๆ เช่น 

- สงครามโลกครั้งที่ 2 
- สงครามเวียดนาม 
- สงครามอัฟกานิสถาน 
- ความขัดแย้งด้านแนวคิดทางการเมืองในประเทศไทย 
- สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป็นต้น 
 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร และจบลงได้อย่างไร 

ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุของความขัดแย้ง / สงคราม 
 ครูสรุปการอภิปรายว่า จุดจบของสงคราม ไม่ว่าจะฝ่ายแพ้หรือชนะ ต่างก็ได้รับผลกระทบจาก

สงครามนั้นเช่นกัน  ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นค าถามที่ว่า ท าไมโลกของเราจึงยังขาดแคลนสันติภาพ  (แนว

ตอบ : ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นเพราะคนขาดคุณธรรม และขาดความรักใน
เพื่อนมนุษย์  จึงก่อให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในรูปแบบต่าง ๆ และการเบียดเบียนนั้นก็
น าไปสู่การท าลายสันติภาพนั่นเอง) 

 ให้นักเรียนไตร่ตรอง เงียบๆ สักครู่ ถึงสาเหตุของสงครามหรือความขัดแย้ง และลองคิดวิธีป้องกัน
ความขัดแย้งคนละ 1 วิธี 

 ให้นักเรียนแบ่งปันความคิดเห็นกันในชั้นเรียน 
 

5.  สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู ้
5.1  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างสงครามหรือความขัดแย้งในสังคม (อิงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน) 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

6.1  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา จริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ 4.2 สร้างสันติและการคืนด ี

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3  เรื่อง เราสร้างสันติภาพได้อย่างไร    จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ เช่ือมโยงจากข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความรักและการ
คืนดี 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้ 

2.1.1 เข้าใจปัญหาและผลกระทบต่างๆ ของความรักและสันติ 
2.1.2  รู้จักแนวทางในการรักและคืนดีมาปรับใช้ในชีวิตจริง 

2.2  ด้านทักษะ 
2.2.1 นักเรียนรู้จักอภิปรายอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล 

2.3  ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1  ความสามารถในการคิด 
2.3.2  ความสามารถในการส่ือสาร 
2.3.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

วิธีการสร้างสันติภาพในสังคม 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณค่าพระวารสาร 

 สันต ิ
 การไตร่ตรอง 

ขั้นนํา 

 ครูต้ังค าถามกระตุ้นความคิดว่า นักเรียนอยากเห็นสังคมเป็นอย่างไร ให้นักเรียน  
ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้ 
- สันติในตนเอง 
- สันติในครอบครัว 
- สันติในสังคม 
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- สันติในประเทศ 
 ให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม ในประเด็นว่า “ท าอย่างไรให้เกิดสันติ ” เช่ือมโยงกับ

หัวข้อที่จับฉลากได้ และเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  หลังจากที่แต่ละกลุ่มน าเสนอจบ  ครูและเพื่อน

ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการสร้างสันติ 
 ครูสรุปสาระส าคัญเพิ่มเติมว่า การสร้างสันติภาพ เร่ิมได้จากการมีสันติในตนเอง 
 ให้นักเรียนไตร่ตรอง เงียบๆ สักครู่หนึ่งถึง วิธีการสร้างสันติที่ได้อภิปรายร่วมกัน แล้วเลือกวิธีที่

นักเรียนคิดว่าสามารถเร่ิมต้นได้ด้วยตนเอง 
 ครูแนะให้นักเรียนน าวิธีดังกล่าวไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 
5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 

5.1  กระดาษขนาด A3 จ านวน 4 แผ่น ส าหรับเขียนผังมโนทัศน์ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1   ประเมินผลจากการอภิปรายความคิดและการน าเสนอผังมโนทัศน ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา จริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ 4.2 สร้างสันติและการคืนด ี

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4  เรื่อง จงรักศัตรูของท่าน     จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ โดยอิงหลักค าสอนเกี่ยวกับความรักศัตรู ในศาสนาคริสต์  
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1  ด้านความรู้  

2.1.1  แนวคิด หลักการเกี่ยวกับความรักศัตรูในศาสนาคริสต์  
2.1.2  แนวทางปฏิบัติในการแสดงออกถึงความรักศัตรูในศาสนาคริสต์  

2.2  ด้านทักษะ  
2.2.1  นักเรียนมีความรักแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคน 

2.3  ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1  ความสามารถในการคิด 
2.3.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.3.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

บทอ่านจากพระวารสารนักบุญลูกา เร่ือง การรักศัตรู (ลก 6 : 27 - 35) 
 

4.   กิจกรรมการเรียนรู ้
คุณค่าพระวารสาร 

 ความรัก / รักศัตรู 
 สันต ิ
 ความเคารพและตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
 การมีมโนธรรม 

ขั้นนํา 

 ครูเขียนค าว่า “ความรัก” บนกระดาน แล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนมีความรักหรือไม่ และมีความรัก
ต่อใครบ้าง ครูเขียนค าตอบของนักเรียนบนกระดาน รอบ ๆ ค าว่า ความรัก 

 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า จริงหรือไม่ ที่คนทั่วไปจะรักคนที่อยากรัก หรือเลือกรักเฉพาะผู้ที่รัก
และท าดีต่อเรา 

 จากนั้นครูต้ังค าถามชวนให้คิดว่า นักเรียนสามารถรักศัตรูได้หรือไม่ 
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ขั้นสอน 

 ครูให้ตัวแทนนักเรียน อ่านบทอ่านจากพระวารสารนักบุญลูกา ให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง 
 ให้นักเรียนเลือกข้อความที่ประทับใจ คนละ 1 ข้อความ 
 ครูสุ่มนักเรียน 3 คน ให้บอกข้อความที่ประทับใจ พร้อมอธิบายเหตุผลสั้น ๆ 
 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเราสามารถรักศัตรูได้อย่างไรบ้าง ให้ตัวแทนนักเรียนเขียนเป็นผังมโน

ทัศน์บนกระดาน 
ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดเร่ืองการรักศัตรู 
 ครูสรุปสาระส าคัญว่า การรักศัตรู เป็นค าสอนเกี่ยวกับความรักของศาสนาคริสต์ สะท้อนให้เห็นถึง

ความรักของพระเจ้า ที่ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก และไม่มีเงื่อนไข ซ่ึงเปรียบได้กับ  หลักแห่ง
ความเมตตากรุณา ในศาสนาพุทธ 

 ให้นักเรียนไตร่ตรองในใจเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า ต้องท าอย่างไรนักเรียนจึงจะรักศัตรูได้ 
 

5.   สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู ้
5.1   บทอ่านจากพระวารสารนักบุญลูกา เร่ือง การรักศัตรู (ลก 6 : 27 - 35) 

 
6.   การวัดและประเมินผล 

6.1   ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามในชั้นเรียน  
6.2   ประเมินผลจากการน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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ภาคผนวก 
 

บทอ่านจากพระวารสารนักบุญลูกา 
 

“จงรักศัตรู จงท าดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน   28จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ท าร้าย
ท่าน  29ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วย ผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไป จงปล่อยให้
เขาเอาเสื้อยาวไปด้วย  30จงให้แก่ทุกคนที่ขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไป   31ท่านอยากให้
เขาท าต่อท่านอย่างไร ก็จงท าต่อเขาอย่างนั้นเถิด  32ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระ
เจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย  33ถ้าท่านท าดีเฉพาะต่อผู้ที่ท าดีต่อท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของ
พระเจ้าได้อย่างไร   คนบาปก็ยังท าเช่นนั้นด้วย   34ถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืน ท่านจะเป็นที่พอพระทัย
พระเจ้าได้อย่างไร  คนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจ านวนเท่ากัน   35แต่ท่านจงรักศัตรู จงท า
ดีต่อเขา จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืน  แล้วบ าเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่ง ท่านจะเป็นบุตรของพระผู้
สูงสุด เพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญํูและต่อคนช่ัวร้าย…‛ 

(ลก 6 : 27 - 35) 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 สาระ 4.3  สร้างความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นชุมชน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการอยู่ร่วมกันในสังคม     จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1 วิเคราะห์หลักการและองค์ประกอบการสร้างสันติสุข 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1  ด้านความรู้  

2.1.1  การอย ู่ร่วมกันในสังคม 
2.2  ด้านทักษะ  

2.2.1 นักเรียนมีแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
2.3  ด้านคุณลักษณะ  

2.3.1  ความสามารถในการคิด 
2.3.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.3.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

4.   กิจกรรมการเรียนรู้  
คุณค่าพระวารสาร 

 ความเช่ือ 
 ความรัก 
 ความเป็นหนึ่ง 
 ความสามัคคี 

ขั้นนํา 

 ครูสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการท ากิจกรรมเกม โดยให้นักเรียนจัดสถานที่ในชั้นเรียนให้มี
พื้นที่ว่างส าหรับการท ากิจกรรม 

ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มๆ ละเท่า ๆ กัน เพื่อท ากิจกรรม “เกมกระซิบ” 
 ครูอธิบายวิธีการท ากิจกรรม ดังนี้  

- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนเป็นแถวตอนลึก หันหน้าเข้ากระดาน 
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- ให้นักเรียนคนสุดท้ายของแถว ไปรับข้อความจากครู (ข้อความสั้น ๆ ประมาณ 2 บรรทัด) 
- นักเรียนกลับไปที่แถวในต าแหน่งเดิมของตนเอง เพื่อส่งต่อข้อความด้วยการกระซิบบอกต่อ

เพื่อนคนข้างหน้า (โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องรักษากติกา คือ ส่งต่อข้อความด้วยการ
กระซิบต่อเพื่อนคนข้างหน้าเท่านั้น) 

- ท าเช่นนี้จนถึงคนหัวแถว และให้คนหัวแถวออกไปเขียนข้อความนั้นบนกระดาน 
 ครูสังเกตการณ์กลุ่มที่ใช้เวลาในการท ากิจกรรมน้อยที่สุด และเขียนข้อความบนกระดานได้ครบถ้วน 

ถูกต้องที่สุด 
ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนร่วมกันบอกข้อคิดหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
 ครูสรุปกิจกรรมโดยเช่ือมโยงแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมว่า สังคมจึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ คน

ในสังคมจะต้องมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความ
เช่ือมั่นในกันและกัน มีความสามัคคี และการร่วมมือร่วมใจกัน รวมถึงการเคารพในกฎกติกาของ
สังคม 

 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมที่นักเรียนได้รับจากการท า
กิจกรรม นักเรียนสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ อย่างไร 

 ให้นักเรียนอาสาออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าช้ันเรียน 3 – 4 คน 
 

5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้  
5.1 ข้อความสั้น ๆ ประกอบกิจกรรมเกม  

 
6. การวัดและประเมินผล  

6.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา จริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ  4.3  สร้างความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นชุมชน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ยอมรับในความต่าง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว   จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
วิเคราะห์หลักการและองค์ประกอบการสร้างสันติสุข 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้ 

2.1.1 หลักการและองค์ประกอบของการสร้างสันติสุข 
2.2 ด้านทักษะ 

2.2.1 นักเรียนรู้หลักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข 
2.3 ด้านคุณลักษณะ 

2.3.1 ความสามารถในการคิด 
2.3.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
คุณค่าพระวารสาร 

 ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน 
 ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การนําเข้าสู่บทเรียน 

 ครูให้นักเรียนดูภาพมิตรภาพต่างสายพันธ์ุ และมิตรภาพต่างสีผิว  และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ (ภาพอยู่ในซีดีประกอบ) 

ขั้นสอน 

 ครูต้ังค าถามว่า นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดมิตรภาพระหว่างความต่างได้ ให้
นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

 ครูน าค ากล่าวของนางออง ซาน ซูจี ในการประชุม “สู่สันติภาพ ความมั่นคง และการสมานฉันท์ที่
ย่ังยืน”  มาให้นักเรียนอ่าน 

ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปใจความส าคัญของเร่ือง 
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 ครูสรุปสาระส าคัญให้นักเรียนฟังว่า คนเรามีลักษณะที่แตกต่างกัน การจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
ต้องเข้าใจและรู้จักยอมรับในความแตกต่าง 

 นักเรียนไตร่ตรองว่า ในสังคมของนักเรียนมีความแตกต่างด้านใดบ้าง และหากนักเรียนต้องใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างจากนักเรียน นักเรียนจะท าอย่างไร เขียนอธิบายสั้น ๆ ลงในกระดาษ ส่งครู 

 
5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้  

5.1 ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต มิตรภาพต่างสายพันธ์ุ และมิตรภาพต่างสีผิว  
5.2 ส่วนหนึ่งจากค ากล่าวของนางออง ซาน ซูจี ในการประชุม “สู่สันติภาพ ความมั่นคง และการสมานฉันท์

ที่ย่ังยืน”  โดย นันทิยา  ต้ังวิสุทธิจิต จากเว็บไซต์  http://mediainsideout.net/columnist/2012/12/88 

5.3 กระดาษส าหรับเขียน Reflection 
 
6. การวัดและประเมินผล  

6.1  สังเกตการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

http://mediainsideout.net/columnist/2012/12/88
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ภาคผนวก 1 
 

ภาพประกอบมิตรภาพต่างสายพันธุ ์
 

(แหล่งที่มาของภาพ เว็บไซต์  http://board.postjung.com/541582.html) 

 
 

 
  

http://board.postjung.com/541582.html
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ภาพประกอบ คนต่างสีผิว 
 

 
 

(แหล่งที่มาของภาพ เว็บไซต์  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=150229) 
 

 
 

(แหล่งที่มาของภาพ เว็บไซต์ http://campus.sanook.com/teen_zone/senior_06066.php) 

  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=150229
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ภาคผนวก 2 
 

ส่วนหนึ่งจากคํากล่าวของนางออง ซาน ซูจี ในการประชุม  
“สู่สันติภาพ ความมั่นคง และการสมานฉันท์ที่ยั่งยืน” 

 
พวกท่านตั้งหัวข้อว่า ‘สันติภาพ ความมั่นคง และการสมานฉันท’์ แต่ดิฉันคิดว่าการสมานฉันท์ต้องมา

ก่อน การสมานฉันท์ต้องมาจากสันติภาพ และหากไม่มีสันติภาพ เราก็จะไม่มีความมั่นคง… 
เพราะว่าเราทุกคนต่างมีทัศนคติที่แตกต่างกัน มีอารมณ์ มีความปรารถนาที่แตกต่างกัน มองโลก

แตกต่างกันไป แล้วอะไรควรจะเป็นความหมายจริงๆของการสมานฉันท์ล่ะ? ฉันคิดว่าการตีความที่ใกล้เคียงของ
การสมานฉันท์น่าจะเป็น ‘การยอมรับ’ แต่ไม่ใช่การยอมรับเพราะไม่มีสิ่งอื่นที่คุณสามารถท าได้ หรือเพราะว่า
คุณถูกบังคับให้ยอมรับ 

การสมานฉันท์มาจากข้างในตัวคุณ เป็นความสามารถที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่ได้เป็นในแบบที่คุณ
ต้องการให้เป็น และไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้ และมันมีความแตกต่างในการมองสถานการณ์ ไม่จ าเป็นว่าสิ่งที่คุณ
มองเห็นนั้นจะถูกต้องเสมอ 

การสมานฉันท์หมายถึงความพยายามที่จะเข้าใจมุมมองของคนอื่นจากแง่มุมอื่นๆ ไม่ใช่เพียงฉาบฉวย 
แต่ต้องพยายามอย่างแท้จริงที่จะเข้าใจสิ่งที่ท าให้คนอื่นมีมุมมองต่างไปจากคุณ และคุณต้องเคารพมุมมองที่
แตกต่าง ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงความเป็นเอกภาพในความหลากหลายซึ่งคือพื้นฐานส าหรับการสมานฉันท์ เราต้อง
เห็นด้วยกับการไม่เห็นด้วย 

การสมานฉันท์ต้องเร่ิมต้นที่การยอมรับที่จริงแท้ และนั่นต้องการความสามารถในการที่จะพูดความจริง 
การมีเสรีภาพหมายถึงเสรีภาพของจิตใจ ไม่ใช่เสรีภาพของร่างกาย เสรีภาพทางกายภาคนั้นเป็นเร่ือง

เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเสรีภาพในจิตใจ เสรีภาพของจิตวิญญาณ และทางปัญญา 
เมื่อจิตใจของคุณมีเสรีภาพ คุณจะสามารถเข้าใจมุมมองของคนอื่น ๆ ได้ง่ายย่ิงขึ้น คุณจะสามารถเข้าใจ

จุดอ่อน จุดแข็งของพวกเขาเท่า ๆ กับของคุณเอง… 
 

(แหล่งที่มา  เว็บไซต์  http://mediainsideout.net/columnist/2012/12/88) 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 สาระ  4.3  สร้างความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นชุมชน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชุมชนน่าอยู่เป็นอย่างไร      จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
อภิปรายวิธีการสร้างชุมชนตัวอย่างสร้างสุข 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้  

นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสร้างชุมชนที่มีสันติสุข 
2.2 ด้านทักษะ  

นักเรียนสามารถอภิปรายวิธีการสร้างสันติสุขในสังคมได้ 
2.3 ด้านคุณลักษณะ  

2.3.1 ความสามารถในการคิด  
2.3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.3.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้  

แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
คุณค่าพระวารสาร 

 ความจริง 
 ความเป็นชุมชน 
 การมีมโนธรรม 

ขั้นนํา 

 ครูถามนักเรียนถึงความหมายของชุมชน ให้นักเรียนร่วมกันตอบ 
 ครูต้ังค าถามว่า ชุมชนของนักเรียน คือที่ใดบ้าง  

ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนเลือก 1 ชุมชนที่นักเรียนเป็นสมาชิกอยู่ และเขียนความประทับใจในชุมชนนั้น ๆ ลงใน
กระดาษA4 เป็นใบกิจกรรม “ชุมชนของฉันน่าอยุ่” 

 ให้นักเรียนแต่ละคนน าเสนอชุมชนที่ตนเองประทับใจ พร้อมบอกเหตุผลที่ประทับใจให้เพื่อนในชั้น
เรียนฟัง 
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ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความประทับใจในชุมชน และรวบรวมว่าเหตุผลที่ประทับใจเป็นเร่ืองใด
มากที่สุด 

 ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า ความประทับใจนั้นมาจากคุณลักษณะใดของคนในชุมชน 
 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า คุณลักษณะที่ดีของคนในชุมชนควรเป็นอย่างไร และใน

ฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกในชุมชน นักเรียนจะสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างไร 
 

5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้  
5.1 ใบกิจกรรม “ชุมชนของฉันน่าอยู่”  

 
6. การวัดและประเมินผล  

6.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ  4.3  สร้างความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นชุมชน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มองปัญหา พาแก้ไข ใส่ใจชุมชน    จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
อภิปรายวิธีการสร้างชุมชนตัวอย่างสร้างสุข 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้ 

วิธีการสร้างความสุขในชุมชน 
2.2 ด้านทักษะ  

2.2.1 นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา 
2.2.2 นักเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 ความสามารถในการคิด 
2.3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2.3.3 ความสามารถในใช้ทักษะชีวิต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
3.2 แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  

คุณค่าพระวารสาร 

 ความจริง 
 ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน 
 การมีมโนธรรม 

ขั้นนํา 

 ครูต้ังค าถามว่า ข้อเสียที่นักเรียนไม่อยากเจอในชุมชน คืออะไรบ้าง 
 ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนเป็นข้อ ๆ บนกระดาน 
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ขั้นสอน 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 5 คน เลือกประเด็นข้อเสียข้างต้น กลุ่มละ 1 ประเด็น (ไม่ซ้ ากัน) 
และระดมความคิดว่า ถ้านักเรียนเป็นผู้น าชุมชน นักเรียนจะมีนโยบายอย่างไร ให้ชุมชนห่างไกลจาก
ข้อเสียดังกล่าว 

 ให้นักเรียนเขียนร่างแผนนโยบายเป็นใบกิจกรรม “ร่างแผนนโยบาย”  แล้วน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 จ าลองสถานการณ์ให้เพื่อนในชั้นเรียนเป็นคนในชุมชน เลือกกลุ่มที่มีนโยบายที่น่าสนใจและ

เหมาะสมที่สุดให้เป็นผู้น าชุมชน (เลือกกลุ่มใดก็ได้ ยกเว้นกลุ่มของตนเอง) 
ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปนโยบายของแต่ละกลุ่ม 
 ครุสรุปสาระส าคัญว่า ชุมชนจะพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ คนในชุมชนจะต้องรู้และเข้าใจปัญหา และ

ร่วมกันแก้ไข 
 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่ง ถึงปัญหาที่พบในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ และคิดวิธีแก้ไข

ปัญหา โดยเร่ิมจากตัวนักเรียนเอง และสามารถแนะน าคนรอบข้างได้ 
 

5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้  
5.1 ใบกิจกรรม ร่างแผนนโยบาย  

 
6. การวัดและประเมินผล  

6.1 สังเกตการมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอผลงาน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา จริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ 4.4  ซาบซึ้งและมีความมหัศจรรย์ใจในสิ่งสร้างและรักษ์ธรรมชาติ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกร้อนตามอารมณ์     จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการให้ความรักกับทุกสิ่งสร้าง 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้  

2.1.1 การเห็นคุณค่าในสิ่งสร้างตามธรรมชาติ  
2.1.2 การเคารพความเป็นไป เป็นอยู่ของส่ิงสร้าง  

2.2 ด้านทักษะ  
2.2.1  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงสร้าง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 มีคุณลักษณะความสามารถในการ คิด วิเคราะห์ 
2.3.2 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณค่าพระวารสาร 

 รักษ์ธรรมชาติ 
 ความกตัญํูรู้คุณ 

ขั้นนํา 

 ครูน าภาพธรรมชาติ 3 ภาพ (ภาพอยู่ในซีดีประกอบ) มาให้นักเรียนชม ประกอบด้วยภาพทุ่งดอกไม้ 
ภาพภูเขา และภาพทะเล  

 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนว่า นักเรียนมีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบในภาพมากน้อย
เพียงใด จากนั้นครูสุ่มนักเรียนเพื่อบอกเล่าความประทับใจในสถานที่เคยไป พอสังเขป  

ขั้นสอน 

 ครูน าเร่ืองส้ัน เร่ือง “โลกร้อนตามอารมณ์” (ภาคผนวก 1) มาให้นักเรียนอ่าน 

 ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเร่ือง กับความสัมพันธ์
ของตัวละครกับธรรมชาติ 
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ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดจากเร่ือง และอภิปรายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 ครูสรุปสาระส าคัญจากเร่ืองว่า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์เท่านั้น แต่มนุษย์

ยังมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วย ธรรมชาติหรือสิ่งสร้าง ถึงแม้จะไม่มีชีวิตเหมือนมนุษย์ แต่ก็มี
บุญคุณกับมนุษย์มากมาย ดังนั้นเราจึงควรตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติและสิ่งสร้าง เหมือนที่
มนุษย์ตอบแทนบุญคุณมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาอยู่เสมอ 

 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า เท่าที่นักเรียนจ าความได้ นักเรียนเคยท าลายธรรมชาติหรือ
สิ่งสร้าง ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือไม่ 

 ให้นักเรียนเขียนข้อตั้งใจ เพื่อการป้องกันไม่ให้ท าลายธรรมชาติหรือสิ่งสร้าง 
 ให้นักเรียนอาสาน าเสนอความคิดเห็นหน้าช้ันเรียน ประมาณ 3 – 4 คน  

 
5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

5.1 ภาพธรรมชาติ เช่น ภาพทุ่งดอกไม้ ภูเขา ทะเล เป็นต้น 
5.2 เร่ืองส้ัน “โลกร้อนตามอารมณ์” 

 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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ภาคผนวก 1 
โลกร้อนตามอารมณ์ 

โดย  วิรดา คูหาวันต์ 
เธออิดออด เอียงอายที่ตอบค าถามของเขา พลางใช้มือทั้งสองที่ถูกสมองควบคุมอย่างไร้สติ เด็ดดึงต้นหญ้าที่ขึ้น
ครึ้มอยู่รอบกายเธอ กระจุกแล้วกระจุกเล่า 
‚คุณรักผมบ้างรึเปล่า‛ 
หญิงสาวยังไม่หยุดเขินอาย เช่นเดียวกับชายหนุ่มที่ไม่ยอมหยุดถามค าถามเดิมเสียที 
‚ว่าไงครับ จะตอบผมได้รึยัง‛ 
เธอบิดตัวไปมาอย่างกระมิดกระเมี้ยน ความเสียจริตเผยออกให้เห็นผ่านสีหน้าและแววตาอย่างพยายามเก็บง า  
เธอระบายความเขินอีกครั้งด้วยการถอนโคนต้นเข็มที่ยังเพิ่งผลิดอก และโยนมันลงพ้ืนเช่นเดียวกับต้นหญ้า
ประมาณร้อยกระจุกที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็ย่ิงเกิดความรู้สึกฮึกเหิม ขยับตัวเข้าไปใกล้หญิง
สาวที่นั่งขดกอดเข่าตัวกลมอยู่บนสนามหญ้ากลางสวนสาธารณะ  ‚ถ้าไม่ตอบ ผมก็จะคิดว่าคุณคิดเหมือนผม
นะครับ‛ 
หญิงสาวแผดเสียงด้วยความเขินอายอีกครั้ง พลันใช้มือที่มีเศษรากหญ้าติด ทุบเข้าไปที่ไหล่ของชายหนุ่มอย่างมี
ความหมาย  ‚บ้า !! คนอะไรก็ไม่รู้ เข้าข้างตัวเองที่สุด‛ 
เธอตัดพ้อเขาอย่างอ่อนโยน แล้วลุกขึ้นว่ิงหนีไปหลังต้นสนต้นใหญ่ไม่ไกลจากนั้น โดยไม่ลืมที่จะระบาย
ความรู้สึกที่ล้นปรี่ออกมากับต้นสนใกล้มือ 
........................................................................................................................... 
เธอเดินอยู่กลางสวนสาธารณะแห่งเดิมกับชายหนุ่ม ด้วยมือข้างซ้ายที่ถูกเขาจับจูงไว้ และมือขวาที่ก ากิ่งไม้ขนาด
เท่าตะเกียบ ไล่ลัดเลาะเขี่ยไปตามยอดไม้ที่ขึ้นตามทางเดิน จนกุหลาบหลายดอกพากันคอหักตายด้วยน้ ามือเธอ
 ชายหนุ่มถามเธอว่า ‚คุณรักผมมากแค่ไหน‛ 
เธอเด็ดดอกลั่นทมปาเข้าหาเขาแทนค าตอบ แล้วว่ิงหนีจากไปอย่างมีระยะ ด้วยความเร็วระดับที่สูงกว่าการเดิน
เพียงเล็กน้อย เพื่อให้เขาตามทัน ‚อุ๊ย ดูสิ ต้อยติ่งขึ้นเต็มไปหมดเลย‛ 
เธอก้มลงเก็บต้อยติ่งที่ชูช่อตั้งชันอย่างเอาเป็นเอาตาย ชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าที่จะนั่งลงข้างๆ และช่วยเธอ
ดึงต้อยติ่งผู้น่าสงสารออกจากต้นอย่างสนุกสนาน ด้วยอาการไม่ต่างกัน 
เธอและเขาน าเมล็ดต้อยติ่งที่ถือวิสาสะพรากมันมาจากต้น ปาลงบ่อน้ าที่อยู่ข้างๆ พร้อมกันทั้งก ามือ เสียงต้อยติ่ง
แตกดังเปร๊ียะๆ ระเบิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ไม่นาน เสียงนั้นก็หยุดลง 
‚ว้า หมดละ ไม่สนุกเลย...เดินไปที่อื่นกันต่อเถอะ‛ 
เธอชักชวนคนรักของเธอเดินไปตรงใต้ต้นไทรต้นใหญ่เพ่ือหลบร้อน แม้ความรักที่มีต่อกันระหว่างเขาและเธอ
จะมากเพียงใด แต่ก็ไม่อาจต้านทานความร้อนระอุของเปลวแดดที่แผดเผาทุกสรรพชีวิต ราวกับจะท าให้มอด
ไหม้จนกลายเป็นจุลได้ภายในพริบตา 
‚อยู่ตรงนี้ซักพักนะ แดดมันร้อนน่ะ กลัวด า‛ 
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เธออาศัยร่มเงาของต้นไทรเป็นก าบัง แต่ก็ไม่วายที่จะดึงรากต้นไทรที่ระโยงระยาง มาฟาดเล่นกับชายหนุ่มด้วย
ท่าทางที่ปรุงแต่งอย่างมีจริต ชายหนุ่มไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นดึงรากอีกเส้นของต้นไทร แหย่หญิงสาวกลับบ้างเช่นกัน
 กระทั่งดวงอาทิตย์ตกดิน ร่มเงาไม้ใหญ่ไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไป เธอนึกสนุก อยากจะสร้าง
บรรยากาศโรแมนติก จึงยืนขึ้นแล้วโหนเขย่าให้ใบไม้และเศษเปลือกที่แห้งกรอบของรากไทร ร่วงโปรยลงมา
ราวหิมะใต้แสงจันทร์แห่งดินแดนกิมจิอย่างไรอย่างนั้น 

............................................................................................................................ 
ภาพเขายืนหน้านิ่ง เชือดเฉือนจิตใจเธอด้วยแววตาและค าพูด ย่ิงท าให้น้ าตาของเธอไม่มีท่าทีว่าจะหยุดไหล ไม่
ทันที่เธอจะอ้าปากพูดบ้าง เขาก็สวนกลับมาด้วยฝ่ามือขวาที่แข็งกร้าน 
‚ท าไม...ท ากับฉันแบบนี‛้ เธอพูดพร้อมมือที่ยกขึ้นจับใบหน้าซีกซ้าย  
เธอเพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่า  เจ็บจนชาเป็นอย่างไร แล้วเธอก็ไม่รอช้า ที่จะใช้ฝ่ามือที่แม้จะเล็กและอ่อนนุ่มกว่า ตอบ
แทนคนรักของเธออย่างเต็มแรง เธอว่ิงหนีไประบายอารมณ์กับต้นมะม่วงต้นใหญ่ ขณะที่เขาเอง ก็ประเคนหมัด
ใส่ต้นชมพู่อย่างไม่ย้ังเช่นเดียวกัน …ไม่มีเขาและเธออีกต่อไป ในฐานะคนรักกัน 
......................................................................................................................... 
เธอกลับมาที่นี่อีกครั้งโดยล าพัง เธอไม่ได้คิดถึงเขา แต่เธอคิดถึงบางอย่าง เธอเพิ่งมาเห็นวันนี้เอง ว่าที่นี่ทรุด
โทรมลงไปมากเพียงใด ระหว่างทางเดินที่เธอย่างเหยียบ ทั้งต้นหญ้าที่หลุดเว้นเป็นหย่อมๆ ต้นเข็มที่รากกระเด็น
ไปอยู่บนดอก ต้นไทรซากรากเละเทะระเกะระกะ และรอยสลักแทนความแค้นของเธอที่ฝังอยู่บนต้นมะม่วงต้น
ใหญ่ 
 
จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่เธอก็ได้รู้ว่า เธอมีส่วนในการท าลายความสมดุลของธรรมชาติไปเสียแล้วความคิดและ
สติที่ล่องลอย ขัดขาเธอให้สะดุดล้มลงไปกองลงกับพื้น แม้เธอจะรู้สึกว่า แดดวันนี้ร้อนทรมานกว่าทุกวันที่
ผ่าน ๆ มา แต่เธอก็รู้ดีว่า ข้อศอกที่ควรจะเปื้อนเลือดที่ซึมด้วยแรงโน้มถ่วงกระแทกพื้นราบของเธอนั้น โชคดี
เพียงใดที่ยังได้มีต้นหญ้าสีเขียวบ้าง เหลืองบ้าง รองรับและดูแลทุกชีวิตไม่ว่าใหญ่หรือเล็กอย่างจงรักภักดี 
 
ไม่ว่าเราจะท าร้ายเขามากเท่าไหร่ก็ตาม..  
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  สาระ 4.4  ซาบซึ้งและมีความมหัศจรรย์ใจในสิ่งสร้างและรักษ์ธรรมชาติ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Reduce Reuse Recycle       จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1 นักเรียนเห็นคุณค่าของทุกสิ่งสร้าง 
1.2 นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้  
 2.1.1 การเห็นคุณค่าในสิ่งสร้างตามธรรมชาติ  
 2.1.2 การเคารพความเป็นไป เป็นอยู่ของส่ิงสร้าง  
2.2 ด้านทักษะ  

2.2.1 ทักษะการใช้ทุกสิ่งสร้างที่อยู่รอบตัวอย่างรู้คุณค่า 
2.2.2 ทักษะการใช้ทุกสิ่งสร้างที่อยู่รอบตัวที่เหลือใช้มาท าประโยชน์  

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
 2.3.1 มีคุณลักษณะช่าง คิด วิเคราะห์ถึงประโยชน์ต่างๆ ของส่ิงสร้างรอบตัว 

2.3.2 สามารถ สื่อสารบุคคลอื่นให้เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมได ้
2.3.3 ลักษณะ แก้ปัญหาได้ดี มีเหตุผล และรู้คุณค่า 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 การลดทรัพยากร โดยการใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณค่าพระวารสาร 
4.1  รักษ์ธรรมชาติ 
 
ขั้นนํา 

 ครูน าตัวอย่างของรีไซเคิลมาให้นักเรียนดู ประมาณ 3 – 4 ช้ิน 
 ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าของรีไซเคิลแต่ละช้ิน ท าจากสิ่งของเหลือใช้อะไรบ้าง 

ขั้นสอน 

 ครูน าสิ่งของเหลือใช้ จ านวน 15 – 20 ช้ิน มาจัดวางไว้หน้าห้องเรียน 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 5 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกสิ่งของเหลือใช้ กลุ่มละ 3 ช้ิน 
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 ให้นักเรียนระดมความคิดว่า ส่ิงของเหลือใช้ดังกล่าว สามารถน าไปท าประโยชน์อะไรต่อได้บ้าง
(หากมีเวลาเพียงพอ ครูอาจให้นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้) 

ขั้นสรุป 

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าเสนอแนวคิดการรีไซเคิลสิ่งของเหลือใช้ หน้าช้ันเรียน 
 ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม สรุปข้อคิดที่ได้จากการท ากิจกรรม 
 ครูสรุปสาระส าคัญว่า ทุกสิ่งสร้างล้วนมีคุณค่าในตัวเอง อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของส่ิงนั้นมาก

น้อยเพียงใด  
 การน าสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง 
 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่ง ถึงสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน ว่านักเรียนได้ใช้

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าหรือยัง ถ้ายัง นักเรียนคิดจะท าอย่างไร 
 

5.  สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 
4.1 สิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ ที่หาได้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 15 – 20 ช้ิน  (สิ่งของเหลือใช้ที่หาได้ทั่วไป 

เช่น กระดาษที่ใช้ไปหน้าเดียว, กล่องทิชชู, ขวดน้ า, เศษผ้า ฯลฯ ) 
 
6. การวัดและประเมินผล  

6.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น  
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  สาระ 4.4  ซาบซึ้งและมีความมหัศจรรย์ใจในสิ่งสร้างและรักษ์ธรรมชาติ 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3  เรื่อง ต้นไม้ของพ่อ ร่มเงาของเรา    จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนมีแนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้  

2.1.1 การเห็นคุณค่าและหวงแหนในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว  
2.1.2 การเข้าใจแบบอย่างการด าเนินชีวิตของบุคคลส าคัญ  

2.2 ด้านทักษะ  
2.2.1  ทักษะการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว  
2.2.2  ทักษะการน าแบบอย่างของบุคคลส าคัญมาปรับใช้กับตนเอง  
2.2.3 ทักษะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 มีคุณลักษณะช่าง คิด วิเคราะห์ 
2.3.2 สามารถ สื่อสารบุคคลแวดล้อมได้ด ี
2.3.3 ลักษณะ แก้ปัญหาได้ดี มีเหตุผล 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว 
3.2 ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตตามรอยบุคคลส าคัญ 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

คุณค่าพระวารสาร 

 ความรัก 
 ความกตัญํูรู้คุณ 
 รักษ์ธรรมชาติ 

ขั้นนํา 

 ครูเขียน พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 
“ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความส าคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า  ซึ่ง

เป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ  การพัฒนายิ่งรุดหน้า  ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ



144 จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

ภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ก าลังประสบ
กับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้” 

 ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างโครงการตามแนวพระราชด าริของในหลวงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  โดย
แยกเป็นประเภท ดังนี้ 
- โครงการ/แนวพระราชด าริเกี่ยวกับป่า 
- โครงการ/แนวพระราชด าริเกี่ยวกับดิน 
- โครงการ/แนวพระราชด าริเกี่ยวกับน้ า 

 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจุดประสงค์และลักษณะของโครงการ/แนวพระราชด าริที่ยกตัวอย่าง 
พอสังเขป 

(ตัวอย่างแนวตอบ : โครงการแก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ไข
ปัญหาน  าท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการขุดลอกคลองชายฝั่งตะวันตกและฝั่ง
ตะวันออกของแม่น  าเจ้าพระยาให้เป็นคลองพักน  าขนาดใหญ่หรือ “แก้มลิง” แล้วระบายน  าออกสู่
ทะเล โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก หรือน  าขึ นน  าลงตามธรรมชาติ เป็นต้น) 

ขั้นสอน 

 ครูต้ังค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบว่า นักเรียนคิดว่าภายในโรงเรียนของเรามีปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมใดบ้าง ครูเขียนปัญหาเป็นข้อ ๆ บนกระดาน 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน กลุ่มละ 1 ปัญหา และ
ระดมความคิดกันภายในกลุ่ม เพื่อหาวิธีป้องกันหรือแก้ไข โดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

 ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 ให้นักเรียนเลือกวิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง เพื่อ

น าไปปฏิบัติจริง 
 ครูให้นักเรียนชม คลิปวิดีโอเพลง “ต้นไม้ของพ่อ”  (หรือแจกเนื้อเพลงให้นักเรียนอ่าน แล้วร้อง

พร้อมกัน) 
 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่ง แล้วร่วมกันสรุปใจความส าคัญของบทเพลง และไตร่ตรอง

เงียบๆ สักครู่ถึงแนวคิดที่ได้จากบทเพลง 
 ให้นักเรียนเขียนข้อตั้งใจ ที่จะด าเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม คนละ 1 ข้อ 
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5. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
5.1 แหล่งเรียนรู้เพื่อเตรียมสอน เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านสิ่งแวดล้อม จาก

เว็บไซต์   http://www.chaoprayanews.com/category/สถาบันพระมหากษัตริย์/ในหลวงของเรา /
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

5.2 คลิปวิดีโอ เพลง ต้นไม้ของพ่อ ศิลปิน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ จากเว็บไซต์  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eMTw3gBzC4c 

5.3 เนื้อเพลง ต้นไม้ของพ่อ 
 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามในชั้นเรียน 
6.2 ประเมินผลจากการน าเสนองาน 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eMTw3gBzC4c
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ภาคผนวก 
 

เนื้อเพลง ต้นไม้ของพ่อ 
ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์ 
อัลบั้ม : ‘รวมใจถวายชัย ธ ครองไทย 50 ปี’ 
ค าร้อง/ท านอง : นิติพงษ์ ห่อนาค/อภิไชย เย็นพูนสุข 
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข 
 

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว 
และคอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุกทุกคน 
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ ารดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบออกผล 
ให้เราทุกทุกคนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา 
 
ผ่านมาแล้ว ห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่ ลมแรงเท่าไรก็บรรเทา 
ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป 
 
จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย 
แผ่นดินยังกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า 
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอยรักษา 
จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ 
 
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและย่ิงใหญ่ 
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไป 
ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม 
 
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและย่ิงใหญ่ 
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไป จากหัวใจ 
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ ยังงดงาม 
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แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาจริยศึกษาสําหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  สาระ  4.4  ซาบซึ้งและมีความมหัศจรรย์ใจในสิ่งสร้างและรักษ์ธรรมชาติ 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4  เรื่อง  ศรัทธาพาชีวิตเป็นสุขได้อย่างไร    จํานวน  1  คาบ 

1. ผลการเรียนรู้ 
1.1 การเห็นคุณค่าและศรัทธาในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 ด้านความรู้  
2.1.1 การเห็นคุณค่าและหวงแหนในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว  
2.1.2 การเข้าใจแบบอย่างการด าเนินชีวิตของบุคคลส าคัญ  

2.2 ด้านทักษะ  
2.2.1  ทักษะการตระหนักถึงคุณค่าของศาสนาที่ตนนับถือ  

2.3 ด้านคุณลักษณะ  
2.3.1 มีคุณลักษณะช่าง คิด วิเคราะห์ 
2.3.2 สามารถ สื่อสารบุคคลแวดล้อมได้ด ี
2.3.3 ลักษณะ แก้ปัญหาได้ดี มีเหตุผล 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

“กาก้า” ตัวอย่างบุคคลที่มีความศรัทธาในศาสนา 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณค่าพระวารสาร 

 ความเช่ือ ความศรัทธา 
 ความรัก 
 การภาวนา 

ขั้นนํา 

 ให้นักเรียนตั้งสมาธิ และภาวนาในใจตามศาสนาของตนเอง 
 ครูต้ังค าถามว่า ศาสนา มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร 

ขั้นสอน 

 ครูให้นักเรียนดูภาพ “กาก้า” นักฟุตบอลชาวบราซิล (ครูอธิบายประกอบภาพว่า เมื่อกาก้ายิงประตูได้ 
เขาจะช้ีนิ้วขึ้นบนฟ้า เพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้า) 
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 ครูเล่าเร่ืองจาก บทความ “กาก้า ของขวัญจากพระเจ้า” พอสังเขป เพื่อช้ีให้นักเรียนเห็นว่ากาก้าเป็นผู้
มีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างไร 

 ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลที่มีความศรัทธาในศาสนาที่นักเรียนรู้จัก ร่วมกันอภิปรายว่า
ศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของพวกเขาอย่างไร 

ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร 
 ครูสรุปสาระส าคัญว่า ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี โดยอาศัยหลักค าสอนที่มนุษย์ยึดเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติเพื่อด าเนินชีวิต หากทุกคนเห็นคุณค่าและศรัทธาในหลักศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักค าสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด คนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 ให้นักเรียนไตร่ตรองเงียบๆ สักครู่หนึ่งว่า นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาและได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนามากน้อยเพียงใด 

 ให้นักเรียนเขียนข้อตั้งใจในการปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา ลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ 
และน าเก็บไว้กับตัวเอง เพื่อระลึกและปฏิบัติ 

 
5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 

5.1 ภาพประกอบ “กาก้า” 
5.2 บทความ “กาก้า” ของขวัญจากพระเจ้า 
5.3 กระดาษส าหรับให้นักเรียนเขียนข้อตั้งใจ (กระดาษแข็ง ขนาด 2 x 3 นิ้ว) จ านวนเท่านักเรียนในชั้นเรียน 

 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
6.2 สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา 

  



จริยศึกษาส าหรับโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 149 

 

ภาคผนวก 1 
ภาพประกอบ กาก้า 
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ภาคผนวก 2 
กาก้า ของขวัญจากพระเจ้า 

 
นักเตะดาวรุ่ง ช่ือ "กาก้า" นอกจากจะเป็นชื่อที่โด่งดังในแวดวงนักฟุตบอลแล้ว เขายังโด่งดังทั้งในการ

ด าเนินชีวิตกับพระเจ้าในทุก ๆ วันด้วย    
เขาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เคร่งครัดอย่างมากในศาสนาคริสต์ ทั้งการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์  หรือ

แม้กระทั่งการบริจาคให้แก่ศาสนาร้อยละสิบของรายได้ (ถวายสิบลดเพ่ือคืนให้กับพระเจ้า) ซ่ึงนับได้ว่าเป็น
ตัวอย่างที่น่ายกย่อง และนอกจากนั้นทุกครั้งที่เขาเตะฟุตบอล และได้รับชัยชนะ เขามักจะกล่าวอย่างนี้เสมอว่า 
"พระเจ้าทรงให้เรามากกว่าที่เราเรียกร้องมาก นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผม" กาก้า กล่าว 

กาก้า มีช่ือเต็มว่า ริคาร์โด้ ไอเซคสัน ดอส ซานโตส ไลเต้ (Ricardo Izecson dos Santos Leite) เกิดเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน ปี 1982 ที่เมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล เขาก็เหมือนกับเด็กผู้ชายชาวบราซิลส่วนใหญ่ที่
อยากจะเป็นนักเตะช่ือดังของโลก จึงพยายามเอาดีทางด้านนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อย 

ก่อนหน้านี้ กาก้า เกือบจะจบเส้นทางลูกหนังของเขาไปแล้ว เมื่อเคยประสบอุบัติเหตุในขณะที่จะ
กระโดดน้ ามาจากสปริงบอร์ด แต่ลงผิดจังหวะ ท าให้ข้อกระดูกสันหลังแตก 

อย่างไรก็ตาม กาก้า ก็ยังโชคดีที่อาการบาดเจ็บดังกล่าว ไม่รุนแรงพอที่จะมาท าลายเส้นทางลูกหนังของ
เขา และเขาก็สามารถรักษาอาการบาดเจ็บ มาเล่นฟุตบอลได้ตามปกต ิโดย กาก้า ที่นับถือศาสนาคริสต์ เช่ือว่า
พระเจ้าได้ช่วยเขาเอาไว้จากอุบัติเหตุครั้งนั้น ทําให้เขายิ่งศรัทธาต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่ง แทบทุกครั้งที่ยิงประตู
ได้ เขาจะช้ีนิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าที่ช่วยเหลือเขามาตลอด 

นอกจากนั้นในตอนที่ เอซี มิลาน ต้นสังกัดปัจจุบันของเขา คว้าแชมป์กัลโช่ เซเรีย อา มาครองได้ ในปี 
2004 กาก้า ได้ถอดเสื้อของสโมสรออกเพื่อโชว์เสื้อยืดอีกตัวที่เขาสวมไว้ข้างใน ซึ่งมีข้อความเขียนเอาไว้
ว่า “ข้าพเจ้าเป็นของพระเยซูเจ้า” (I belong to Jesus) 

กาก้า เคร่งในศาสนาและเช่ือมั่นในพระเจ้าอย่างมากตั้งแต่เขาอายุได้เพียง 12 ขวบ ถึงขนาดที่ว่าเขาถอด
เสื้อแข่งขัน และโชว์ค าว่า I belong to Jesus ที่หน้าอกเสื้อยืดของเขา ซ่ึงแสดงถึงความผูกผันกับพระเจ้าของเขา 
หลังจบศึกฟุตบอลโลกปี 2002 หลังจากที่บราซิลฉลองแชมป์ และหลังจากฉลองแชมป์สคูเดตโต้ กับมิลานในปี 
2004 และแชมเปี้ยนลีกปี 2007 นอกจากนี้เขายังแสดงค าว่า Jesus Love You หลังจากการแข่งขันซึ่งบราซิล
เอาชนะอาเจนตินา 4-1 ในศึกคอนเฟดเดอร์เรช่ันคัพปี 2005 

กาก้า เป็นสมาชิกของ Ahletcs of Christ แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา การฉลองประตู
ของ กาก้า คือการช้ีนิ้วขึ้นท้องฟ้าเพื่อจะแสดงค าขอบคุณต่อพระเจ้า เพลงโปรดของ กาก้า คือ gospel และ
หนังสือโปรด คือ Bible ซึ่งเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด ในเดือนพฤศจิกายนปี 2004 เขาเป็นทูตให้โครงการอาหาร
ขององค์การสหประชาชาติ นับเป็นทูตที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมา 
 

(แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ http://www.gracezone.org/index.php/knowlage/821-qq-) 
 


