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พระราชรตันมงคล (มนตร ียางธสิาร).  (2554).  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรม ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร.   
 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ่).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์เลวลัย,์  
 พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากโิย ศากยะ, ดร.ยภุาวด ีปณะราช. 
 
 จุดมุง่หมายของการวจิยัครัง้น้ีคอื  (1) เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม วธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรม ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร   
(2) เพือ่ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม  (3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
และ  (4) เพือ่ตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชส้าํหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คอื 
(1) กลุ่มพระสงฆจ์าํนวน 129 รปู  เพือ่ใชใ้นการสาํรวจความคดิเหน็ และความตอ้งการ  
เกีย่วกบัวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังิานสอนใน
กรงุเทพมหานคร  (2) พระสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 30 รปู ทีป่ฏบิตั ิ
งานสอนในกรงุเทพมหานคร และทีส่มคัรเขา้รบัการฝึกอบรม  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ หลกัสตูรฝึกอบรม  แบบทดสอบก่อน และหลงั  
การฝึกอบรม  แบบประเมนิความพงึพอใจ และแบบสมัภาษณ์  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหา 
คา่รอ้ยละ  คา่เฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี(t-test) 
 ผลการวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี 
 1. หลกัสตูรฝึกอบรม วธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรม  
มผีลการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ 0.50 และมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
 2. ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม พบวา่หลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี
คะแนนทดสอบความรูเ้พิม่ขึน้ มากกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม อยูใ่นระดบั 
มากทีส่ดุ  
 4. การตดิตามผล การใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม เมือ่เวลาผา่นไปแลว้ 1 เดอืน พบวา่  
(1) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดนํ้าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชป้ฏบิตังิานสอนไดผ้ลจรงิ 
(2) ผูเ้ขา้รว่มประชุมสนทนากลุ่ม มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้ง และมี
ความเหมาะสมทัง้ดา้นระยะเวลา ดา้นเน้ือหา ดา้นกจิกรรม ดา้นสือ่การเรยีนการสอน และดา้นการ
ประเมนิผล  สามารถนําไปใชเ้ป็นหลกัสตูรฝึกอบรม วธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  ของ
พระสอนศลีธรรม ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร และสามารถนําไปประยกุตใ์ช ้ฝึกอบรมวธิี
สอนศลีธรรมกบันกัเรยีนระดบัอื่นได ้ นอกจากน้ี หน่วยงานอื่นทีม่ ี     
โครงการพระสอนศลีธรรม สามารถนําหลกัสตูรฝึกอบรมฉบบัน้ี ไปใชฝึ้กอบรมพระสอนศลีธรรม ใน
หน่วยงานนัน้ไดเ้ชน่เดยีวกนั  
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 The purpose of this research were: (1) to develop a training curriculum on ethics 
teaching method in junior secondary school level for ethics teaching monks according to the 
Ministry of Education project, (2) to evaluate the effectiveness of the training curriculum, (3) 
to study the participants’ satisfaction on the training curriculum, and  
(4) to follow up the utilization of the curriculum. 
 The sample of this research consisted of 2 sample groups: (1) the group of 129 
monks using for examining the opinions and needs concerning with ethics teaching method 
in junior secondary school level of the ethics teaching monks in Bangkok  
(2) the 30 ethics teaching monks in junior secondary school level in Bangkok who 
voluntarily participate in the training program. 
 The research instruments were the questionnaires using to collect the data on 
general data of the sample, pre and post tests in training, participants’ satisfaction, and 
training curriculum. The data were analyzed, by computer program, in terms of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and t-test.  
 The results were as follows: 
 1. The index of congruence of the training curriculum was more than 0.50 and the 
suitability was at the highest level. 
  2. The post test scores of the participants were significantly higher than the pre test 
score at .05 level. It could be concluded that the participants gained more knowledge. 
 3. The satisfaction of the participants on the training curriculum was at the highest 
level. 
 4. The follow up assessment of the training curriculum commenced 1 month after 
finishing the training program. It was found that: (1) The participants brought the knowledge 
from the training program to use effectively in their teaching.  
(2) All 12 participants in the focus group had accordant opinions that the training curriculum 
was congruence and suitability concerning with time, content courses,  



activities, instructional medias, and evaluation. Therefore, the training curriculum was able 
to be used as training curriculum on ethics teaching in junior secondary school level for 
ethics teaching monks according to the Ministry of Education project. Thus, the training 
curriculum could be applied to use in training on ethics teaching method for in different of 
secondary school levels. In addition, other organizations that have ethics teaching monk 
project could also be able to adopt this training curriculum to use for training the ethics 
teaching monks in the organizations. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็สมบรูณ์ได ้ดว้ยไดร้บัความเมตตาจากรองศาสตราจารย ์
ดร.เสาวนีย ์เลวลัย ์ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้าํปรกึษาแนะนําการทาํ 
วจิยัทุกขัน้ตอน ไดร้บัความชว่ยเหลอืชีแ้นะเน้ือหาหลกัสตูรฝึกอบรมจากพระ ดร.อนิลมาน 
ธมฺมสากโิย ศากยะ ไดร้บัคาํปรกึษาการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการฝึกอบรม 
จาก ดร.ยภุาด ีปณะราช ซึง่ทัง้สอนทา่นไดก้รณุารบัเป็นกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์
จงึทาํใหก้ารวจิยัมคีวามสมบรูณ์ และไดร้บัความกรณุาจาก ดร.วฒันีย ์โรจน์สมัฤทธ ิประธาน์
กรรมการสอบปากเปล่า ดร.สทุธริกัษ์ หงสะมตั รบัเป็นกรรมการสอบปากเปล่า  
 ผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครือ่งมอืในการวจิยั คอื ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ระมหาณรงคศ์กัด ิฐติิ์ ญาโณ 
พระมหา ดร.ฉตัรชยั สฉุตฺตชโย รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ พรสมีา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.
มณฑล คงแถวทอง และดร.อรพรรณ สนิประสงค ์ไดก้รณุาตรวจความถูกตอ้งของเครือ่งมอืการวจิยั 
 คณาจารยส์าขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประกอบดว้ยรอง
ศาสตราจารย ์ดร. เพญ็แข ประจนปจจนึก ั รองศาสตราจารย ์ดร. สุวฒัน์ วฒันวงศ ์รองศาสตราจารย ์
ดร.สนอง โลหติวเิศษ และ ดร.กมัปนาท บรบิรูณ์ ไดอ้บรมใหค้วามรูผู้ว้จิยัตามหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 
 พระครสูงัฆสทิธกิร (อรีคิ สริภิทฺโท) พระมหาอภสิทิธ ิเขมาภิ์ สทฺิโธ พระสมเสก 
ชยธมฺโม นางดวงรตัน์ มหาวนิช นายจเดจ็ ทางเจรญิ นางสาววริากานต ์เสณตีนัตกุิล (มะปราง) 
นายเอกพงศ ์จงเกษกรณ์ (เฟิรส์) เจา้หน้าทีแ่ละดาราไทยทวีสีชีอ่ง 3 ไดเ้ป็นผูแ้สดงการสาธติบนัทกึ
สือ่วดีทีศัน์เพือ่ใชเ้ป็นสือ่การฝึกอบรม โรงเรยีนวทิยาการจดัการเพชรเกษมไดใ้หใ้ชส้ถานทีใ่นการ
ฝึกอบรม คณะครโูรงเรยีนวทิยาการจดัการเพชรเกษม และเจา้หน้าทีทุ่กฝาย่ ไดอ้าํนวยความสะดวก
ในการฝึกอบรม 
 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายกไดป้ระทานอุปถมัภ์
การศกึษาของผูว้จิยั พระเทพสารเวท ี(บุญยนต ์ปญฺุญาคโม) ผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการสมเดจ็
พระสงัฆราชไดอ้นุญาตใหผู้ว้จิยัไดศ้กึษาระดบัการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 
 ศาสตราจารยพ์ระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจติโต (Ph.D)) ไดเ้ป็นประธาน 
และใหโ้อวาทในการฝึกอบรม วทิยากรทกุรปูทีไ่ดไ้ปใหค้วามรูใ้นการฝึกอบรม และพระสอนศลีธรรม
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมูหลงัิ  
 การศกึษาของไทยในสมยัโบราณขึน้อยูก่บัวดั และพระสงฆเ์ป็นผูใ้หก้ารอบรมศลิปวทิยา
แก่กุลบุตรกุลธดิา พระจงึเป็นครทูัง้ดา้นคดโีลก และคดธีรรม สัง่สอนใหอ้า่นเขยีนภาษาไทย และ
ศลิปวทิยาเพือ่การครองชพี และอบรมใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม รูข้นบธรรมเนียมประเพณต่ีางๆ ของสงัคม 
 สงัคมของมนุษยน์ัน้ กล่าวไดว้า่ มนุษยท์กุรปูทุกนาม ลว้นปรารถนาความสขุดว้ยกนัทัง้นัน้ 
และเป็นทีร่บัรองตอ้งกนัของวญิญชูนวา่ เหตุหรอืทางแหง่ความสขุของมนุษยน์ัน้ ทีส่าํคญั คอื วชิา
ความรู ้อาชพีการงาน และธรรม คอื ศลีธรรม แต่โดยมากมกัจะใหค้วามสาํคญัเพยีง 2 อยา่ง คอื 
วชิาความรูก้บัอาชพีการงาน ละเลยศลีธรรม มนุษยจ์งึไมไ่ดร้บัความสขุทีแ่ทจ้รงิ การขาดธรรม 
คอืศลีธรรม สรา้งปญหาใหก้บัมนุษยม์ากมาย ดงัตวัอยา่งทีไ่ดเ้หน็ไดย้นิอยูเ่สมอ บางสงัคมั  
บางประเทศ ขาดธรรมคอืความเมตตากรณุา มแีต่ความอาฆาตพยาบาท ทาํลายลา้งกนัตลอดเวลา 
ทัง้ทีม่เีศรษฐกจิดแีต่หาความสขุมไิด ้ดงันัน้ ธรรม คอื ศลีธรรม จงึมคีวามจาํเป็นสาํหรบัมนุษย ์ 
ไมน้่อยไปกวา่วชิาความรู ้และอาชพีการงาน การทีน่กัเรยีน นกัศกึษา หนัมาสนใจศกึษาธรรม 
เพือ่นําเอาไปใชใ้นชวีติประจาํวนั และอาชพีการงานจงึเทา่กบัเป็นการสรา้งความสขุใหแ้ก่ตนเอง 
เพราะธรรมนัน้สามารถนําความสขุมาใหแ้ก่ผูป้ระพฤต ิทัง้ในปจจุบนัและในภายภาคหน้าั  
ดงัพระพทุธพจน์วา่ ธมฺมจาร ีสขุ ํเสต ิอสฺม ิโลเก ปรมฺห ิจ ผูป้ระพฤตธิรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
ยอ่มอยูเ่ป็นสขุทัง้ในโลกน้ีและในโลกหน้า (สาํนกังานแมก่องธรรมสนามหลวง. 2550: บทนํา) 
  เมือ่ศกึษาสภาพพระพทุธศาสนาในประเทศไทย พบวา่ มปีระเดน็เกีย่วกบัการศกึษา
พระพทุธศาสนาหลายประการ (พระอนิลมาน ธมฺมสากโิย. 2548: 9) กล่าวโดยสรปุคอื ประการแรก
พระพทุธศาสนา มบีทบาทสาํคญัในการศกึษาของไทยในอดตีโดยมพีระสงฆแ์ละวดัเป็นผูม้บีทบาท
นํา ต่อมาเมือ่ผลกระทบจากอารยธรรมตะวนัตกคอืความทนัสมยัและความเป็นเมอืงคอ่ยๆ เขา้มา 
บทบาทนําดงักล่าวของพระสงฆแ์ละวดัทีม่ต่ีอการศกึษาและต่อสงัคมของไทยไดล้ดน้อยลงไป 
ประการทีส่อง การศกึษาของพระสงฆไ์ทยในปจจุบนัน้ี ั (พ.ศ. 2550) มคีวามลา้หลงั จาํเป็นตอ้ง
ปรบัปรงุอยา่งจรงิจงั ประการทีส่าม การเรยีนการสอนพระพทุธศาสนา ทัง้ในระดบัรากหญา้ 
และระดบัอุดมศกึษาขาดประสทิธภิาพและไมส่มัฤทธผิลเทา่ทีค่วร เพราะขาดเปาหมายการศกึษา์ ้  
ทีช่ดัเจน ขาดครอูาจารยท์ีม่คีวามรูใ้นพระพทุธศาสนาอยา่งลกึซึง้ทัง้ในเชงิลกึและเชงิกวา้งควบคูไ่ป
กบัความรู ้ความสามารถในการสอนดว้ยวธิสีมยัใหม ่และขาดการสนบัสนุนอยา่งจรงิจงัต่อเน่ือง 
จากคณะสงฆแ์ละรฐับาลในเรือ่งการเงนิและการบรหิารจดัการ และยงัพบวา่บทบาทของวดัในดา้น
การศกึษาและสงัคมลดน้อยลงตามลาํดบั วธิกีารบรหิารจดัการทีใ่ชก้นัอยูใ่นวดัทัว่ไปทีส่บืต่อกนัมา
นัน้ไมเ่หมาะสมกบัสมยัใหม ่ดงันัน้ จงึทาํใหว้ดัเป็นองคก์รศาสนาทีไ่มเ่ขม้แขง็ และไมม่ปีระสทิธภิาพ
ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  
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  การจดัการศกึษาวชิาพระพทุธศาสนาในระบบโรงเรยีน ซึง่เป็นการจดัการศกึษาตามอยา่ง
ชาตติะวนัตก มขีึน้ในประเทศไทยในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และเมือ่ได้
คน้ควา้จากงานวจิยัทีเ่ป็นเอกสาร พบวา่ วชิาพระพทุธศาสนาไดป้รากฏในแผนการศกึษาชาต ิ
และไดม้กีารปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัมาตามลาํดบั (กุศล อสิดุล. 2537: 2-3) กล่าวโดยสรปุ 
วชิาพระพทุธศาสนา ปรากฏในแผนการศกึษาชาตเิป็นครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2445 โดยใชช้ื่อวา่วชิา
จรรยา ต่อมาไดร้บัการปรบัปรงุดา้นชื่อวชิาและเน้ือหาสาระใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัมากขึน้ตามลาํดบั 
 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงจดัตัง้กองลกูเสอืขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2454 
ในการอบรมและในการจดักจิกรรมลว้นสง่เสรมิคุณธรรม ฝึกใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมรีะเบยีบวนิยั 
ตามโครงการการศกึษา พ.ศ. 2456 มวีชิาจรรยา อยูใ่นวชิาสามญั สบืต่อมาจนถงึหลกัสตูร 
ใน พ.ศ. 2475 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองรฐับาลกาํหนดหลกัการศกึษาไวว้า่มใิห ้
ละทิง้เสยีซึง่จรยิศกึษาแหง่ชาต ิขนบธรรมเนียมทีด่ขีองไทยและศลีธรรมทีด่งีาม (ประภาศร ี
สหีอาํไพ. 2550: 54) หว้งเวลาแหง่การปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาพระพทุธศาสนาต่างๆ ดงัน้ี: 
ในแผนการศกึษาชาต ิพ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2475 พบวา่ วชิาพระพทุธศาสนาแมว้า่จะมไิดก้าํหนด
จุดมุง่หมายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ไดใ้หค้วามสาํคญัทางดา้นจรยิศกึษาหรอืความมศีลีธรรม 
อนัดงีามเป็นองคป์ระกอบสาํคญัเป็นอนัดบัแรกในการจดัการศกึษา ครัน้หลงัการเปลีย่นแปลง 
การปกครอง พ.ศ.2475 แผนการศกึษาชาตกิาํหนดจุดมุง่หมายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จุดมุง่หมาย
ทีเ่กีย่วกบัวชิาพระพทุธศาสนา เน้นการจดัการศกึษาใหพ้ลเมอืงมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม โดยในหลกัสตูร พ.ศ. 2480 การจดัรายวชิาเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา 
ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นวชิาหน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม การศกึษาเกีย่วกบัธรรมจรยิา ซึง่ไมเ่กีย่วกบั
พระพทุธศาสนาโดยตรง กาํหนดใหเ้รยีนในชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ และตอนปลายสปัดาหล์ะ 1 
ชัว่โมง เวลาเรยีนลดลงจากหลกัสตูร พ.ศ. 2450 ต่อมาหลกัสตูร พ.ศ. 2493 เปลีย่นชื่อวชิาเป็นวชิา
ศลีธรรม ซึง่สาระของวชิาประกอบดว้ยเรือ่งพระพทุธศาสนาและธรรมจรยิา และในแผนการศกึษา 
พ.ศ. 2494 ระบุใหม้กีารศกึษา ดา้นจรยิศกึษา ศกึษาวชิาศลีธรรมสปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง สาระของวชิา
ศลีธรรมประกอบดว้ยเรือ่งพระพทุธศาสนาและธรรมจรยิา และต่อมาในแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2503 มุง่เน้นใหเ้ป็นพลเมอืงดมีศีลีธรรม หลกัสตูรกาํหนดใหม้วีชิาศลีธรรมอยูใ่นหมวดสงัคมศกึษา 
มกีารสอนพระพทุธศาสนาและธรรมจรยิาสปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง และในแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2520 เน้นการศกึษาเพือ่ชวีติและสงัคม หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ พ.ศ. 2520 วชิาหน้าทีพ่ลเมอืง
และศลีธรรม ไมเ่น้นหลกัพระพทุธศาสนา ใชเ้วลาเรยีนสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง เมือ่กระทรวงศกึษาธกิาร
ประกาศใชห้ลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 จากการทีก่รมวชิาการตดิตามผลการใช้
หลกัสตูรดงักล่าวพบวา่มเีน้ือหาสาระเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาน้อยไป และไมไ่ดส้ง่เสรมิการเรยีน
การสอนศลีธรรมจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาเทา่ทีค่วร ดงันัน้ จงึไดม้กีารยกรา่งหลกัสตูรวชิา
พระพทุธศาสนา ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย กาํหนดใหน้กัเรยีนได้
เรยีนทุกภาคเรยีน ใชเ้วลาเรยีนสปัดาหล์ะ 1 คาบเรยีน จาํนวน 0.5 หน่วยการเรยีน โดยจดัไวใ้น
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กลุ่มวชิาเลอืกเสร ีใชบ้งัคบัแก่นกัเรยีนทีน่บัถอืศาสนาพทุธเทา่นัน้ และเมือ่กระทรวงศกึษาธกิาร
ประกาศใชห้ลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2533) ในการจดัพมิพ ์
ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2535 ไดป้รบัปรงุเน้ือหาสาระของหลกัสตูรวชิาสงัคมศกึษาในสว่น 
ทีว่า่ดว้ยพระพทุธศาสนา โดยเพิม่เตมิรายวชิาพระพทุธศาสนาในหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ 
เป็นวชิาเลอืกเสรใีนกลุ่มวชิาสงัคมศกึษา รวม 6 รายวชิา ใหน้กัเรยีนทีน่บัถอืศาสนาพทุธทุกคน 
เรยีนภาคเรยีนละ 1 รายวชิา ใชเ้วลาเรยีน 2 คาบต่อสปัดาห ์ตัง้แต่ปีการศกึษา 2534 
 การสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมนัน้ ซึง่ต่อมาคณะกรรมการศกึษาแหง่ชาต ิ(สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2545: 1) ไดจ้ดัทาํแผนการศกึษาแหง่ชาตใินชว่งระยะเวลา 
15 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2545 - 2559 โดยอาศยับทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ (พ.ศ. 2540) และมาตรา 33 
ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ใชเ้ป็นแผนยทุธศาสตรเ์พือ่ใหเ้กดิการปฏริปู
การศกึษาทีส่อดคลอ้งตอ้งกนัทัง้ประเทศ โดยบรูณาการคุณภาพชวีติในทุกๆ ดา้นใหส้อดรบักบั
วสิยัทศัน์ แนวนโยบาย มาตรการ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสงัคมไทย 
ในแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ.2545-2559) ไดก้าํหนดทศิทางดงัน้ี 1) พฒันาคนอยา่งรอบดา้น 
และสมดุล 2) สรา้งสงัคมคุณธรรม ภมูปิญญา และการเรยีนรู ้ั 3) พฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคม 
 ครัน้ต่อมาไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 สบืเน่ืองจาก
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2545 - 2559) 
ดงัไดก้ล่าวแลว้นัน้ การจดัทาํหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ไดม้สีาระพระพทุธศาสนา 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ทัง้ในระดบัชัน้ประถมศกึษา และมธัยม 
ศกึษา โดยกาํหนดการเรยีนรูไ้วเ้ป็น 4 ชว่งชัน้ ไดแ้ก่ ชว่งชัน้ที ่1 (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3) ชว่งชัน้
ที ่2 (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6) ชว่งชัน้ที ่3 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3) และ ชว่งชัน้ที ่4 (ชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่4-6) การจดัดงักล่าว กระทรวงศกึษาธกิารมคีวามมุง่หวงัใหเ้ดก็และเยาวชนของชาต ิ
ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาชัน้มธัยมศกึษา และชัน้อาชวีศกึษา ไดเ้รยีนรูห้ลกัธรรมทางศาสนา 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ๆ ละ 1 คาบๆ ละ 50 นาท ีเป็นระยะเวลา 12 ปี คอื ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่1-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 รวมทัง้สิน้ 480 ครัง้ (1 ปี เรยีน 2 ภาคเรยีนๆ ละ 18-20 ครัง้) 
(กรมการศาสนา. 2544: 4-5) 
 ในการเรยีนการสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ พบวา่ 
มปีญหามากมายหลายประการ ทีส่าํคญัไดแ้ก่ั  ครสูว่นมากไมเ่ขา้ใจในเน้ือหาวชิาพระพทุธศาสนา 
และจุดประสงคก์ารเรยีนการสอนเทา่ทีค่วร อกีทัง้ยงัขาดคูม่อืหลกัสตูร เอกสารและสือ่ในการจดั 
การเรยีนการสอน ตลอดทัง้ยงัขาดความชาํนาญในการจดักจิกรรม และการวดัผล ครทูีส่อน ไมไ่ดจ้บ
วุฒกิารศกึษาดา้นการสอนวชิาพระพทุธศาสนาโดยตรง (พระมหาทวน นวลสาย. 2544: บทคดัยอ่) 
นอกจากน้ี ปจจุบนัั  ประเทศไทยมปีญหาสงัคมมากมาย เช่ั นปญหาเดก็และเยาวชนทีห่ลงผดิั  
และมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนไปจากวถิชีวีติและคา่นิยมดัง้เดมิทีด่งีามของไทย ซึง่สาเหตุแหง่ปญหาั  
ทีแ่ทจ้รงิสว่นหน่ึงเกดิจากการละเลยการปลกูฝงในเรือ่งศลีธรรม ั (ปรชีา กนัธยิะ. 2548: คาํนํา) 
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 พระราชรตันมงคล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของครพูระสอนศลีธรรม
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนในโรงเรยีนเขตกรงุเทพมหานคร ทุกรปู พบวา่ ครพูระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรยีน ทีม่รีะดบัชัน้ทีส่อนต่างกนั ทีม่ทีีต่ ัง้โรงเรยีนต่างกนั ทีม่ปีระเภทของโรงเรยีนต่างกนั มี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและพบปญหาั  
ดา้นปฏบิตังิานสอนไดแ้ก่ หลกัสตูรไมค่รอบคลุมทุกชัน้เรยีน เวลาในการเรยีนคอ่นขา้งน้อยไม่
เหมาะสมกบัหลกัสตูร หนงัสอืทีใ่ชเ้น้ือหายงัไมค่รอบคลุมกบัหลกัสตูร และการวดัผลและการ
ประเมนิผล ครพูระสอนศลีธรรมยงัไมม่เีอกภาพในการวดัผลประเมนิผล เพราะตอ้งนําผลไปรวม 
กบัวชิาอื่น  
 จากปญหาดงักล่าวั แลว้นัน้ แนวโน้มของปญหามีั เพิม่มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ กรมการศาสนา
ตระหนกัถงึวธิกีาร ทีจ่ะแกไ้ขปญหาั ทีเ่กดิขึน้ โดยการจดัทาํโครงการครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
เพือ่ใหค้รพูระไดเ้ขา้ไปสอนในโรงเรยีน อนัเป็นการชว่ยเหลอืครปูระจาํการทีส่อนวชิาพระพทุธ 
ศาสนา และโครงการน้ีเริม่ขึน้ทัว่ประเทศตัง้แต่ปีงบประมาณ 2546 มคีรพูระ 800 รปู (กรมการ
ศาสนา. 2548ก: 9) ต่อมาโครงการครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนไดต้ดัคาํวา่ “คร”ู ออก ตามขอ้ 
สงัเกตของคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรคีณะที ่1 ในการประชุมเมือ่วนัที ่18 
มกราคม 2550 จงึเป็นโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน และกระทรวงวฒันธรรม โดยกรม 
การศาสนา ไดด้าํเนินงานโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2546-2550 
ปจจุบนัมพีระสอนศลีธรรมั  ในโรงเรยีน จาํนวน 20,000 รปู ทัว่ประเทศ และตามมตคิณะรฐัมนตร ี
เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2550 อนุมตัโิอนภารกจิพรอ้มงบประมาณโครงการพระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรยีน จาํนวน 432 ลา้นบาท จากกรมการศาสนากระทรวงวฒันธรรม ไปตัง้ทีก่ระทรวง 
ศกึษาธกิาร ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นตน้ไป (สาํนกัพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม.2550: หนงัสอื
ราชการ) 
 การโอนภารกจิพรอ้มงบประมาณโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ดงักล่าวนัน้ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (พระธรรมโกศาจารย ์2551: ออนไลน์) 
กล่าววา่ ไดร้บังบประมาณและภาระงานโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน มาดาํเนินการต่อ 
จากกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมซึง่มคีณะกรรมการบรหิารโครงการพระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรยีนกาํกบัดแูล กาํหนดนโยบาย ไดแ้บ่งภาระงานใหห้น่วยงานของมหาวทิยาลยัฯ ทัง้ใน
สว่นกลางและสว่นภมูภิาครบัไปดาํเนินการ ใหส้อดคลอ้งกบัคณะสงฆท์ัง้ 18 ภาค และไดร้บั 
ความรว่มมอืจากคณะสงฆท์ุกจงัหวดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทุกเขต หน่วยงานราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดัทุกจงัหวดั จงึทาํใหโ้ครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย เกดิผลดแีก่ผูเ้รยีน เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องนโยบายการศกึษาดา้นคุณธรรม 
(เก่ง ด ีมคีวามสขุ)  
 โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีจ่ดัขึน้นัน้ เป็นการจดัขึน้อยา่งเรง่ดว่น จงึพบ 
ปญหาดา้นขาดความั เขา้ใจวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม อนัเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถชว่ยในการปรบั
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนไดเ้ทา่ทีค่วร (พรชลุ ีอาชวอาํรงุ และคณะ. 2549) พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร 
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(2552: ออนไลน์) กล่าววา่ จากการศกึษาโครงการวจิยัคุณลกัษณะและกระบวนการปลกูฝงคณุธรรม ั

จรยิธรรมในประเทศไทย เพือ่หาแนวทางการปลกูฝงคณุธรรมใหแ้ก่สงัคมไทยั  พบวา่ ปญหาของการั

สอนวชิาศลีธรรม คอื ครผููส้อนวชิาศลีธรรมไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นศาสนาหรอืการสอนศลีธรรม ทาํ
ใหข้าดความมัน่ใจในการสอน ในขณะเดยีวกนัยงัใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยายเน้ือหา เล่าพทุธประวตั ิ
ขาดการวเิคราะหเ์พือ่นําหลกัธรรมมาใชใ้นชวีติจรงิ สว่นพระสอนศลีธรรมยงัสอนแบบบรรยาย 
เน้นพธิกีรรมทางศาสนา จากการศกึษาแนวทางในการพฒันาสมรรถภาพการสอนของครพูระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขต
กรงุเทพมหานคร พบวา่ พระสอนศลีธรรมมคีวามตอ้งการพฒันาสมรถภาพการสอนศลีธรรม
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยตอ้งการพฒันาสมรรถภาพการสอนศลีธรรมดา้นเน้ือหา
และหลกัสตูร ดา้นการผลติและใชส้ือ่ ดา้นการดาํเนินการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล 
และดา้นคุณลกัษณะและเจตคต ิ(พระมหาสมศกัด ิศรบีรบิรูณ์์ . 2551: 119) และจากการศกึษา 
เรือ่งการพฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีพ่ระมสีว่นรว่มในการสอน พบวา่ ดา้นสภาพ 
การพฒันาการสอน ควรพฒันาคุณภาพการบรหิารโดยการอบรมดา้นกระบวนการและแนวทาง 
ในการเรยีนการสอนใหแ้ก่พระสอนศลีธรรม (ปรชีา กนัธยิะ. 2552: บทคดัยอ่) 
 จากสภาพปญหาของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนดงักล่าวแลว้นัน้ ั พอทีจ่ะสรปุไดว้า่ 
พระสอนศลีธรรมมคีวามประสงคท์ีจ่ะไดร้บัความรูด้า้นวธิสีอนเพิม่เตมิ อกีทัง้กรงุเทพมหานครเป็น
พืน้ทีท่ีม่คีวามความเจรญิดา้นการสือ่สารระบบอนิเทอรเ์น็ต จงึควรทีจ่ะปลกูจติสาํนึกทีด่ใีหแ้ก่พระ
สอนศลีธรรมต่อการปฏบิตั ิงานสอน และสบืเน่ืองจากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ซึง่เป็นสถาบนัทีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้าํกบัดแูลโครงการพระสอน
ศลีธรรม ไดม้นีโยบายฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการสอนใหก้บัพระสอนศลีธรรมทัว่ประเทศ ดา้น
ทกัษะในการสอนศลีธรรม และประสงคใ์หม้กีารฝึกอบรมแก่พระสอนศลีธรรมทัง้หมดเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นตน้แบบ
จงึมคีวามสาํคญัและควรพฒันาใหม้ขีึน้ ผูว้จิยัในฐานะเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนา จงึสนใจทีจ่ะ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตาม
โครงการของกระทรวง ศกึษาธกิาร เพือ่พฒันาวธิสีอนศลีธรรมในโรงเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ และจะพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมใหไ้ดม้าตรฐาน โดยการประเมนิผลของ 
การใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้น้ีจาก การเรยีนรู ้ปฏกิริยิา (reaction) พฤตกิรรม ของพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศกึษา การสอนศลีธรรม
ใหก้บันกัเรยีนตามนโยบายของรฐับาล กระทรวง ศกึษาธกิาร และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ทีม่เีปาหมายในดา้นคุณภาพการพฒันาตนเองของ้

นกัเรยีนและสงัคมในคุณธรรม และในฐานะทีต่นเป็นสมาชกิของสงัคมนัน้ดา้นบุคลกิภาพใหม้เีจตคติ
ทีด่งีามในคุณคา่ของคุณธรรม ดา้นพฤตกิรรม ฝึกหดัอบรมใหป้ฏบิตัจินกลายเป็นวถิแีหง่การ
ดาํรงชวีติ  
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ความมงุหมายของการวจยั่ ิ  
 1. เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน 
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 2. เพือ่ประเมนิผลการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 4. เพือ่ตดิตามผลการนําความรูจ้ากการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารไปใช ้
 
ความสาํคญัของการวจยัิ  
 1. ไดห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรม
ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีเ่ป็นตน้แบบ และสามารถขยายผลไปใชใ้นโครงการ
ฝึกอบรมพระสอนศลีธรรมของหน่วยงานอื่นๆ ของไทย 
 2. ผลการวจิยัครัง้น้ีจะเป็นแนวทางสาํหรบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม 
ในระดบัชัน้เรยีนอื่นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวจยัิ  
 ด้านเน้ือหา 
 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมกาํหนดเน้ือหาของหลกัสตูรเป็นหน่วยฝึกอบรม 4 หน่วย 
มเีน้ือหาสาระเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
  หน่วยฝึกที ่1 หลกัการสอนศลีธรรม 
  หน่วยฝึกที ่2 พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
  หน่วยฝึกที ่3 พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  หน่วยฝึกที ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
 
 ด้านประชากรและกลมุตวัอยาง่ ่  
 ประชากร ไดแ้ก่ พระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังิานสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ในกรงุเทพมหานครทุกรปูทีป่ฏบิตังิานสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 
129 รปู ซึง่ปฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 68 รปู ปฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
จาํนวน 34 รปู และปฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 27 รปู 
 กลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื  
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  กลุ่มที ่1 การสาํรวจความคดิเหน็และความตอ้งการในการเขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
พระสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ทีป่ฏบิตังิานสอนในกรงุเทพมหา นคร จาํนวน 129 รปู  
  กลุ่มที ่2 การฝึกอบรมเพือ่ประเมนิผลหลกัสตูร ไดแ้ก่ พระสอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ทีป่ฏบิตังิานสอนในกรงุเทพมหานคร ไดม้าโดยการรบัสมคัรและการพจิารณา
รบัเขา้ฝึกอบรมโดยมเีงือ่นไขวา่ตอ้งสามารถเขา้รว่มการฝึกอบรมไดต้ลอดโปรแกรม คอื 4 วนั
ตดิต่อกนั จาํนวน 30 รปู 
 
 ด้านพืน้ท่ี  
 พืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ โรงเรยีนทีต่ ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานคร ทีเ่ปิดสอนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ซึง่มพีระสอนศลีธรรมเขา้ไปปฏบิตังิานสอน 
 
 ตวัแปรท่ีศึกษา  
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.1 ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้
ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร  
   2.2 ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
   2.3 ผลการนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ไปปฏบิตั ิ
งานสอน 
 
นยามศพัทเ์ฉพาะิ  
 1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม หมายถงึ หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอน
ศลีธรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ทีป่ระกอบดว้ยเน้ือหา 4 หน่วย ไดแ้ก่ หลกัการสอนศลีธรรม พทุธวธิสีอน
โดยการบรรยาย พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ และ พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ ดงัน้ี 
  หลกัการสอนศลีธรรม เป็นเน้ือหาเกีย่วกบั การวางตนของพระสอนศลีธรรม 
คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน พทุธวธิสีอนทัว่ไป องคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน และ
การเขยีนแผนการสอน 
  พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย หมายถงึ วธิสีอนโดยการบรรยายหลกัธรรมทีแ่สดงสาระ 
ไล่เรยีงจากงา่ยไปหายาก 
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  พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ หมายถงึ วธิสีอนสนทนาหลกัธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยฝายหน่ึงเป็นผูถ้าม ฝายหน่ึงเป็นผูต้อบ่ ่  
  พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ หมายถงึ วธิสีอนโดยการทาํใหด้เูป็นตวัอยา่ง เกีย่วกบั 
การปฏบิตัพิระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 2. การประเมลิผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ของพระสอนศลีธรรม หมายถงึ การพจิารณาผลจากการทดลองใชห้ลกัสตูรในดา้นความรูเ้กีย่วกบั
หลกัการสอนศลีธรรม พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
และพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ ความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมตอ้งมคีวามรู้
เพิม่ขึน้แตกต่างกบัก่อนการฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
 3. ความพงึพอใจการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม หมายถงึ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
มคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการการฝึกอบรม ประกอบดว้ย เน้ือหาหลกัสตูร การจดักจิกรรม 
การฝึกอบรม วทิยากร สือ่ ระยะเวลา สถานที ่การวดัและประเมนิผล ความพงึพอใจของผูร้บั 
การฝึกอบรมตอ้งมคีา่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 
 4. การตดิตามผลการนําความรูจ้ากการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมไปใช ้หมายถงึ การตดิ 
ตามผลของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมตามหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอน
ศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ไป
ปฏบิตังิานสอน หลงัจากผา่นการฝึกอบรมไปแลว้ 1 เดอืน  
 5. พระสอนศลีธรรม หมายถงึ พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ทีเ่ป็นโครงการดาํเนินการ 
ต่อเน่ืองมาจากกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม แลว้มาอยูใ่นการกาํกบัดแูลของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
ทีไ่ดร้บังบประมาณและภาระงานของโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน มาบรหิาร กาํกบัดแูล 
และกาํหนดนโยบาย 
 5. พทุธวธิสีอน หมายถงึ วธิกีารสอนของพระพทุธเจา้ ทีพ่บในพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบบัหลวง พทุธศกัราช 2514  
 6. สาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา หมายถงึ สาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาทีม่กีารเรยีน
การสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 
 7. ศลีธรรม หมายถงึ ศลีธรรมและธรรมจรยิาทางพระพทุธศาสนา ทีส่อนอยูใ่นระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 
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กรอบแนวคดในการวจยัิ ิ   
 

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลธรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ออกแบบหลกัสตูร 
  - รา่งหลกัสตูร 
 
 
    - ตรวจสอบรา่งหลกัสตูร 
 
 
  - หลกัสตูรฝึกอบรม 

      
 3. ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 

       - ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 
 
 
 4. ตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 
 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 

1. ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน:  1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม หลกัการสอนศลีธรรม ประวตักิารสอนศลีธรรม 
  ในโรงเรยีน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. สาํรวจความคดิเหน็และความตอ้งการไดร้บัการฝึกอบรม วธิสีอนตามแนวพทุธวธิทีี ่
เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาพระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ในสาระการเรยีนรู ้

 ในแต่ละหวัขอ้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 (พระ 129 รปู) 

กาํหนดเปาหมายของหลกัสตูร ้ หวัขอ้วชิา 

ทีฝึ่กอบรม จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เน้ือหา 

สาสาระ กจิกรรมและวธิฝึีกอบรม สือ่ 

 วธิกีารประเมนิ 

หาความสอดคลอ้งและความเหมาะสม 
ของรา่งหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน 
แลว้ผูว้จิยันํามาปรบัปรงุแกไ้ข 

ทดลองกบัพระสอนศลีธรรมทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง  
30 รปู ระยะเวลารวม 24 ชัว่โมง 4 วนั ตดิต่อกนั 

ตดิตามผลการปฏบิตังิานสอน โดยการสมัภาษณ์แบบ 
มโีครงสรา้ง หลงัการฝึกอบรมผา่นไปแลว้ 1 เดอืน 

สรปุผลการวจิยั 

ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูท้ีม่สีว่นสาํคญัในพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
พระสอนศลีธรรมทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง เจาะจงทีป่ฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ชัน้ละ 2 รปู วทิยากร 
ทีใ่หก้ารฝึกอบรม จาํนวน 4 รปู และผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาหลกัสตูรครัง้น้ี จาํนวน 2 รปู รวม 12 รปู 
 เพือ่ประเมนิผลการนําหลกัสตูรไปใช ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวจยัท่ีเก่ียวข้องิ  

 
 ในการวจิยัเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ของพระสอนศลีธรรมในโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ผูว้จิยัคน้ควา้เอกสารและงานวจิยั 
ทีเ่กีย่วขอ้ง นําเสนอเป็นประเดน็หวัขอ้ต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
  2. หลกัการสอนศลีธรรม 
  3. พทุธวธิสีอน 
  4. การสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
 1.1 ความหมายของการพฒันาหลกัสตูร 
 สนีุย ์ภู่พนัธ ์(2546: 158) ไดส้รปุความหมายของคาํวา่การพฒันาหลกัสตูรตามทศันะ 
ของ กู๊ด (Good. 1973: 157) วา่ การพฒันาหลกัสตูรเกดิขึน้ได ้2 ลกัษณะ คอื การปรบัปรงุและ
เปลีย่นแปลงหลกัสตูร และตามทศันะของ เซยเ์ลอร ์และอเลก็ซานเดอร ์(Saylor and Alexander. 
1974: 7-9) วา่ การพฒันาหลกัสตูร หมายถงึการจดัทาํหลกัสตูรเดมิทีม่อียูแ่ลว้ใหด้ขีึน้ หรอืเป็นการ
จดัทาํหลกัสตูรใหมโ่ดยไมม่หีลกัสตูรเดมิอยูก่่อน และทีส่าํคญัๆ ตอ้งทาํอยู ่3 ประการคอื:  
  1. การพจิารณาและการกาํหนดเปาหมายเบือ้งตน้ทีส่าํคญัของหลกัสตูรทีจ่ดัทาํนัน้วา่มี้

เปาหมายเพือ่อะไร ทัง้โดยสว่นรวมและสว่นยอ่ยของหลกั้ สตูรนัน้ๆ อยา่งชดัเจน 
  2. การเลอืกกจิกรรมการเรยีนการสอนและวสัดุประกอบการเรยีนการสอน 
การเลอืกสรรเน้ือหาสาระเพือ่การอา่น การเขยีน การทาํแบบฝึกหดั และหวัขอ้สาํหรบัการอภปิราย 
ตลอดจนกจิกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน เป็นตน้ 
  3. การกาํหนดระบบการจดัวสัดุอุปกรณ์และการจดัการเรยีนการสอน ตลอดทัง้ 
การทดลองทีเ่ป็นประโยชน์ เหมาะสมกบัการเรยีนการสอนแต่ละวชิา และแต่ละชัน้เรยีน 
 สก๊อทท ์(Scott. 2001) กล่าววา่ หลกัสตูร มคีวามหมายทีก่วา้งทีส่ดุไปถงึโปรแกรม 
การเรยีนการสอนทีถู่กกาํหนดขึน้อยา่งเป็นรปูแบบ 
 เบอรต์นัและมดิเดลิวดู (Burton; & Middlewood. 2001: 19) ไดแ้สดงทศันะต่อหลกัสตูรวา่ 
หลกัสตูรเป็นจุดมุง่หมายของการศกึษาในเรือ่งของทกัษะ ความรู ้และทศันคตทิีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บั 
การพฒันาอยา่งเหมาะสมตามทีก่าํหนดไว ้
 อามสตรอง (Armstrong. 2003: 4) กล่าววา่ หลกัสตูรเป็นสิง่ทีย่นืยนัถงึกระบวนการ 
ตดัสนิใจและผลลพัธท์ีมุ่ง่ไปยงัการเตรยีมความพรอ้มและการประเมนิรปูแบบของแผนทีม่อีทิธพิล 
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ต่อการพฒันาผูเ้รยีนทีส่มัพนัธก์บัการรบัรู ้โดยเฉพาะความรูแ้ละทกัษะ โดยเน้นใน 3 เรือ่ง คอื 
การสง่ผา่นความรู ้ กระบวนการในการหาสิง่อาํนวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน 
และผลของการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดข้อ้มลูใหมม่าดว้ยความพยายาม 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรปุไดว้า่ การพฒันาหลกัสตูรหมายถงึการปรบัปรงุ 
เปลีย่นแปลงหลกัสตูรเดมิทีม่อียูแ่ลว้ใหด้ขีึน้ หรอืเป็นการจดัทาํหลกัสตูรใหมโ่ดยไมม่หีลกัสตูรเดมิ
อยูก่่อน ตอ้งทาํอยู ่3 ประการ คอื:  
  1. การพจิารณาและการกาํหนดเปาหมายเบือ้งตน้ทีส่าํคญัของหลกัสตูรทีจ่ดัทาํนัน้วา่้  
มเีปาหมายเพือ่อะไร ทัง้โดยส่้ วนรวมและสว่นยอ่ยของหลกัสตูรนัน้ๆ อยา่งชดัเจน  
  2. การเลอืกกจิกรรมการเรยีนการสอนและวสัดุประกอบการเรยีนการสอน 
การเลอืกสรรเน้ือหาสาระเพือ่การอา่น การเขยีน การทาํแบบฝึกหดั และหวัขอ้สาํหรบัการอภปิราย 
ตลอดจนกจิกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน เป็นตน้  
  3. การกาํหนดระบบการจดัวสัดุอุปกรณ์และการจดัการเรยีนการสอน ตลอดทัง้ 
การทดลองทีเ่ป็นประโยชน์ เหมาะสมกบัการเรยีนการสอนแต่ละวชิา และแต่ละชัน้เรยีน 
 
 1.2 ทฤษฎีการพฒันาหลกัสตูร 
 บุญชม ศรสีะอาด (2546: 64) กล่าวถงึทฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรวา่ มรีปูแบบและทฤษฎี
การพฒันาหลกัสตูรเป็นจาํนวนมากทีม่องกวา้งกวา่ทีห่มายถงึวชิาและเน้ือหาวชิา ไดแ้ก่ ทฤษฎ ี
การพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์ทฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรของทาบา เป็นตน้ ดงัน้ี 
  1. ทฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์(Tyler. 1949) ไดใ้หห้ลกัเกณฑแ์ละเหตุผล
ไวว้า่ ในการพฒันาหลกัสตูรและวางแผนการสอนนัน้ จะตอ้งตอบคาํถาม 4 ประการ ดงัน้ี 
   1.1 มจุีดประสงคท์างการศกึษาอะไรบา้ง ทีโ่รงเรยีนควรแสวงหา 
   1.2 มปีระสบการณ์ทางการศกึษาอะไรบา้งทีส่ามารถจดัขึน้เพือ่ชว่ยใหบ้รรลุ 
จุดประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
   1.3 จะจดัระบบประสบการณ์ดงักล่าวน้ีอยา่งไร จงึจะมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
   1.4 จะประเมนิประสทิธภิาพของประสบการณ์ในการเรยีนอยา่งไร จงึจะตดัสนิใจ 
ไดว้า่บรรลุถงึจุดประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
  คาํถามทัง้ 4 ประการน้ี ตรงกบัองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการวางแผนหรอืพฒันา
หลกัสตูร 4 ดา้น ตามลาํดบั ไดแ้ก่ การตัง้เปาประสงค ์การเลอืกเน้ือหา การสอน และการประเมนิผล้  
  ตามรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์การพฒันาหลกัสตูรจะตอ้งเป็นไป
ตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
   ขัน้ที ่1  การกาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสตูร เริม่ดว้ยการกาํหนดจุดประสงค์
ชัว่คราว โดยอาศยัขอ้มลูจากการศกึษาสงัคม ศกึษาผูเ้รยีน และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
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ในเน้ือหาวชิามาชว่ยกาํหนดจุดประสงคอ์ยา่งครา่วๆ ซึง่อาจมมีากเกนิกวา่ทีจ่ะจดัเขา้ไวใ้นหลกัสตูร
ไดท้ัง้หมด จงึควรกลัน่กรองใหเ้หลอืเฉพาะจุดทีส่าํคญัและสอดคลอ้งกนั เป็นจุดประสงคข์ ัน้สดุทา้ย 
หรอืจุดประสงคท์ีใ่ชจ้รงิ ในการพจิารณากลัน่กรองจุดมุง่หมายชัว่คราวนัน้ จะใชห้ลกัจติวทิยา 
การเรยีนรูแ้ละหลกัปรชัญามาประกอบการกลัน่กรอง 
   ขัน้ที ่2  การเลอืกประสบการณ์การเรยีน หลงัจากกาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสตูร
แลว้ ขัน้ต่อมา ทาํการเลอืกประสบการณ์การเรยีน อนัเป็นสือ่ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุถงึจุดประสงคท์ีก่าํหนด
ไว ้ในการเลอืกประสบการณ์การเรยีนจะตอ้งคาํนึงถงึ ลาํดบัก่อนหลงัความต่อเน่ืองและบรูณาการ 
(Integraty) ของประสบการณ์เหล่านัน้ 
   ขัน้ที ่3  การประเมนิผล เป็นขัน้สดุทา้ยซึง่จะทาํใหท้ราบวา่ประสบการณ์การเรยีน 
ทีจ่ดัขึน้นัน้บรรลุจุดประสงคต์ามทีก่าํหนดไวเ้พยีงใด 
  2. ทฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรของทาบา (Taba.1962) ทาบาไดใ้หค้วามเหน็วา่ 
หลกัสตูรทัง้หลายจะตอ้งมอีงคป์ระกอบพืน้ฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ จุดประสงค ์เน้ือหาวชิา กระบวน 
การเรยีนการสอน และการประเมนิผล องคป์ระกอบพืน้ฐานเหล่าน้ีต่างกม็คีวามสมัพนัธ ์
ซึง่กนัและกนั ดงัภาพประกอบ 2 
 

  จุดประสงค ์   

 

เน้ือหาวชิา 
   กระบวนการเรยีน

การสอน 

     

  การประเมนิผล   

 
  
 
 
   ลาํดบัขัน้ในการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของทาบา ม ี8 ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
   ขัน้ที ่1  วเิคราะหส์ภาพปญหา ความต้ั องการ และความจาํเป็นต่างๆ ของสงัคม
รวมทัง้ศกึษาพฒันาการของผูเ้รยีน กระบวนการเรยีนรู ้ตลอดจนธรรมชาตขิองความรู ้เพือ่นํามา
เป็นแนวทางในการกาํหนดจุดประสงค ์
   ขัน้ที ่2  กาํหนดจุดประสงคข์องการศกึษา โดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่1 
เป็นหลกัในการพจิารณา 
   ขัน้ที ่3  คดัเลอืกเน้ือหาวชิาทีจ่ะนํามาใชใ้นการเรยีนการสอน เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู้
ตรงกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของสงัคม โดยคดัเลอืกมาใหเ้รยีนเฉพาะทีต่รงกบัจุดประสงค์
ทีก่าํหนดไว ้

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบพืน้ฐานของหลกัสตูร 
ทีม่า : บุญชม ศรสีะอาด. 2546: 66 
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   ขัน้ที ่4  จดัระเบยีบลาํดบัขัน้ตอนของเน้ือหาวชิาทีค่ดัเลอืกมา 
   ขัน้ที ่5  คดัเลอืกประสบการณ์การเรยีน โดยอาศยัความรูเ้กีย่วกบักระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวธิสีอนแบบต่างๆ เป็นแนวทาง 
   ขัน้ที ่6  จดัระเบยีบลาํดบัขัน้ตอนของประสบการณ์การเรยีน 
   ขัน้ที ่7  ประเมนิผล เป็นขัน้ทีจ่ะทาํใหท้ราบวา่การพฒันาหลกัสตูรประสบผลสาํเรจ็
มากน้อยเพยีงใด โดยปกตจิะพจิารณาจากผลของการใชห้ลกัสตูร นัน่คอื พจิารณาวา่ผูเ้รยีนได้
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามจุดประสงคท์ีก่าํหนดไวห้รอืไม ่เน้ือหาวชิาและกระบวนการเรยีน 
การสอนมคีวามเหมาะสมเพยีงใด 
   ขัน้ที ่8  ตรวจสอบความคงที ่และความเหมาะสมในแต่ละขัน้ตอน โดยตรวจสอบ 
ตามแนวของคาํถามทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    - เน้ือหาวชิาทีจ่ดัขึน้เกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคห์รอืไม ่
    - ประสบการณ์การเรยีนไดช้ว่ยใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธติามจุดประสงคห์รอืไม่์  
    - ประสบการณ์การเรยีนทีจ่ดัขึน้มคีวามเหมาะสมเพยีงใด 
 ทฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรดงักล่าวขา้งตน้น้ี จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมในโครงการของ
กระทรวงศกึษาธกิารต่อไป 
 

 1. 3 ความหมายของการฝึกอบรม 
 สภุาพร พศิาลบุตร และยงยทุธ เกษสาคร (2549: 9) สรปุความหมายของการฝึกอบรมวา่
เป็นกระบวนการทีจ่ะเพิม่พนูความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคต ิ(Capacities) 
ของบุคคลในสงัคมใดสงัคมหน่ึงหรอืองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง 
 สมคดิ บางโม (2549: 14) กล่าววา่ การฝึกอบรม (Training) หมายถงึ กระบวนการ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานเฉพาะดา้นของบุคคลโดยมุง่เพิม่พนูความรู ้(Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) และทศันคต ิ(Ability) อนัจะนําไปสูก่ารยกมาตรฐานการทาํงานใหส้งูขึน้ ทาํใหบุ้คคล 
มคีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และองคก์ารบรรลุเปาหมายทีก่าํหนดไว ้้  
 ชาญ สวสัดสิาล ี์ (2550: 15) กล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการทีเ่ป็นระบบ 
ทีจ่ะชว่ยเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการปฏบิตังิาน รวมถงึการเปลีย่นแปลงทศันคต ิ
และพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของบุคคลใหด้ขีึน้ ทัง้น้ี เพือ่ใหบุ้คคลนัน้สามารถปฏบิตังิาน ทีอ่ยู ่
ในความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้อกี อนัจะเป็นประโยชน์ต่องาน
ทีร่บัผดิชอบในปจจุบนั และั /หรอืงานทีก่าํลงัจะไดร้บัมอบหมายใหท้าํในอนาคตโดยตรง  
 แพรวพรรณ บุญฤทธมินตร ี์ (2550: 72) กล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการ 
เพือ่การพฒันา ซึง่เป็นกจิกรรมการเรยีนรู ้(Learning) เฉพาะอยา่งของบุคคลและเพิม่พนูความรู ้
(Knowledge) ความเขา้ใจ (Understanding) ทกัษะหรอืความชาํนาญ (Skill) และทศันคต ิ(Attitude) 
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อนัเหมาะสม (Specific Knowledge) เพือ่ยกมาตรฐาน การปฏบิตังิานใหอ้ยูใ่นระดบัสงูขึน้ และทาํให้
บุคลากรมคีวามเจรญิกา้วหน้าในงาน 
 ยงยทุธ เกษสาคร (2551: 23) กล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเดมิทีเ่ป็นคุณสมบตัสิว่นบุคคลของบุคลากรใหม้พีฤตกิรรมใหม ่ตามเปาประสงค์้  
ขององคก์าร ทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ ความสามารถ ตลอดจนบุคลกิภาพ และเจตคต ิอยา่งมี
หลกัเกณฑแ์ละมรีะเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทัง้ในและนอกองคก์าร ซึง่จะเหน็
ไดว้า่การพฒันาบุคลากรในองคก์ารเป็นการเพิม่ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ตลอดจนการอุทศิตน
เพือ่ประโยชน์ขององคก์ารโดยรวม ดว้ยการพฒันาทัง้บุคลกิภาพภายนอกและบุคลกิภาพภายใน 
ของตน การเรยีนรูเ้พือ่การปรบัตวั และการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องตน จากปจจยันําเขา้ ั

หรอืพฤตกิรรมเดมิ ผา่นกระบวนการของการศกึษา การฝึกอบรม และการพฒันา ยงัผลทีไ่ดจ้ะเกดิ
พฤตกิรรมใหมโ่ดยทีอ่งคก์ารเป็นผูจ้ดัดาํเนินการให ้หรอืโดยบุคลากรดาํเนินการเอง เพือ่ใหเ้กดิ 
การพฒันาทัง้ทางดา้นความคดิ ความรู ้และจติใจ กระบวนการดงักล่าว เมือ่ไดร้บัการพฒันาแลว้ 
สามารถวดัผลงาน หรอืประเมนิความประพฤตปิฏบิตัขิองบุคคลในองคก์ารไดว้า่มคีวามเปลีย่นแปลง
ไปในทางทีอ่งคก์ารตอ้งการหรอืไม ่
 โกลดส์ไตน์ (Goldstein.1993: 3) กล่าววา่ การฝึกอบรม เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรู้
อยา่งเป็นระบบเพือ่สรา้งหรอืเพิม่พนูความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) 
และเจตคต ิ(Attitude) อนัจะชว่ยปรบัปรงุใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้  
 จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ สรปุไดว้า่ การฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการ 
หรอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่สรา้งหรอืเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ เจตคต ิซึง่สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
คุณลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไปในทศิทางทีอ่งคก์ารตอ้งการ ซึง่มผีลทาํใหก้ารปฏบิตังิาน 
ในองคก์ารประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
 
 1.4 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
 จากความหมายของ การฝึกอบรม ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทาํใหก้ระบวนการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมแตกต่างไปจากกระบวนการพฒันาหลกัสตูรโดยทัว่ๆ ในเรือ่งของจุดประสงคข์องหลกัสตูร 
เน้ือหาทีเ่ฉพาะเจาะจง กจิกรรมในการเรยีนรู ้ระยะเวลาในการฝึกอบรม และวธิกีารวดั 
และประเมนิผล จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการพฒันาหลกัสตูรพบวา่ 
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรนัน้มหีลากหลายรปูแบบตามมมุมองของนกัพฒันาหลกัสตูรแต่ละคน 
ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี 
 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2537: 59) กล่าววา่ การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมม ี5 ขัน้ตอน 
คอื 1) การวเิคราะหง์านทีต่อ้งเรยีนรู ้2) การเลอืกเน้ือหาสาระวชิา 3) การเลอืกรปูแบบการฝึกอบรม 
4) การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้5) การประเมนิผลการเรยีนรู ้



 15 

 เกศรนิ มนูญผล (2544: 46-47) ไดส้รุปกระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีส่มบูรณ์ว่า 
ควรประกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐาน ขัน้ตอนที ่2 การกําหนด
เปาหมายหลกัสตูร ขัน้ตอนที ่้ 3 การกําหนดวตัถุประสงคห์ลกัสตูร ขัน้ตอนที ่4 การคดัเลอืกเน้ือหา 
ขัน้ตอนที ่5 การคดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารสอน และขัน้ตอนที ่6 คดัเลอืกวธิกีารวดัและประเมนิผล  
 กนกนุช วสุธารตัน์ (2548: บทคดัย่อ) สรุปกระบวนการพฒันาหลกัสตูรม ี4 ขัน้ตอน คอื 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขัน้ตอนที่ 2 การออกแบบหลกัสูตร ขัน้ตอนที่ 3 การประเมิน
ประสทิธภิาพของหลกัสตูร ขัน้ตอนที ่4 การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร 
 เดสเลอร ์(Dessler. 1999: 128-135) กล่าวถงึกระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวา่ 
ม ี5 ขัน้ตอน คอื 1) วเิคราะหค์วามจาํเป็น โดยระบุทกัษะทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิาน 2) ออกแบบ 
การสอน จดัทาํเป็นหลกัสตูรและจดัหาการพฒันาโครงการตามแผนทีว่างไว ้3) ทาํใหเ้ป็นจรงิ 
แนะนําและชีแ้จงการฝึกอบรมต่อตวัแทนเจา้หน้าที ่ทบทวนแกไ้ขปรบัปรงุ โดยใชผ้ลจากการนํารอ่ง
เพือ่ใหแ้น่ใจในประสทิธภิาพของโปรแกรมการฝึก 4) นําไปสูก่ารปฏบิตั ิควรกระตุน้ใหเ้กดิ
ความสาํเรจ็ในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการฝึกวทิยากรฝึกอบรม ซึง่จะเน้นการนําเสนอ
ความรูแ้ละทกัษะนอกเหนือจากเน้ือหาการฝึกอบรม และ 5) ประเมนิผลและตดิตาม 
ใชเ้ครือ่งมอืในการวดัผลสะทอ้นกลบัหรอืทดสอบก่อนหลงั เพือ่วดัวา่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรปุกระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีส่มบรูณ์ควรประกอบ 
ไปดว้ย ขัน้ตอนดงัน้ี คอื การวเิคราะหง์านทีต่อ้งเรยีนรู ้การเลอืกเน้ือหาสาระวชิา การเลอืกรปูแบบ
การฝึกอบรม การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และการประเมนิผลการเรยีนรู ้
 
 1.5 รปูแบบกจกรรมการฝึกอบรมิ  
 ศกัรนิทร ์ชนประชา (2550: 190-191) กล่าวถงึรปูแบบกจิกรรมการฝึกอบรมวา่ การจดั
กจิกรรมการฝึกอบรมนัน้ ควรกาํหนดรปูแบบกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร
ฝึกอบรมและจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้โดยยดึหลกัวุฒภิาวะของผูเ้ขา้รบั 
การฝึกอบรม และหลกัการเรยีนรูผู้ใ้หญ่ ดงันัน้ ในการกาํหนดกจิกรรมการฝึกอบรมครัง้น้ีใชร้ปูแบบ
กจิการฝึกอบรม ซึง่ สวุทิย ์อรทยั มลูคาํ (2550: 14) อธบิายสรปุไวว้า่ การจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรรยาย (Lecture Method) (สวุทิย ์อรทยั มลูคาํ. 2547ก: 74) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารอภปิราย
กลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) (2547ก: 33) การจดัการเรยีนรูแ้บบสาธติ (Demonstration 
Method) (2547ก: 42)  และการจดัการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถาม (Questioning Method) ดงัน้ี 
  1. การจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย (Lecture Method) คอื กระบวนการเรยีนรูท้ีผู่ส้อน
เป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนโดยการพดูบอกเล่า อธบิายเน้ือหาเรือ่งราวทีผู่ส้อนไดเ้ตรยีมการ
ศกึษาคน้ควา้มาเป็นอยา่งด ีผูเ้รยีนเป็นฝายรบัฟง อาจมกีารจดบนัทกึสาระสาํคญัในขณะทีฟ่ง่ ั ั

บรรยายหรอือาจมโีอกาส ซกัถามแสดงความคดิเหน็ไดบ้า้งถา้ผูส้อนเปิดโอกาส วธิน้ีีเหมาะสาํหรบั
ผูฟ้งจาํนวนมาก แลั ะผูบ้รรยายซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ ตอ้งการนําเสนอเน้ือหาสาระ 
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จาํนวนมากในลกัษณะ คม ชดั ลกึ โดยใชเ้วลาไมม่ากนกั จงึเป็นการเรยีนรูท้ีป่ระหยดัเวลา 
และคา่ใชจ้า่ย 
  2. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) 
คอื กระบวนการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนจดักลุ่มผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 4-8 คน ใหผู้เ้รยีนในกลุ่ม 
มโีอกาสสนทนาแลกเปลีย่นขอ้มลูความคดิเหน็ประสบการณ์ในประเดน็หรอืปญหาทีก่าํหนดั  
และสรปุผลการอภปิรายออกมาเป็นขอ้สรปุของกลุ่ม 
  3. การจดัการเรยีนรูแ้บบสาธติ (Demonstration Method) คอื กระบวนการทีผู่ส้อน 
หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงใชใ้นการชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยการแสดง 
หรอืกระทาํใหด้เูป็นตวัอยา่งพรอ้มๆ กบัการบอก อธบิาย ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ผูเ้รยีนจะเกดิการ
เรยีนรูจ้ากการสงัเกต กระบวนการขัน้ตอน การสาธตินัน้ๆ แลว้ใหผู้เ้รยีนซกัถาม อภปิราย และสรปุ
การเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการสาธติ การจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีจงึเหมาะสมสาํหรบัการสอนทีต่อ้งการให้
ผูเ้รยีนเหน็ขัน้ตอนของการปฏบิตั ิ
  4. การจดัการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถาม (Questioning Method) คอื กระบวนการเรยีนรู ้
ทีมุ่ง่พฒันากระบวนการทางความคดิของผูเ้รยีน โดยผูส้อนจะปอนคาํถามในลกัษณะ้ ต่างๆ ทีเ่ป็น
คาํถามทีด่ ีสามารถพฒันาความคดิผูเ้รยีน ถามเพือ่ใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิเชงิเหตุผล วเิคราะห ์
วจิารณ์ สงัเคราะห ์หรอืการประเมนิคา่เพือ่จะตอบคาํถามเหล่านัน้ 
  โดยสรปุ ในการฝึกอบรมครัง้น้ี ไดใ้ชร้ปูแบบกจิกรรมการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมกบัพระ
สอนศลีธรรมในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ในโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ย 
การจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย (Lecture Method) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารอภปิรายกลุ่มยอ่ย 
(Small Group Discussion) การจดัการเรยีนรูแ้บบสาธติ(Demonstration Method) และการจดั 
การเรยีนรูแ้บบใชค้าํถาม (Questioning Method)  โดยกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัจุดมุง่หมาย 
ของการฝึกอบรม จุดประสงคข์องการเรยีนรู ้และเน้ือหาสาระในแต่ละหน่วยการเรยีนรูข้องแต่ละขอ้
ในเน้ือหาวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมในโครงการของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร ซึง่จดักจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ไดส้อดแทรกไวใ้นกจิกรรม 
การฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้  
 
 1.6 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
  ระยะเวลาในการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม จากการศกึษางานวจิยั 
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมต่างๆ พบวา่ ระยะเวลาในการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม ดงัน้ี 
 มานิตย ์สทิธชิยั (2540: บทคดัยอ่) ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมจรยิธรรม
สาํหรบันกัศกึษาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม  โดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน สาํรวจลกัษณะทางจติ 
ลกัษณะทางพทุธ และลกัษณะทางครอบครวัของนกัศกึษา 2) สรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมและทดลองใช ้
(หลกัสตูรใชเ้วลา ฝึกอบรม 26 ชัว่โมง ม ี4 กจิกรรม ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 วนั) 
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 เกศรนิ มนูญผล (25544: บทคดัยอ่) ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมคร ู
เพือ่เสรมิสมรรถภาพดา้นการจดัทาํหนงัสอืเสรมิประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ หลกัสตูร 
มกีจิกรรมตามหน่วยการเรยีน 5 หน่วยการเรยีน ใชเ้วลารวม 28 ชัว่โมง 
 กมัปนาท บรบิรูณ์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
เพือ่พฒันาการเหน็คุณคา่ในตนเองและวธิคีดิตามแนวคดิเป็นของนกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืง 
โดยวธิกีระบวนการกลุ่ม จดัฝึกอบรมโดยวธิกีระบวนการกลุ่ม 11 ครัง้ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวม 22 ชัว่โมง 
 แพรวพรรณ บุญฤทธมินตร ี์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการฝึกอบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการสอนงานใหก้บัหวัหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส:์ ศกึษากรณ ี
บรษิทั แคลคอมพ ์อเีลค็โทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หลกัสตูรการฝึกอบรม 
ม ี5 หน่วยๆ ละ 3 ชัว่โมง รวม 15 ชัว่โมง 
 ศกัรนิทร ์ชนประชา (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษา 
นอกระบบสาํหรบัครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย 
เขต 2 โครงสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 5 หน่วยการเรยีนรู ้กาํหนดระยะเวลาทัง้สิน้ 
28 ชัว่โมง 
 จากการศกึษางานวจิยัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมดงักล่าว พบวา่ ระยะเวลาทีเ่หมาะสม
ของหลกัสตูรฝึกอบรมอยูร่ะหวา่ง 15 - 28 ชัว่โมง 
 
 1. 7 วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 
 ดเิรก ทรพัยป์ระเสรฐิ (2552: ออนไลน์) กล่าวถงึความมุง่หมายของการฝึกอบรม โดยแบ่ง
ตามความมุง่หมาย ไดเ้ป็น 2 ระดบั คอื ระดบัองคก์าร และระดบับุคคล รายละเอยีดดงัน้ี 
  1. ความมุง่หมายขององคก์าร  เป็นความมุง่หมายทีเ่น้นในแงข่องสว่นรวม ไดแ้ก่ 
   - เพือ่สรา้งความสนใจในการปฏบิตังิานของราชการ พนกังาน และเจา้หน้าที ่
   - เพือ่เสนอแนะวธิกีารปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุ 
   - เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลสงูสดุ 
   - ลดความสิน้เปลอืงและปองกนัอุบตัเิหตุในการปฏบิตังิานโดยการใหค้วามรู ้้

เกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  
   - เพือ่วางมาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
   - เพือ่พฒันาฝีมอืในการปฏบิตังิานของบุคคล 
   - เพือ่พฒันาการบรหิาร โดยเฉพาะการบรหิารดา้นบุคคลใหทุ้กฝายมคีวามพอใจ่  
   - เพือ่พฒันาบุคคลใหม้คีวามกา้วหน้าในงานและอาชพี 
   - สนองบรกิารอนัมปีระสทิธภิาพแก่สาธารณะและผูม้าตดิต่อ 
  2. ความมุง่หมายสว่นบุคคล เป็นความมุง่หมายของขา้ราชการ พนกังาน 
และเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานอยูใ่นองคก์าร ความมุง่หมายสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
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   - เพือ่ความกา้วหน้าในการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง 
   - เพือ่พฒันาทา่ท ีบุคลกิภาพ ในการปฏบิตังิาน 
   - เพือ่พฒันาฝีมอืในการปฏบิตังิาน โดยการทดลองปฏบิตังิาน 
   - เพือ่ฝึกฝนการวเิคราะหป์ญหาและการตดัสนิใจั  
   - เพือ่เรยีนรูง้านและลดการเสีย่งอนัตรายในการปฏบิตังิาน 
   - เพือ่ปรบัปรงุสภาพการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ 
   - เพือ่สง่เสรมิและสรา้งขวญัในการปฏบิตังิาน 
   - เพือ่เขา้ใจนโยบายและความมุง่หมายขององคก์ารทีป่ฏบิตังิานอยูใ่หด้ขี ึน้ 
   - เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในการปฏบิตังิาน 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ีสรปุไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม คอื เพือ่เพิม่พนูความรู ้
(Knowledge) เพือ่เพิม่พนูความเขา้ใจ (Understand) เพือ่เพิม่พนูทกัษะ(Skill) และเพือ่เปลีย่นแปลง
เจตคต ิ(Attitude) ของบุคลากรในองคก์าร และสว่นบุคคล ในการปฏบิตังิานอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 
 1.8 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
 ชลติ จงสาํราญ (2552: ออนไลน์) กล่าวถงึประโยชน์ของการฝึกอบรมวา่ ประโยชน์ 
ของการฝึกอบรมมใีน 3 สว่นหลกัคอื: 
  1. ในระดบัพนกังาน การฝึกอบรมจะมปีระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
   - ชว่ยสง่เสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจ ซึง่เป็นการเพิม่คุณคา่แก่ตนเอง 
   - ชว่ยลดอุบตัเิหตุหรอืการทาํงานผดิพลาด 
  2. ในระดบัผูบ้งัคบับญัชา การฝึกอบรมจะมปีระโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
   - ชว่ยทาํใหเ้กดิผลงานทีด่ขี ึน้ เมือ่ตระหนกัในบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
   - ชว่ยลดปญหาและแก้ั ไขงานทีผ่ดิพลาด 
   - ชว่ยลดภาระในการปกครอง การบงัคบับญัชา 
   - ชว่ยเสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูนํ้าทีเ่ก่งงาน เก่งคนและเก่งคดิ 
  3. ในระดบัหน่วยงาน/องคก์ร การฝึกอบรมจะมปีระโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
   - ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทางดา้นแรงงาน 
   - ชว่ยลดความสญูเสยีวสัดุอุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ 
   - ชว่ยเพิม่ผลผลติทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
   - ชว่ยสรา้งศนูยก์าํไรในการประหยดัคา่ใชจ้า่ยในสาํนกังาน 
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 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรปุไดว้า่ การฝึกอบรมจะใหป้ระโยชน์ในการชว่ยเพิม่พนู
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแก่ทุกฝายทัง้ระดบัองคก์ารหรอืหน่วยงาน ระดั่ บผูบ้งัคบับญัชา 
และระดบัพนกังานหรอืตวัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเอง นอกจากน้ีถอืวา่เป็นกจิกรรมทีม่คีวามสาํคญั
อยา่งยิง่ทีจ่ะชว่ยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งผดิพลาดต่างๆ ในการปฏบิตังิาน และเป็นบนัไดทีจ่ะกา้วไปสู่
ความสาํเรจ็ในอนาคตอกีดว้ย 
 
 1.9 ประเภทของการฝึกอบรม 
 นงลกัษณ์ สนิสบืผล (2542: ออนไลน์) กล่าวถงึประเภทของการฝึกอบรมสรปุไดด้งัน้ี  
  1. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation)  สาํหรบัผูป้ฏบิตังิานใหม ่มจุีดมุง่หมายสาํคญั 
เชน่ แนะนําใหรู้จ้กัสถานทีท่าํงานใหม ่แนะนําใหรู้จ้กัระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ แนะนําใหรู้จ้กัการจดั
องคก์ารโดยทัว่ไปเกีย่วกบัหน่วยงานต่างๆ สรา้งเสรมิขวญัในการปฏบิตังิานใหม้คีวามมัน่ใจ 
ในการปฏบิตังิาน สง่เสรมิปรมิาณผลติผลของงานใหส้งูขึน้ สรา้งความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม 
ขององคก์ารนัน้ๆ ใหรู้จ้กัคุน้เคยกบัผูร้ว่มงาน  
  2. การใหท้ดลองทาํงาน (On The Job Training) หรอืการสอนงาน เป็นวธิทีีนิ่ยมกนั
มาก เพราะไดม้กีารทาํงานจรงิๆ ในสถานทาํงานจรงิๆ ซึง่หวัหน้าหน่วยงานโดยตรงจะเป็นผูท้าํการ
ฝึก โดยจะอธบิายใหท้ราบถงึหลกั และวธิกีารทาํงานโดยทัว่ไป และสาธติใหด้พูรอ้มทัง้อธบิาย
แนะนํา และใหผู้ร้บัการฝึกอบรมทดลองปฏบิตั ิหากมขีอ้บกพรอ่งกจ็ะทาํการแกไ้ข และทดลองทาํ
ใหม ่ซํ้าๆ หลายๆ ครัง้ จนแน่ใจวา่สามารถทาํได ้ 
  3. การฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนูทกัษะในการปฏบิตังิาน (Skill Training) คอื การฝึกอบรม
เพือ่เพิม่พนูทกัษะเป็นผลมาจากความกา้วหน้าทางวทิยาการ และเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีก่่อใหเ้กดิ
ทฤษฎกีารจดัการใหม่ๆ  มเีครือ่งจกัร เครือ่งมอื และวธิกีารทาํงานใหม่ๆ  ซึง่พนกังานจาํเป็นตอ้ง
พฒันาทกัษะเพือ่สนองความตอ้งการขององคก์ร  
  4. การฝึกอบรมระดบัหวัหน้างาน (Supervisory Training) การฝึกอบรมประเภทน้ี
เน่ืองจากธุรกจิองคก์ารเตบิโตขึน้  งานกข็ยายขึน้ และเจา้หน้าทีก่ต็อ้งเพิม่ขึน้เป็นเงาตามตวั 
ความจาํเป็นทีต่อ้งมหีวัหน้างานมมีากขึน้ดว้ย 
  5. การฝึกอบรมระดบัการจดัการ (Managerial Training) การฝึกอบรมระดบัการจดัการ
น้ี หมายถงึผูจ้ดัการระดบัรอง หรอืหวัหน้างานทีม่ภีาระความรบัผดิชอบสงูกวา่หวัหน้างาน 
ทัว่ ๆ ไป หลกัสตูรทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมระดบัน้ีเป็นวชิาเฉพาะเป็นสว่นใหญ่ ซึง่เกีย่วกบัการบรหิาร 
เชน่ วชิาจติวทิยาการบรหิาร ภาวะผูนํ้า การวนิิจฉยัสัง่การ เป็นตน้ 
  6. การฝึกฝนตนเอง (Self - Training) การฝึกฝนตนเองเป็นปจจยัสาํคญัในยคุปจจุบนั  ั ั

เพราะมสีือ่ มแีหล่งความรูม้ากมายทีจ่ะศกึษาฝึกฝนตนเองได ้วธิกีารฝึกฝนอบรมดว้ยตนเอง เชน่ 
การตัง้ใจฝึกตนเองใหท้นักบัเหตุการณ์ แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็แบบกนัเอง ศกึษาหาความรู้
จากเอกสารวชิาการอื่นๆ ตดิตามความเคลื่อนไหวเกีย่วกบันโยบาย และโครงการของงาน 
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ทีเ่กีย่วขอ้ง ตดิตามความเคลื่อนไหวเกีย่วกบัเหตุการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ศกึษา 
นอกระบบวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน และความรูอ้ื่นๆ เขา้รว่มประชุมสมัมนาเมือ่มโีอกาส เป็นสมาชกิ
ของสมาคมทางวชิาการ ศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ 
 โอดอิอรเ์น (Odiorne. 1970: 80) กาํหนดประเภทของการฝึกอบรมตามความสาํคญั 
ของการฝึกอบรม คอื การฝึกอบรมเพือ่แกป้ญหา ั (Problem-solving Training Program) 
เป็นการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนูประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหส้งูขึน้ และการฝึกอบรม 
เพือ่การพฒันา (Innovative Training Program) เป็นการฝึกอบรมทีช่ว่ยใหผู้ป้ฏบิตัมิคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์สามารถพฒันางานใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้  
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้สรปุไดว้า่ วธิกีารฝึกอบรมมอียูด่ว้ยกนัหลายวธิ ีการเลอืกใช้
วธิกีารฝึกอบรม เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ซึง่มสีิง่ทีค่าํนึงถงึไดแ้ก่วตัถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม ภมูหิลงัของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และการปฏบิตังิานจรงิ 
 
 1.10 กระบวนการฝึกอบรม 
 ยงุยทุธ เกษสาคร (2551: 36-37) กล่าวถงึกระบวนการพฒันาและการฝึกอบรมวา่ 
นกัวชิาการทีเ่ป็นผูส้รา้งระบบอยา่งแทจ้รงิจนเป็นทีย่อมรบั ไดแ้ก่ เลยีวนารด์ แนดเลอ (Leonard 
Nadler.1989: 104-112) ซึง่ไดส้รา้งระบบ หรอืกระบวนการการฝึกอบรมไว ้9 ขัน้ตอน 
ซึง่เรยีกวา่ “The Critical Events Model” ดงัน้ี 
  1. กาํหนดความจาํเป็นในการฝึกอบรมขององคก์าร (Identify the Needs of the 
Organization) 
  2. กาํหนดงานเฉพาะทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Specify Job Performance) 
  3. กาํหนดความจาํเป็นของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในองคก์าร (Identify Learner Needs) 
  4. พจิารณาวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม (Determine objectives) 
  5. สรา้งหลกัสตูร (Build Curriculum) 
  6. เลอืกเทคนิคการฝึกอบรม (Select Instructional Strategies) 
  7. เลอืกอุปกรณ์การฝึกอบรม (Obtain Instructional Resources) 
  8. ดาํเนินการฝึกอบรม (Conduct training) 
  9. จดัการประเมนิผลและตดิตามผลการฝึกอบรม และการปอนกลบัระบบการฝึกอบรม ้

(Evaluation and Feedback) 
 กระบวนการการฝึกอบรมทัง้ 9 ขัน้ตอนดงักล่าว สามารถแสดงความสมัพนัธไ์ด ้
ดงั ภาพประกอบ 3  
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 กระบวนการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบของโกลดส์ไตน์ (Goldstein.1993 ;อา้งใน ชชูยั 
สมทิธไิกร.2549: 28-29) สรปุไดด้งัต่อไปน้ี คอื: 
  1. ระบบของการฝึกอบรมเป็นเพยีงระบบยอ่ยระบบหน่ึงขององคก์าร และมปีฏสิมัพนัธ ์
(Interaction) กบัระบบอื่นๆ อยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่ง เชน่ นโยบายขององคก์ารในดา้นการคดัเลอืก
บุคลากร หรอืการจดัการ ยอ่มมอีทิธพิลอยา่งมากต่อการจดัการฝึกอบรม 
  2. แนวคดิแบบระบบเน้นการนําขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) มาใชเ้พือ่การปรบัปรงุ
กระบวนการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้โครงการฝึกอบรมจงึไมเ่คยเป็นเพยีงจุดหมายปลายทาง 
แต่จะเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการปรบัเปลีย่นตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาอยูเ่สมอ เพือ่ใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงค์
ทีก่าํหนดไว ้

 
การกาํหนดความจาํเป็นในการฝึกอบรมขององคก์าร 

(Identify the needs of the organization) 

 
 
 
 
 
 
ประเมนิผล 

และตดิตามผล
การฝึกอบรม 

การดาํเนินการฝึกอบรม 
(Conduct training) 

การเลอืกอุปกรณ์การฝึกอบรม 
(Obtain instructional resources) 

การเลอืกเทคนิคการฝึกอบรม 
(Select instructional strategies) 

การกาํหนดงานเฉพาะทีต่อ้งปฏบิตั ิ
(Specify job performance) 

การกาํหนดความจาํเป็นของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

(Identify learner needs) 

การพจิารณาวตัถุประสงค ์
ของการฝึกอบรม 

(Determine objective) 

การสรา้งหลกัสตูร 
(Build curriculum) 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการการฝึกอบรม 
ทีม่า: เลยีวนารด์ แนดเลอ (Leonard Nadler.1989: 112)
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  3. แนวคดิแบบระบบจะทาํหน้าทีเ่ป็นเสมอืนกรอบความคดิ (Frame of reference) 
สาํหรบัการวางแผนและดาํเนินการ การฝึกอบรม 
  แสดงองคป์ระกอบของการทาํงานแบบระบบ ดงัภาพประกอบ 4 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  จากภาพประกอบ 4 แสดงองคป์ระกอบของการทาํงานแบบระบบ ไดแ้ก่ สิง่ทีป่อนเขา้้

ไป (Inputs) กระบวนการแปรรปู (Transformation Process) ผลลพัธ ์(Output) และขอ้มลูปอนกลบั ้

(Feedback) จะเหน็ไดว้า่กระบวนการทาํงานของระบบจะดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและหมนุเวยีน
เป็นวฏัจกัรโดยอาศยัขอ้มลูยอ้นกลบัเป็นสิง่ทีช่ีแ้นะการปรบัเปลีย่นสิง่ทีจ่ะถูกปอนเขา้ไปในระบบ ้

เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีต่รงกบัความตอ้งการขององคก์าร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

input 
การดาํเนินการฝึกอบรม 

Process 

ผลของการฝึกอบรม 

output 

ภาพประกอบ 4  กระบวนการทาํงานแบบระบบ 
ทีม่า : ชชูยั สมทิธไิกร.2549: 28 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 
(feedback) 
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  กระบวนการการจดัฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบของโกลดส์ไตน์ (Goldstein.1993) สรปุดงั
ภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขัน้ตอนของการจดัการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ มขีัน้ตอนดงัน้ี 
  ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม 
  การวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม ประกอบดว้ยการวเิคราะห ์3 ประการคอื: 
   1. การวเิคราะหอ์งคก์าร (Organizational Analysis) เป็นการวเิคราะหท์ีเ่ริม่ตน้ดว้ย
การตรวจสอบเปาหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวขององคก์าร รวมทัง้แนวโน้ม้ ต่างๆ ทีอ่าจสง่ผล
กระทบต่อเปาหมายเหล่าน้ี ขอ้มลูเกีย่วกบัเปาหมายขององคก์ารจะเป็นสิง่กาํหนดทศิทาง้ ้  

การวเิคราะหค์วามตอ้งการ 
1. การวเิคราะหอ์งคก์าร 
2. การวเิคราะหภ์ารกจิ 

3. การวเิคราะหบุ์คคล 

กาํหนดวตัถุประสงค ์

ของการฝึกอบรม 

คดัเลอืกและออกแบบ 

โครงการ 

จดัการฝึกอบรม 

ประเมนิผล 

ความแมน่ตรงของผลทีไ่ดร้บั 

จากการฝึกอบรม 

การสรา้งเกณฑส์าํหรบั 

การประเมนิผล 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนของการจดัการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ 
ทีม่า : ชชูยั สมทิธไิกร .2549: 30 
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และการวางแผนการฝึกอบรม การวเิคราะหอ์งคก์ารยงัเป็นการตรวจสอบบรรยากาศการทาํงาน
ภายในองคก์าร (Organizational Climate) การฝึกอบรมไมอ่าจจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ใด ๆ ได ้
หากผูบ้งัคบับญัชาไมไ่ดส้นบัสนุนใหผู้ร้บัการอบรมนําสิง่ทีเ่รยีนรูม้าใชใ้นการทาํงานจรงิ นอกจากน้ี 
การวเิคราะหอ์งคก์ารยงัเป็นการสาํรวจทรพัยากรทีม่อียูภ่ายในองคก์าร ซึง่จาํเป็นต่อการจดัโครงการ
ฝึกอบรมใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ 
   2. การวเิคราะหภ์ารกจิและคุณสมบตั ิ(Task and Knowledge, Skill, and Ability 
Analysis) ขัน้ตอนทีส่องของการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม คอืการวเิคราะหภ์ารกจิ 
ซึง่ผูร้บัการอบรมจะตอ้งปฏบิตัภิายหลงัการฝึกอบรม การวเิคราะหน้ี์จะบ่งบอกวา่ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้ง
ทาํอะไร อยา่งไร และเพราะเหตุใด นอกจากนัน้ ยงับ่งบอกอกีดว้ยวา่ผูป้ฏบิตังิานนัน้ๆ จะตอ้งมี
ความรู ้ทกัษะ และความสามารถอะไรบา้งสาํหรบัการปฏบิตังิานนัน้ๆ ขอ้มลูจากการวเิคราะหน้ี์ 
จะชว่ยใหน้กัจดัการฝึกอบรมทราบวา่ หลกัสตูรและเน้ือหาของการฝึกอบรมควรจะประกอบดว้ย 
สิง่ใดบา้ง 
   3. การวเิคราะหบุ์คคล (Person Analysis) การวเิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ีจะชว่ยให้
ทราบวา่ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนมคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถทีจ่าํเป็นสาํหรบัการทาํงาน 
อยูใ่นระดบัใด การวเิคราะหบุ์คคลจงึมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหท์ีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
แต่การวเิคราะหบุ์คคลจะมุง่เน้นไปทีร่ะดบัความดเีลวของการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน 
เพือ่พจิารณาวา่พนกังานคนนัน้ๆ จาํเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพิม่เตมิหรอืไม ่
  ขัน้ตอนที ่2 กาํหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
  ขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามตอ้งการในขัน้ตอนแรก จะเป็นสิง่ทีจ่ะนํามาใช้
ในการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการอบรม ซึง่เป็นเสมอืนเขม็ทศิสาํหรบัการออกแบบและพฒันา
หลกัสตูรการฝึกอบรมต่อไป และยงัเป็นสิง่ทีก่าํหนดแนวทางการประเมนิผลโครงการฝึกอบรม 
อกีดว้ย วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทีด่นีัน้ ควรจะเป็นแบบทีเ่รยีกวา่ วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
(Behavioral 0bjectives)  
  ขัน้ตอนที ่3 คดัเลอืกและออกแบบโครงการฝึกอบรม 
  เมือ่ทราบแลว้วา่วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมคอือะไร ขัน้ตอนทีส่ามน้ีจะเป็นการ
คดัเลอืกและออกแบบโครงการฝึกอบรม ซึง่จะนําไปสูเ่ปาหมายทีก่าํหนดไว ้กระบวนการในขัน้ตอน้

น้ีนบัไดว้า่มคีวามละเอยีดออ่น และตอ้งอาศยัการพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบเป็นอยา่งมาก 
นกัจดัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีวามรูท้ ัง้ในดา้นหลกัการเรยีนรู ้และการเลอืกสรรสือ่การสอน 
ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัการอบรม เพือ่ใหพ้วกเขามกีารเปลีย่นแปลงไมว่า่จะเป็นในดา้นความรู ้ทกัษะ 
หรอืความสามารถ ตามทีไ่ดมุ้ง่หวงัไว ้ดงันัน้ จงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ทีน่กัจดัการ การฝึกอบรม
จะตอ้งรูว้า่ ภารกจิและความรู ้ทกัษะ และความสามารถสาํหรบัภารกจินัน้คอือะไร และการฝึกอบรม
แบบใดทีจ่ะชว่ยใหผู้ร้บัการอบรมมกีารเรยีนรูแ้ละการพฒันาตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
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การออกแบบและพฒันาโครงการฝึกอบรมจงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึปจจยัั ต่างๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็น
หวัขอ้วชิา เน้ือหา รปูแบบ และวธิกีารอบรม สือ่การสอน วทิยากร และเวลาสาํหรบัการฝึกอบรม 
เป็นตน้ 
  ขัน้ตอนที ่4 สรา้งเกณฑส์าํหรบัการประเมนิผล 
  การสรา้งเกณฑ ์(Criteria) สาํหรบัการประเมนิผล ควรทีจ่ะไดก้ระทาํควบคูไ่ปกบั 
การคดัเลอืกและออกแบบโครงการฝึกอบรม โดยเกณฑท์ีส่รา้งขึน้จะตอ้งองิหรอืสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทีไ่ดก้าํหนดไว ้เน่ืองจากเกณฑส์าํหรบัการประเมนิผลคอืมาตรฐาน 
ทีใ่ชว้ดัพฤตกิรรม ดงันัน้ เกณฑจ์งึควรจะระบุวา่ พฤตกิรรมอะไรทีผู่ร้บัการฝึกอบรมจะตอ้งม ีไมว่า่
จะเป็นความรู ้หรอื ทกัษะ หรอืความสามารถ ระดบัตํ่าสดุของพฤตกิรรมทีจ่ดัวา่ผา่นเกณฑ ์
อยูท่ีต่รงไหน และพฤตกิรรมนัน้แสดงออกมาภายใตส้ภาวการณ์อยา่งไร สาํหรบัประเภทของเกณฑ์
ทีใ่ชส้าํหรบัการประเมนิผล  
  ขัน้ตอนที ่5 จดัการฝึกอบรม 
  หลงัจากการวางแผนและเตรยีมการฝึกอบรมเรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนต่อมา คอื 
การดาํเนินการฝึกอบรมตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว ้นกัจดัการ การฝึกอบรมจะตอ้งดาํเนินการเกีย่วกบั
สถานทีข่องการฝึกอบรมใหเ้รยีบรอ้ย ไมว่า่จะเป็นในดา้นของโต๊ะ เกา้อี ้อุปกรณ์และสือ่การสอน
ต่างๆ แสงสวา่ง อุณหภูม ิอาหาร หรอืทีพ่กั สาํหรบัผูร้บัการอบรม นอกจากนัน้ยงัตอ้งคอยดแูล 
และประสานงานกบัวทิยากรของการอบรมดว้ย ในระหวา่งการฝึกอบรม นกัจดัการ การฝึกอบรม
อาจจะตอ้งประสบกบัปญหาและอุปสรรคต่างั ๆ ซึง่เกดิขึน้เฉพาะหน้า ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะไดม้กีาร
ตระเตรยีมการแกไ้ขปญหาเฉพาะหน้าไวด้ว้ยเชน่กนัั  
  ขัน้ตอนที ่6 ประเมนิผลการฝึกอบรม 
  กระบวนการของการประเมนิผลการฝึกอบรม ประกอบดว้ยกระบวนการ 2 ชนิด
ดว้ยกนัคอื การสรา้งเกณฑส์าํหรบัการประเมนิผล (ขัน้ตอนที ่4) และการวดัผลโดยใชว้ธิกีารทดลอง 
(Experimental) หรอืวธิกีารทีไ่มใ่ชก่ารทดลอง (Non - Experimental) เพือ่ตรวจสอบวา่มกีาร
เปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้หรอืไม ่ภายหลงัการฝึกอบรม 
  การประเมนิจะบ่งชี ้ผลทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมนัน้มคีวามตรง (Validity) มากน้อย
เพยีงไร กล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื ผลทีไ่ดร้บันัน้ตรงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม
หรอืไม ่การฝึกอบรมทีจ่ดัวา่ประสบความสาํเรจ็นัน้ จะตอ้งใหป้ระโยชน์และคุณคา่ตรงตาม
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้หากผลทีไ่ดไ้มต่รงและตํ่ากวา่ความคาดหวงัขององคก์าร นกัจดักา
ฝึกอบรมจะตอ้งนําขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผล ไปใชป้ระกอบการวเิคราะห ์
และการวางแผนการฝึกอบรมในอนาคตต่อไป ผลของการประเมนิจงึเป็นเสมอืนขอ้มลูยอ้นกลบั 
(Feedback) ซึง่จะไปปรบัเปลีย่นการลงทุนเพือ่การฝึกอบรม (Inputs) ใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ สรปุไดว้า่ ในการจดัวางโครงการฝึกอบรมไมว่า่จะเป็นในดา้นใด
หรอืกระทาํโดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดกต็าม จะตอ้งเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บับุคคลและหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ก่อใหเ้กดิความรว่มมอืประสานงาน ซึง่จะทาํให ้
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การฝึกอบรมนัน้บรรลุผลสาํเรจ็ไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงันัน้ การจดัการฝึกอบรมครัง้หน่ึงๆ จงึตอ้ง
กระทาํดว้ยความรอบคอบตามขัน้ตอนต่างๆ ตามกระบวนการจดัการฝึกอบรม 
 
 1.11 การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม 
 วทัสนั (Watson.1988 ; อา้งใน สภุาพร พศิาลบุตรและยงยทุธ เกษสาคร 2549: 82) ได้
เสนอขัน้ตอนในการศกึษาความจาํเป็นในการอบรมบุคลากรไว ้6 ขัน้ตอน คอื 
  1. ศกึษาปจจยัทีม่ผีลต่องานในตําแหน่งทีบุ่คลากรปฏบิตั ิขอ้มลูทีศ่กึษาั  
ประกอบดว้ย 
   1.1 คุณลกัษณะขององคก์าร หน่วยงานทีบุ่คลากรปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู ่เชน่ ขนาด 
ขององคก์าร นโยบาย แผนพฒันาขยายขนาดขององคก์าร หรอืเทคโนโลยทีีอ่งคก์ารจะนํามาใช ้
   1.2 คุณลกัษณะของบุคคลในองคก์ารโดยสว่นรวม เชน่ คุณภาพในการปฏบิตังิาน 
ความรู ้ความสามารถ คา่นิยมและพฤตกิรรมทีส่ง่ผลดต่ีอองคก์าร 
   1.3 ทศันะของฝายบรหิารทีม่องเหน็ความสาํคญัและคุณประโยชน์ของการฝึกอบรม่

ในทางบวก 
   1.4 ความตอ้งการบุคลากรในองคก์าร 
  2. ศกึษาความตอ้งการการฝึกอบรมเกีย่วกบังานตามตําแหน่งหน้าทีข่องบุคลากร 
ขอ้มลูทีศ่กึษาประกอบดว้ย 
   2.1 ระดบัของตําแหน่งหน้าที ่ซึง่จะบ่งชีถ้งึระดบัความรู ้ทกัษะหรอืเจตคตทิีจ่าํเป็น
ในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
   2.2 บทบาทตามตําแหน่งหน้าที ่
  3. คาดหมายการเปลีย่นแปลงทีม่สีาเหตุจากงานในตาํแหน่งนัน้ๆ เป็นการพจิารณาวา่
บุคลากรตอ้งการอะไร ดา้นใด มากน้อยเพยีงใด 
  4. พจิารณาความรูท้กัษะ หรอืเจตคตทิีจ่าํเป็นตอ้งฝึกอบรม 
  5. ตดัสนิใจวา่ตอ้งมกีารฝึกอบรม 
  6. พจิารณาความแตกต่างของคุณสมบตัใินตําแหน่งทีอ่งคก์ารคาดหวงักบัคุณสมบตัิ
ของบุคลากรทีม่อียู ่และวดัระดบัความสาํคญัของสิง่ทีต่อ้งการฝึกอบรม 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ีสรปุไดว้า่ การวเิคราะหห์าความตอ้งการในการฝึกอบรมใหก้บั
บุคลากรนัน้ นบัวา่มคีวามสาํคญัมาก ซึง่มขี ัน้ตอนในการศกึษาความจาํเป็นในการอบรมบุคลากร 
ไว ้6 ขัน้ตอน เป็นการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิเพือ่นําไปสูก่ารตดัสนิใจ 
จดัฝึกอบรมต่อไป 
 1.12 การประเมนผลการฝึกอบรมิ  
  1.12.1 ความหมายของการประเมนิผลการฝึกอบรม 
  สมชาต ิกจิยรรยง และอรจรยี ์ณ ตะกัว่ทุง่ (2552: 176) กล่าววา่ การประเมนิผล 
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การฝึกอบรม หมายถงึ การตดัสนิคุณคา่ของโครงการหรอืกจิกรรมการฝึกอบรม หรอื
กระบวนการพฒันาบุคลากร โดยใชข้อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาเทยีบกบัเกณฑก์ารตดัสนิทีก่าํหนด 
  ในการประเมนิอาจเป็นการประเมนิปจจยันําเขา้ของโครงการ กระบวนการั  หรอื 
อาจเป็นการประเมนิผลทีเ่กดิขึน้จากโครงการ จงึมผีูใ้ชค้าํ 2 คาํ คอื การประเมนิการฝึกอบรม 
และการประเมนิผลการฝึกอบรม 
  สภุาพร พศิาลบุตรและยงยทุธ เกษสาคร (2549: 146-147) กล่าววา่ถงึความหมาย 
ของการประเมนิผลการฝึกอบรมสรปุไดด้งัน้ี   
  การประเมนิผลการฝึกอบรม คอื ความพยายามทีจ่ะวดัวา่การดาํเนินการฝึกอบรมนัน้ๆ 
ไดบ้รรลุถงึวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพเพยีงใด โดยอาศยัวธิกีาร 
อยา่งเป็นระบบ เพือ่ทีจ่ะประเมนิคุณคา่หรอืตรีาคาการฝึกอบรมทีไ่ดก้ระทาํไป โดยการพจิารณาจาก
ปฏกิริยิาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ต่ีอโครงการฝึกอบรมวชิาการ และการปฏบิตักิารเรยีนรู ้
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการทาํงาน และผลโดยรวมทีต่กแก่องคก์าร อนัเกดิจากการทาํงาน
ของผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้ การประเมนิผลดงักล่าวน้ีอาจกระทาํในแงข่องการเปรยีบเทยีบ
คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปในการฝึกอบรมและผลลพัธท์ีไ่ด ้โดยอาจกระทาํในแงข่องการวดัในดา้นปรมิาณ 
และคุณภาพ เชน่ การทาํงานไดเ้พิม่มากขึน้ และผลงานมคีุณภาพดขีึน้  คา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทุนลดลง 
สถติกิารขาดงาน การลาออก การเกดิอุบตัเิหตุลดน้อยลง ซึง่สามารถวดัออกมาในรปูตวัเลข ขอ้มลู
ทางสถติ ิวธิเีชงิปรมิาณ (Quantitative Approach) ได ้หรอือาจกระทาํในแงข่องการพจิารณา 
ถงึพฒันาการในทางสมอง ความสามารถในการจดัการและการมนุษยสมัพนัธ ์ซึง่การจะวดัออกมา
เป็นตวัเลขโดยตรงยอ่มทาํไดย้าก จงึตอ้งอาศยัการตคีวามและลงความเหน็จากเหตุการณ์ หรอื
สภาพแวดลอ้มอื่นๆ  
  การประเมนิผลการฝึกอบรม หมายรวมไปถงึการประเมนิคุณคา่ในรปูของตน้ทุน 
ทัง้สิน้ และกาํไรทัง้สิน้ในการฝึกอบรม ซึง่หมายรวมถงึการประเมนิผลการผลติในแงข่องปรมิาณ 
และคุณภาพหรอืพฒันาการในทางสมอง การตดัสนิใจ ทกัษะในการแกป้ญหาและความสามารถั  
ในการทาํงานรว่มกบับุคคลอื่น 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้สรปุไดว้า่ การประเมนิคอืการวดัวา่การดาํเนินการฝึกอบรมนัน้ๆ 
ไดบ้รรลุถงึวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพเพยีงใดโดยอาจวดัทัง้ทางดา้น
เชงิปรมิาณและคุณภาพ หรอืในแงข่องการพจิารณาถงึพฒันาการในทางสมอง ความสามารถ 
ในการจดัการและการมนุษยสมัพนัธ ์ 
  1.12.2 วตัถุประสงคใ์นการประเมนิผลการฝึกอบรม 
  สมคดิ บางโม (2549: 115) กล่าววา่ การประเมนิโครงการฝึกอบรมมจุีดมุง่หมายหลาย
ประการดงัน้ี 
   1. เพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของโครงการและการบรรลุเปาหมายของโครงการ้  
   2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารโครงการในการชว่ยใหผู้บ้รหิารโครงการ 
มกีารตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง 
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   3. เพือ่บรกิารขอ้มลูใหแ้ก่ฝายบรหิาร่ ขององคก์ารในการพจิารณาแผน นโยบาย 
และวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
   4. เพือ่ตรวจสอบและปรบัปรงุการดาํเนินงานของโครงการฝึกอบรม 
   5. เพือ่วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของโครงการฝึกอบรม 
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้สรปุไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการประเมนิผลการฝึกอบรมไดแ้ก่
การประเมนิผลทีเ่กดิขึน้จากการฝึกอบรมเพือ่ตอบคาํถามทีผู่บ้รหิารตอ้งการทราบผลการปฏบิตังิาน
หรอืเพือ่ตอบคาํถามทีจ่าํเป็นเพือ่นําไปแกไ้ขและปรบัปรงุแผนงานโครงการในอนาคตของบุคคล 
และขององคก์าร 
  1.12.3 การกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ 
  สมชาต ิกจิยรรยง และอรจรยี ์ณ ตะกัว่ทุง่ (2552: 178-180) กล่าวสรปุไวว้า่ 
ในการประเมนิผลการฝึกอบรม  ผูป้ระเมนิตอ้งกาํหนดสิง่หรอืเรือ่งทีจ่ะประเมนิใหช้ดัเจน 
ซึง่ในการฝึกอบรมนิยมใชก้รอบการประเมนิแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
   กรอบการประเมนิ แบบที ่1 
   แบ่งสิง่ทีจ่ะประเมนิออกเป็น 4 ระดบั (Four-Level Frame-Work) ไดแ้ก่ 
    ระดบัที ่1 ปฏกิริยิาหรอื Reactions มุง่ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม 
    ระดบัที ่2 การเรยีนรูห้รอื Learning มุง่ประเมนิความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและ
พฤตกิรรม 
    ระดบัที ่3 พฤตกิรรม หรอื Behavior มุง่ประเมนิพฤตกิรรมในงานทีเ่ป็นผล 
มาจากโครงการฝึกอบรม 
    ระดบัที ่4 ผลต่อองคก์าร หรอื Results มุง่ประเมนิการเปลีย่นแปลง 
ขององคก์ารทีเ่กดิจากผูเ้ขา้ฝึกอบรม  
    จะเหน็วา่ระดบัที ่1 และ 2 เป็นการประเมนิเมือ่โครงการสิน้สดุ แต่ระดบัที ่3 
และ 4 จะประเมนิเมือ่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลบัไปปฏบิตังิานแลว้ และอาจใชก้รอบการประเมนิดงัน้ี 
   กรอบการประเมนิแบบที ่2 
   ดา้นที ่1 การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม หรอื Context มุง่ประเมนิการหาความจาํเป็น
ของการจดัฝึกอบรม การวางแผนจดัฝึกอบรม การแจง้ขา่วฝึกอบรม และกาํหนดการฝึกอบรม 
   ดา้นที ่2 การประเมนิปจจยัเบือ้งตน้ หรอื ั Input มุง่ประเมนิคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้
ฝึกอบรม จาํนวนผูเ้ขา้อบรม หลกัสตูร และเน้ือหาวชิา วทิยากร สถานทีฝึ่กอบรม เครือ่งมอื อุปกรณ์ 
และสือ่การฝึกอบรม เอกสารการฝึกอบรม 
   ดา้นที ่3 การประเมนิกระบวนการ หรอื Process มุง่ประเมนิบทบาทของผูจ้ดั 
การฝึกอบรม กจิกรรมการดาํเนินการตัง้แต่ตน้จนจบ รวมทัง้การใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมต่างๆ 
   ดา้นที ่4 การประเมนิผลผลติหรอื Product มุง่ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ทัง้ความรู ้ทกัษะ 
ทศันคต ิพฤตกิรรม รวมทัง้ผลงาน 
  1.12.4 วธิกีารประเมนิผลการฝึกอบรม 
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  แพททรคิ (Patrick.1992 : 538-540; อา้งในสุภาพร พศิาลบุตรและยงยุทธ เกษสาคร.
2549: 157) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิผลการฝึกอบรมไวด้งัภาพประกอบ 6 
 
 
   
 
 
  
 
   ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาจไดร้บัขอ้มลูขณะฝึกอบรม ซึง่สง่ผลกระทบต่อการวดัผล
ก่อนหลงัการฝึกอบรมได ้และอาจจาํแบบทดสอบได ้ถา้หากใชแ้บบทดสอบคนละชดุอาจมปีญหาั

ของการวดัก่อนหลงัฝึกอบรม ไมคู่ข่นานกนั นัน่คอื เป็นปญหาของความเทีย่งตรงภายใน ดงันัน้ั  
จงึควรใชก้ลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการอบรมเพือ่ขจดัปญหาดงักล่าวั  
 

 
 
 
 
 
 
   ทัง้น้ีจะตอ้งแน่ใจวา่ผูเ้ขา้รบัการอบรม ไดร้บัคดัเลอืกจากประชากรซึง่เป็นตวัแทน
ในเรือ่งของประสบการณ์ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฯลฯ และผูเ้ขา้รบัการอบรมในการศกึษาน้ี 
จะตอ้งเลอืกโดยวธิกีารสุม่และมกีารสุม่เพือ่เขา้กลุ่ม หรอื กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 
   จากทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัสรปุ เพือ่เป็นการวดัผลการฝึกอบรมในการวจิยัครัง้น้ี คอื 
วดัผลก่อนหลงัการโดยใชแ้บบทดสอบชดุอาจเดยีวกนัแต่สลบัตําแหน่งของขอ้คาํถามเพือ่ขจดัปญหาั

ดงักล่าว 
  1.12.5 การเขยีนโครงการฝึกอบรม 
  ชชูยั สมทิธไิกร (2549: 150) กล่าววา่ การเขยีนโครงการฝึกอบรมทุกโครงการ
จาํเป็นตอ้งมรีายละเอยีดต่างๆ เพือ่เสนอขออนุมตังิบประมาณและการดาํเนินการจากฝายบรหิาร่

องคก์าร นอกจากนัน้ ยงัใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิในการดาํเนินการของฝายจดัการฝึกอบรมอกีดว้ย ่

สาํหรบัการเขยีนโครงการฝึกอบรมทีด่นีัน้ ควรจะเขยีนโดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1. ชื่อโครงการ 
   2. หลกัการและเหตุผล 
   3. วตัถุประสงคโ์ครงการ 

วดัก่อนฝึกอบรม 
Pre-test 

โปรแกรมฝึกอบรม 
Training 

วดัผลหลงัฝึกอบรม 
Post-test 

ภาพประกอบ 6  รปูแบบการประเมนิผลการฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) 
ทีม่า: สภุาพร พศิาลบุตร และยงยทุธ เกษสาคร.2549: 157 

วดักอนฝึกอบรม่  
Pre-test 

ไมมีการฝึกอบรม่  
No-training 

วดักอนฝึกอบรม่  
Post-test 

ภาพประกอบ 7  รปูแบบการประเมนิผลการฝึกอบรม (กลุ่มควบคุม) 
ทีม่า : สภุาพร พศิาลบุตร และยงยทุธ เกษสาคร.2549: 157 
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   4. หลกัสตูรและวธิกีารฝึกอบรม 
   5. วทิยากรของการฝึกอบรม 
   6. ระยะเวลาและสถานทีใ่นการฝึกอบรม 
   7. ผูร้บัการอบรม 
   8. ประกาศนียบตัร/วุฒบิตัร 
   9. การประเมนิผลโครงการ 
   10. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
   11. งบประมาณของโครงการ 
   12. รายชื่อผูร้บัการอบรม 
  สรปุแลว้จะเหน็ไดว้า่ ทุกขัน้ตอนของการสรา้งหลกัสตูรสาํหรบัโครงการฝึกอบรม 
มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งต่อเน่ือง แต่อยา่งไรกต็าม โครงการฝึกอบรมแต่ละโครงการ อาจจะมขี ัน้ตอน
ไมเ่ป็นตามลาํดบัดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัผูจ้ดัดาํเนินการโครงการนัน้ๆ ซึง่บางโครงการ
จดัเป็นโครงการอบรมระยะสัน้ บางโครงการอาจจดัเป็นการอบรมระยะยาวนานนบัเป็นเดอืน เป็นปี
กไ็ด ้
 1.13 จตวทยาการเรียนรู้ในการฝึกอบรมิ ิ  
 ในการจดัโครงการฝึกอบรมนัน้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะเป็นผูอ้ยูใ่นวยัผูใ้หญ่ ดงันัน้ 
ผูจ้ดัทาํโครงการฝึกอบรมควรมคีวามรูด้า้นจติวทิยาในการเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ ซึง่มนีกัวชิาการ 
ไดนํ้าเสนอความรูจ้ติวทิยาการเรยีนรูใ้นการสาํหรบัผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี 
 สวุฒัน์ วฒันวงศ ์(2545: 225-226) ไดส้รปุพืน้ฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่
สมยัใหม ่(Modern Adult Learning Theory) ของโนลส ์(Knowles.1978: 31) ซึง่การเรยีนรู ้
ของผูใ้หญ่นัน้มสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  1. ความตอ้งการและความสนใจ (Needs and Interests) 
  2. สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติผูใ้หญ่ (Life Situations) 
  3. การวเิคราะหป์ระสบการณ์ (Analysis of Experience) 
  4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูนํ้าตนเอง (Self –Directing) 
  5. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) 
 ลนิดแิมน (Lindeman. 1926 ; อา้งใน แพรวพรรณ บุญฤทธมินตรี์ .2550: 81) 
ไดส้รปุทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี 
  1. ผูใ้หญ่อยากจะเรยีนต่อเมือ่มคีวามตอ้งการและความสนใจทีจ่ะเรยีน และการเรยีนรู้
นัน้จะชว่ยใหเ้ขาเกดิความพงึพอใจ 
  2. ความสนใจหรอืแนวโน้มในการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่นัน้จะมุง่ไปทีก่ารถอืเอา
ชวีติประจาํวนัเป็นศนูยก์ลาง (Life-Centered) ในการเรยีนรู ้
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  3. ประสบการณ์แหง่ชวีติของผูใ้หญ่นัน้ นบัเป็นทรพัยากรทีม่คีา่ทีส่ดุสาํหรบัการเรยีนรู้
ของผูใ้หญ่ 
  4. ผูใ้หญ่มคีวามตอ้งการเป็นอยา่งมากทีจ่ะชีนํ้าตนเอง (Self-Directed) มากกวา่ทีจ่ะให้
ใครมาสอนชีนํ้า หรอืควบคมุ 
  5. ขอ้เทจ็จรงิทีส่าํคญักค็อื ผูใ้หญ่ยิง่มอีายมุากขึน้เพยีงใดกย็ิง่มคีวามแตกต่างระหวา่ง
บุคคลมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย (Individual Difference) ดงันัน้ การจดัการศกึษาสาํหรบัผูใ้หญ่ 
จงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างกนัในเรือ่งการสอน หรอืแบบของการสอน ระยะเวลา สถานที ่
และอตัราความเรว็ หรอืชา้ ในการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ทีแ่ตกต่างกนัเหล่านัน้ดว้ย 
 คารส ์โรเจอร ์(Carls Rogers. 1951; อา้งใน แพรวพรรณ บุญฤทธมินตรี์ . 2550: 85) 
ไดส้รปุทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ซึง่ไดแ้นะแนวความคดิเกีย่วกบัการเรยีนการสอนสาํหรบัผูใ้หญ่ 
ไวด้งัน้ี 
  1. เราไมส่ามารถจะสอนผูอ้ื่นใหเ้รยีนรูไ้ดโ้ดยตรง เราเพยีงแต่เป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวกเพือ่ใหเ้ขาไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้ ทัง้น้ี เพราะคนทุกคนจะอยูใ่นแวดวงของประสบการณ์
ของตนอยูต่ลอดเวลานัน่เอง 
  2. ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดม้าก ถา้เขารบัรูว้า่สิง่ทีเ่ขาเรยีนรูน้ัน้จะมสีว่นชว่ยรกัษาไว ้หรอื
ชว่ยเสรมิสรา้งโครงสรา้งภายในตวัของเขาเอง นัน่กค็อืทาํอยา่งไรทีจ่ะใหก้ารเรยีนรูน้ัน่เกีย่วขอ้งกบั
ผูเ้รยีนโดยตรงใหม้ากทีส่ดุ 
  3. กจิกรรมหรอืประสบการณ์ใดทีจ่ะทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายในของเขา
ผูใ้หญ่จะมแีนวโน้มทีจ่ะต่อตา้นโดยการปฏเิสธหรอืการบดิเบอืนกจิกรรม หรอืประสบการณ์นัน้ๆ 
  4. หากผูใ้หญ่ตกอยูใ่นสิง่แวดลอ้มหรอืสถานการณ์ทีถู่กขม่ขู ่เขากค็งยนืหยดัไมย่อม
ยดืหยุน่ และจะต่อตา้นสถานการณ์นัน้ หรอืจะยอมปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ แต่ถา้หาก
เขารูส้กึวา่เขาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากการขม่ขูห่รอืทีเ่ขารูส้กึวา่ปลอดภยั เขากจ็ะยอมรบั
และปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ ได ้
  5. จากขอ้ที ่3 และขอ้ที ่4 ในการจดัสถานการณ์การศกึษาใหผู้ใ้หญ่ ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งมากนัน้ จะตอ้งมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
   - สภาพการขม่ขูท่ีม่ต่ีอผูเ้รยีนจะตอ้งมใีหน้้อยทีส่ดุ 
   - มกีารอาํนวยความสะดวกและยอมรบัความแตกต่างในความสามารถในการรบัรู ้
นอกจากน้ีโรเจอร ์ยงัเหน็วา่ ผูท้ีท่าํหน้าทีส่อนผูใ้หญ่นัน้ ควรจะเรยีกวา่ “ผูอ้าํนวยความสะดวก 
ในการเรยีนรู ้(Facilitator) มากกวา่ “ผูส้อน” และไดเ้สนอแนวคดิในเรือ่ง บทบาทของผูอ้าํนวย 
ความสะดวกในการเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ไว ้ดงัต่อไปน้ี 
    1. ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรยีนรู ้จะตอ้งเป็นผูร้เิริม่สรา้งบรรยากาศในกลุ่ม 
หรอื ในชัน้เรยีน  
    2. จะตอ้งชว่ยใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้รงิในจุดหมายของแต่ละคน 
และจุดหมายของแต่ละกลุม่ 
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    3. ตอ้งรูจ้กัเลอืกใชค้วามตอ้งการของผูเ้รยีนใหเ้ป็นประโยชน์ในการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน ทัง้น้ี เพราะความตอ้งการของแต่ละคนยอ่มมคีวามสาํคญั และมคีวามหมาย
สาํหรบัผูเ้รยีนเป็นอยา่งมาก 
    4. จะตอ้งพยายามจดัการ และจดัหาทรพัยากรเพือ่การเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีน 
ใหม้ากทีส่ดุและกวา้งขวางทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้
    5. ตอ้งทาํตวัเสมอืนแหล่งทรพัยากรเพือ่การเรยีนทีย่ดืหยุน่ไดส้าํหรบั 
การเรยีนรู ้
    6. ตอ้งยอมรบัฟงความคดิั เหน็ และยอมรบัการแสดงออกของผูเ้รยีน ทีเ่กีย่วกบั
เน้ือหาสาระของวชิา ตลอดจนทศันะคตแิละความรูส้กึนึกคดิของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิทัง้ในระดบั
บุคคลและระดบักลุ่ม 
    7. การยอมรบัสภาพการณ์ดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนหอ้งเรยีน 
และเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนทีจ่ะปฏบิตัตินในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิคนหน่ึงของกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ี
และสามารถจะแสดงความคดิเหน็ไดใ้นฐานะสมาชกิของกลุ่ม มใิชผู่ม้อีาํนาจบงการจากเบือ้งบน 
แต่อยา่งใด 
    8. การทีผู่ส้อนปฏบิตัตินเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่มนัน้ ความรูส้กึนึกคดิ 
หรอืขอ้เสนอแนะอาจจะไดร้บัความสนใจนําไปปฏบิตัหิรอืไมก่ย็อ่มจะเป็นไปได ้ทัง้น้ี เพราะผูส้อน
เองกม็ฐีานะเป็นเพยีงสมาชกิคนหน่ึงของกลุ่มทีม่บีทบาทเพยีงมสีว่นรว่มเทา่นัน้ 
    9. ในกระบวนการเรยีนการสอนนัน้ ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรยีนรูจ้ะตอ้ง
ตื่นตวัอยูเ่สมอต่อความเป็นไปไดใ้นชัน้เรยีน  ไดแ้ก่ความขดัแยง้ ความรูส้กึนึกคดิทัง้ทีพ่งึและไมพ่งึ
ปรารถนา โดยเฉพาะปญหาต่ั างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้  ตอ้งแกป้ญหาโดยอาศยักระบวนการกลุ่มเขา้มาั

ชว่ยแกป้ญหาั  
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้สรปุไดว้า่ ในการฝึกอบรมนัน้ จาํเป็นตอ้งนําจติวทิยา 
เพือ่การเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่มาเป็นแนวทางในการจดัการฝึกอบรม จะชว่ยใหผู้ท้าํหน้าทีฝึ่กอบรม 
(Facilitator) และวทิยากร (Trainer) ไดเ้ขา้ใจลกัษณะสาํคญัของผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่ อนัจะสง่ผลให ้
การฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 1.14. จรยธรรมคณุธรรมและศีลธรรมิ  
  1.14.1 ความหมายของจรยิธรรม คุณธรรม และศลีธรรม 
  ประภาศร ีสหีอาํไพ (2550: 19) กล่าวถงึจรยิธรรมวา่ หมายถงึ หลกัความประพฤต ิ
ทีอ่บรมกริยิาและปลกูฝงลกัษณะนิสยัใหอ้ยูใ่นครรลองของคุณธรรมหรอืศลีธรรม คุณคา่ั  
ทางจรยิธรรมชีใ้หเ้หน็ความเจรญิงอกงามในการดาํรงชวีติอยา่งมรีะเบยีบแบบแผนตามวฒันธรรม
ของบุคคลทีม่ลีกัษณะทางจติใจทีด่งีาม อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีโ่น้มนําใหบุ้คคลมุง่กระทาํความด ี
ละเวน้ความชัว่ มแีนวทางความประพฤตอิยูใ่นเรือ่งของความด ีความถูกตอ้ง ความควร 
ในการปฏบิตัตินเพือ่อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสงบเรยีบรอ้ย และเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น มคีุณธรรม 
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และมโนธรรมทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีโดยมสีาํนึกทีจ่ะใชส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนตามคา่นิยม 
ทีพ่งึประสงค ์ และกล่าวถงึความหมายของคุณธรรมและศลีธรรม (Virtue and Moral) วา่ 
(2550: 23-24) คุณธรรม คอืหลกัธรรมจรยิาทีส่รา้งความรูส้กึผดิชอบชัว่ดใีนทางศลีธรรมมคีุณงาม
ความดภีายในจติใจอยูใ่นขัน้สมบรูณ์จนเตม็เป่ียมไปดว้ยความสขุ ความยนิด ีการกระทาํทีด่ยีอ่มมี
ผลติผลของความด ีคอื ความชื่นชมยกยอ่งในขณะทีก่ารกระทาํชัว่ยอ่มนําความเจบ็ปวดมาให ้
การเป็นผูม้คีณุธรรม คอื การปฏบิตัตินอยูใ่นกรอบทีด่งีามความเขา้ใจเรือ่งการกระทาํดมีคีุณธรรม
เป็นกฎเกณฑส์ากลทีต่รงกนั เชน่ การไมฆ่า่สตัว ์ไมเ่บยีดเบยีน ไมล่กัขโมยไมป่ระพฤตผิดิในกาม 
เป็นตน้ สภาพการณ์ของการกระทาํความด ีคอื ความเหมาะความควรต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
สามารถตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยหลกัจรยิธรรมทีส่ามารถจาํแนกความถูกผดิ 
สามารถสัง่สอนอบรมใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานของพฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง มสีตสิมัปชญัญะรบัผดิชอบ 
ชัว่ดตีามทาํนองคลองธรรม มจีติใจลกัษณะนิสยัและความตัง้ใจ หรอืเจตนาทีด่งีาม 
  ศลีธรรม คอื ขอ้ปฏบิตัอินัเป็นผลผลติทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความถูกตอ้ง 
ในการปฏบิตัิตนต่อกนั ขจดัสิง่ขดัแยง้และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ในสงัคม วางมาตรการที่กําหนด
ขอบเขตของปรชัญาคุณธรรม (Moral Philosophy) ทาํใหส้งัคมมกีฎหรอืระเบยีบของความประพฤต ิ
มรีะเบียบวินัย ทําให้บุคคลเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม มสีํานึกอิสระในแนวทางจรยิธรรม ซึ่งเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัของการกระทาํความด ี
  คุณธรรมหรอืศลีธรรม เป็นหลกัธรรมจรยิา (Morality) ทีป่ลกูฝงระเบยีบความประพฤติั

ดา้นศลีธรรมจรรยา เป็นกฎความประพฤตติามอุดมคตทิีถู่กตอ้งเหมาะสม เป็นเรือ่งของการประกอบ
คุณงามความดแีละบุญกุศล คุณธรรมหรอืศลีธรรมมคีวามสมัพนัธเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
อยูใ่นจรยิธรรม ในดา้นระเบยีบวนิยัทีใ่ชก้บัสิง่ทีเ่รยีกวา่ ความด ีความชัว่ ตามคา่นิยมทางศลีธรรม
อนัเป็นหลกัความประพฤตทิีด่คีวบคุมบุคคลหรอืกลุ่มชน 
  พรรณทพิย ์ศริวิรรณบุศย ์(2551: 163) กล่าวถงึความหมายของจรยิธรรมวา่ 
นกัจติวทิยาวเิคราะห ์เชื่อวา่ จรยิธรรมคอืสิง่ทีไ่ดร้บัการปลกูฝงขดัเกลา พฒันาขึน้จากแรงขบัั

พืน้ฐานภายในจติใจใตส้าํนึกของตน กระบวนการขดัเกลานัน้อยูใ่นรปูของการเลยีนแบบ 
(Identification) ดว้ยวตัถุประสงคท์ีจ่ะปรบัตวัตามมาตรฐานพฤตกิรรมทีก่าํหนดไวใ้นสงัคม 
  นกัจติวทิยาปญญานิยมเป็นกลุ่มทีนํ่าการศกึษาพฒันาการทางจรยิธรรมอยา่งจรงิจงั ั

โดยเชื่อวา่จรยิธรรมคอืกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิควบคูก่บัสตปิญญาของมนุษยเ์พือ่การอยูร่ว่มกนัั

อยา่งสนัตสิขุในสงัคม 
  สว่นนกัจติวทิยาทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมมคีวามเชือ่วา่ จรยิธรรม หมายถงึ 
การควบคุมพฤตกิรรมมนุษยใ์หเ้ขา้กบักฎเกณฑห์รอืมาตรฐานความประพฤตไิดถู้กตอ้งหรอืดงีาม 
ทีก่าํหนดโดยสงัคม 
  บุญม ีแทน่แกว้ (2552: 1) กล่าวถงึความหมายของจรยิธรรมวา่ จรยิธรรม หมายถงึ 
ธรรมชาต ิหรอืหลกัธรรมทีบุ่คคลควรประพฤต ิจดัวา่เป็นคุณธรรมทีแ่สดงออกทางรา่งกาย 
ในลกัษณะทีด่งีาม อนัเป็นสิง่ทีป่ระสงคข์องสงัคม และจรยิธรรมจะมไีดจ้าํตอ้งอาศยัหลกัคาํสอน 
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ทางศาสนา อนัไดแ้ก่ ศลี (Precept) อนัหมายถงึหลกัหรอืกฎเกณฑก์ารประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ดดั 
หรอืฝึกกายวาจาใหเ้รยีบรอ้ย ใหเ้ป็นปกต ิกล่าวคอื จะพดูหรอืทาํสิง่ใดใหเ้ป็นไปตามปกต ิอยา่ให้
ผดิปกต ิ(ผดิศลี) เชน่ พดูใหถู้กตอ้ง ใหเ้ป็นธรรม กระทาํใหถู้กตอ้ง ใหเ้ป็นธรรม เมือ่พดูหรอืกระทาํ
ถูกตอ้ง เป็นธรรมยอ่มมคีวามสขุ ความสบาย เยอืกเยน็ ไมเ่ดอืดรอ้นอนัเป็นผล การมคีวามสขุ 
ความสบาย เยอืกเยน็ ไมเ่ดอืดรอ้นดงักล่าวจงึเป็นผลของการมศีลีหรอืเป็นผลแหง่การมคีุณธรรม 
ในจติใจ เมือ่มคีุณธรรมในจติใจแลว้ กเ็ป็นเหตุใหป้ระพฤตจิรยิธรรมไดถู้กตอ้ง ดงันัน้ คุณธรรม 
และศลีจงึเป็นโครงสรา้งของจรยิธรรม 
  สรปุไดว้า่ จรยิธรรม คุณธรรม และศลีธรรม หมายถงึ กระบวนการขดัเกลาพฤตกิรรม
ของมนุษยใ์หเ้ขา้กบัเกณฑห์รอืมาตรฐานความประพฤตไิดถู้กตอ้งดงีามทีก่าํหนดโดยสงัคม 
 
2. หลกัการสอนศีลธรรม 
 2.1 แนวคดเก่ียวกบัการสอนศีลธรรมิ  
 ในการปลกูฝงจรยิธรรม คุณธรั รม และศลีธรรม ผูว้จิยัไดนํ้าวธิคีดิแบบเรา้คุณธรรม 
มาเป็นแนวทางในการสอนศลีธรรม ซึง่วธิคีดิแบบเรา้คณุธรรม ดงัน้ี 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2550: 54-55) กล่าวถงึวธิคีดิแบบเรา้คุณธรรมวา่ 
วธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คณุธรรม อาจเรยีกงา่ยๆ วา่ วธิคีดิแบบเรา้กุศล หรอืเรา้คุณธรรม หรอืวธิี
คดิแบบกุศลภาวนา เป็นวธิคีดิในแนวสะกดักัน้หรอืบรรเทาและขดัเกลาตณัหา จงึจดัไดว้า่เป็นขอ้
ปฏบิตัริะดบัตน้ๆ สาํหรบัสง่เสรมิความเจรญิงอกงามแหง่กุศลธรรมและสรา้งเสรมิสมัมาทฏิฐ ิ
ทีเ่ป็นโลกยิะ 
 หลกัการทัว่ไปของวธิคีดิแบบน้ี มอียูว่า่ ประสบการณ์คอืสิง่ทีไ่ดป้ระสบหรอืไดร้บัรู ้
อยา่งเดยีวกนั บุคคลผูป้ระสบหรอืรบัรูต่้างกนั อาจมองเหน็และคดินึกปรงุแต่งไปคนละอยา่ง 
สดุแต่โครงสรา้งของจติใจ หรอืแนวทางความเคยชนิต่างๆ ทีเ่ป็นเครือ่งปรงุของจติ คอืสงัขารทีผู่น้ัน้
ไดส้ ัง่สมไว ้หรอืสดุแต่การทาํใจในขณะนัน้ๆ ของอยา่งเดยีวกนั หรอือาการกริยิาเดยีวกนั คนหน่ึง
มองเหน็แลว้ คดิปรงุแต่งไปในทางดงีาม เป็นประโยชน์ เป็นกุศล แต่อกีคนหน่ึงเหน็แลว้ คดิปรงุแต่ง
ไปในทางไมด่ไีมง่ามเป็นโทษเป็นอกุศล แมแ้ต่บุคคลคนเดยีวกนัมองเหน็ของอยา่งเดยีวกนั 
หรอืประสบอารมณ์อยา่งเดยีวกนั แต่ต่างขณะ ต่างเวลา กอ็าจคดิเหน็ปรงุแต่ง ต่างออกไป 
ครัง้ละอยา่ง คราวหน่ึงรา้ย คราวหน่ึงด ีทัง้น้ีโดยเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 
 การทาํใจทีช่่วยตัง้ตน้และชกันําความคดิใหเ้ดนิไปในทางทีด่งีามและเป็นประโยชน์เรยีกว่า
เป็นวธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม หรอืโยนิโสมนสกิารแบบเรา้กุศลในทีน้ี่ 
 โยนิโสมนสกิารแบบเรา้กุศลน้ี มคีวามสาํคญัทัง้ในแงท่ีท่าํใหเ้กดิความคดิและการกระทาํทีด่ี
งามเป็นประโยชน์ในขณะนัน้ๆ และในแงท่ีช่ว่ยแกไ้ขนิสยัความเคยชนิรา้ยๆ ของจติทีไ่ดส้ ัง่สมไว ้
แต่เดมิ พรอ้มกบัสรา้งนิสยัความเคยชนิใหม่ๆ  ทีด่งีามใหแ้ก่จติไปในเวลาเดยีวกนัดว้ย ในทาง 
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ตรงขา้ม หากปราศจากอุบายแกไ้ขเชน่น้ี ความคดิและการกระทาํของบุคคลกจ็ะถกูชกันําใหเ้ดนิไป
ตามแรงชกัจงูของความเคยชนิเก่าๆ ทีไ่ดส้ ัง่สมไวเ้ดมิเพยีงอยา่งเดยีว และชว่ยเสรมิความเคยชนิ
อยา่งนัน้ใหม้กีาํลงัแรงมากยิง่ขึน้เรือ่ยไป 
 ตวัอยา่งงา่ยๆ อยา่งหน่ึงทีม่ใีนคมัภรีค์อืการคดิถงึความตาย ถา้มอีโยนิโสมนสกิารคอืทาํใจ
หรอืคดิไมถู่กวธิ ีอกุศลธรรมกจ็ะเกดิขึน้ เชน่ คดิถงึความตายแลว้สลดหดหู ่เกดิความเศรา้ 
ความเหีย่วแหง้ใจบา้ง เกดิความหวัน่กลวัหวาดเสยีวใจบา้ง ตลอดจนเกดิความดใีจเมือ่นึกถงึ 
ความตายของคนทีเ่กลยีดชงับา้ง เป็นตน้ แต่ถา้มโียนิโสมนสกิาร คอืทาํใจหรอืคดิใหถู้กวธิกีจ็ะเกดิ
กุศลธรรม คอื เกดิความรูส้กึตื่นตวั เรา้ใจ ไมป่ระมาท เรง่ขวนขวายปฏบิตักิจิหน้าทีท่าํสิง่ดงีาม 
เป็นประโยชน์ ประพฤตปิฏบิตัธิรรม ตลอดจนรูเ้ทา่ทนัความจรงิทีเ่ป็นคตธิรรมดาของสงัขาร 
ทา่นกล่าววา่ การคดิถงึความตายอยา่งถูกวธิจีะประกอบดว้ยสต ิ(ความกาํหนดใจได ้หรอืมใีจ 
อยูก่บัตวั ระลกึรูถ้งึสิง่ทีพ่งึเกีย่วขอ้งจดัทาํ) สงัเวค (ความรูส้กึเรา้ใจ ไดค้ดิ และสาํนึกทีจ่ะเรง่รบี 
ทาํการ) และญาณ (ความรูเ้ทา่ทนัธรรมดา หรอืรูต้ามเป็นจรงิ)   
 สรปุไดว้า่ แนวคดิการสอนศลีธรรม คอืวธิคีดิแบบอุบายปลุกเรา้คุณธรรม หรอืวธิคีดิแบบ
กุศลภาวนา เพือ่บรรเทาและขดัเกลาตณัหา และสาํหรบัสง่เสรมิความเจรญิงอกงามแหง่กุศลธรรม
และสรา้งเสรมิสมัมาทฏิฐทิีเ่ป็นโลกยิะและแนวการสอนพระพทุธศาสนาเชื่อวา่บุคคลมคีวามแตกต่าง 
ตามคุณสมบตัแิละคุณธรรมอยา่งกวา้งขวางตามกรรมของตน เน้นการปฏบิตัใินมชัฌมิาปฏปิทา 
คอื ทางดาํเนินชวีติเป็นไปโดยสายกลาง และพงึไมท่าํชัว่ ทาํความดแีละชาํระจติใจใหบ้รสิทุธิ ์
 
 2.2 ทฤษฎีพฒันาการทางจรยธรรมิ  
 ในการสอนศลีธรรมทฤษฎทีีเ่ป็นสากลนิยมทีนํ่ามาใชใ้นการสอนศลีธรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎี
พฒันาการทางจรยิธรรม (สรุางค ์โคว้ตระกลู. 2548: 65-71) ดงัน้ี  
  1. ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของพอีาเจต ์(Piaget) ซึง่ไดแ้บ่งขัน้พฒันาการ 
ทางจรยิธรรมออกเป็น 2 ขัน้ คอื 
   1.1 เฮทเทรอนโนมสั (Heteronomous) เป็นขัน้ทีผู่ก้ระทาํรบักฎเกณฑห์รอื
มาตรฐานทาง จรยิธรรมมาจากผูม้อีาํนาจเหนือตน และถอืวา่กฎเกณฑเ์ป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม 
เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ลกัษณะของพฒันาการทางจรยิธรรมขัน้เฮทเทรอนโนมสั เดก็ทีม่พีฒันาการ 
ทางจรยิธรรมขัน้น้ีเป็นเดก็ทีม่อีายรุะหวา่ง 5-8 ขวบ รบักฎเกณฑแ์ละมาตรฐานทางจรยิธรรม 
จากบดิามารดา ครแูละเดก็โต เดก็วยัน้ีจะมคีวามเชื่อถอืดงัต่อไปน้ี 
    - พฤตกิรรมใดจะถูกตอ้ง “ด”ี กต่็อเมือ่ผูแ้สดงพฤตกิรรมไดป้ฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์
    - กฎเกณฑม์ไีวส้าํหรบัปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัและแกไ้มไ่ด ้
    - ทุกคนมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑโ์ดยเดด็ขาด ถา้ใครทาํตาม
กฎเกณฑเ์ป็น “คนด”ี และคนทีไ่มท่าํตามกฎเกณฑ ์เป็น “คนไมด่”ี 
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    - การใชจ้รรยาวพิากษ์ หรอืการประเมนิตดัสนิวา่ ใคร “ผดิ” “ถูก” ไมค่าํนึงถงึ
ความตอ้งการแรงจงูใจหรอืเจตนาของผูก้ระทาํ 
   1.2 ออโทนอมสั (Autonomous) เป็นขัน้ทีผู่ก้ระทาํเชือ่วา่กฎเกณฑค์อื ขอ้ตกลง
ระหวา่งบุคคล กฎเกณฑอ์าจจะเปลีย่นแปลงได ้คอื ความรว่มมอืและการนบัถอืซึง่กนัและกนัเป็น
เรือ่งสาํคญั และคดิถงึแรงจงูใจของผูก้ระทาํ ลกัษณะของพฒันาการทางจรยิธรรมขัน้ออโทนอมสั 
เดก็ทีม่พีฒันาการทางจรยิธรรมขัน้น้ีจะเป็นเดก็ทีม่อีาย ุ9 ขวบขึน้ไป เดก็วยัน้ีจะมคีวามเชื่อ
ดงัต่อไปน้ี 
    - กฎเกณฑค์อืขอ้ตกลงระหวา่งบุคคลและกฎเกณฑอ์าจจะเปลีย่นแปลงได ้
ถา้หากบุคคลทีใ่ชก้ฎเกณฑน์ัน้ตกลงกนัวา่จะเปลีย่น 
    - กฎเกณฑจ์ะมคีวามหมายหรอืมปีระโยชน์กต่็อเมือ่ บุคคลทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ
ยอมรบักฎเกณฑน์ัน้ 
    - การรว่มมอืและการนบัถอืซึง่กนัและกนั เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั 
ของพฒันาการทางจรยิธรรม  
    - การใชจ้รรยาวพิากษ์หรอืประเมนิตดัสนิวา่ ใคร “ผดิ”  “ถูก” คาํนึงถงึ 
ความตอ้งการแรงจงูใจหรอืเจตนาของผูก้ระทาํ 
  2. ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบริก์ (Kolhberg) ม ี3 ระดบั 6 ขัน้ 
และอธบิายขัน้ต่างๆ ของพฒันาการทางจรยิธรรม ดงัต่อไปน้ี 
   ระดบัที ่1 ระดบัก่อนกฎเกณฑส์งัคม (Pre-conventional Level) ม ี2 ขัน้ (ขัน้ที1่-2) 
    ขัน้ที ่1 การลงโทษ และการเชื่อฟงั  โคลเบรกิ กลา่ววา่ ในขัน้น้ีเดก็จะใชผ้ล 
ตามของพฤตกิรรมเป็นเครือ่งชีว้า่ พฤตกิรรมของตน “ถูก” หรอื “ผดิ” เป็นตน้วา่ ถา้เดก็ถูกทาํโทษ 
กจ็ะคดิวา่สิง่ทีต่นทาํ “ผดิ” และจะพยายามหลกีเลีย่งไมท่าํสิง่นัน้อกี พฤตกิรรมใดทีม่ผีลตามดว้ย
รางวลัหรอืคาํชม เดก็กจ็ะคดิวา่สิง่ทีต่นทาํ “ถูก” และจะทาํซํ้าอกีเพือ่หวงัรางวลั 
    ขัน้ที ่2 กฎเกณฑเ์ป็นเครือ่งมอืเพือ่ประโยชน์ตน ในขัน้น้ีเดก็จะสนใจทาํตามกฎ
ขอ้บงัคบั เพือ่ประโยชน์หรอืความพอใจของตนเอง หรอืทาํดเีพราะอยากไดข้องตอบแทน หรอืรางวลั 
ไมไ่ดค้ดิถงึความยตุธิรรมและความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น หรอืความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผต่่อผูอ้ื่น พฤตกิรรม
ของเดก็ในขัน้น้ีทาํเพือ่สนองความตอ้งการของตนเอง แต่มกัจะเป็นการแลกเปลีย่นกบัคนอื่น เชน่ 
ประโยค “ถา้เธอทาํใหฉ้นั ฉนัจะให.้…..” 
   ระดบัที ่2 ระดบัจรยิธรรมตามกฎเกณฑ ์(Conventional Level) ม ี2 ขัน้ (ขัน้ที ่3-4) 
    ขัน้ที ่3 ความคาดหวงัและการยอมรบัในสงัคมสาํหรบั “เดก็ด”ี พฒันาการทาง
จรยิธรรมขัน้น้ีเป็นพฤตกิรรมของ “คนด”ี ตามมาตรฐานหรอืความคาดหวงัของบดิามารดาหรอืเพือ่น
วยัเดยีวกนั พฤตกิรรม “ด”ี หมายถงึ พฤตกิรรมทีจ่ะทาํใหผู้อ้ื่นชอบและยอมรบั หรอืไมป่ระพฤตผิดิ
เพราะเกรงวา่พอ่แมจ่ะเสยีใจ 
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    ขัน้ที ่4 กฎและระเบยีบ โคลเบริก์อธบิายวา่ เหตุผลทางจรยิธรรมในขัน้น้ีถอืวา่
สงัคมจะอยูด่ว้ยความมรีะเบยีบเรยีบรอ้ยตอ้งมกีฎหมายและขอ้บงัคบั คนดหีรอืคนทีม่พีฤตกิรรม
ถูกตอ้งคอื คนทีป่ฏบิตัติามระเบยีบบงัคบัหรอืกฎหมาย ทุกคนควรเคารพกฎหมาย เพือ่รกัษา 
ความสงบเรยีบรอ้ยและความเป็นระเบยีบของสงัคม 
   ระดบัที ่3 ระดบัจรยิธรรมตามหลกัการดว้ยวจิารณญาณ หรอืระดบัเหนือกฎเกณฑ์
สงัคม (Post- Conventional Level) ม ี2 ขัน้ (ขัน้ที ่5-6) 
    ขัน้ที ่5 สญัญาสงัคมหรอืหลกัการทาํตามคาํมัน่สญัญา ขัน้น้ีเน้นถงึความสาํคญั
ของมาตรฐานทางจรยิธรรมทีทุ่กคนหรอืคนสว่นใหญ่ในสงัคมยอมรบัวา่เป็นสิง่ทีถ่กูสมควรทีจ่ะ
ปฏบิตัติาม โดยพจิารณาถงึประโยชน์และสทิธขิองบุคคลก่อนทีจ่ะใชเ้ป็นมาตรฐานทางจรยิธรรม 
ไดใ้ชค้วามคดิและเหตุผลเปรยีบเทยีบวา่สิง่ไหนผดิและสิง่ไหนถูกในขัน้น้ีการ “ถูก” และ “ผดิ” ขึน้อยู่
กบัคา่นิยมและความคดิเหน็ของบุคคลแต่ละบุคคล แมว้า่จะเหน็ความสาํคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ระหวา่งบุคคล แต่เปิดใหม้กีารแกไ้ข โดยคาํนึงถงึประโยชน์และสถานการณ์แวดลอ้มในขณะนัน้ 
    ขัน้ที ่6 หลกัการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) 
ขัน้น้ีเป็นหลกัการมาตรฐานจรยิธรรมสากล เป็นหลกัการเพือ่มนุษยธรรม เพือ่ความเสมอภาคในสทิธิ
มนุษยชนและเพือ่ความยตุธิรรมของมนุษยท์ุกคน ในขัน้น้ีสิง่ที ่“ถูก” “ผดิ” เป็นสิง่ทีข่ ึน้อยูก่บั 
มโนธรรมของแต่ละบุคคลทีเ่ลอืกยดึถอื 
   จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ในการสอนศลีธรรม ซึง่จรยิธรรม คุณธรรม และศลีธรรม 
เป็นความประพฤตดิทีีเ่ป็นมาตรฐานสากล ดงันัน้ จงึนําทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมมาเป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมในครัง้น้ี 
 
 2.3 จตวทยาการศึกษาิ ิ  
 จติวทิยาการศกึษามบีทบาทสาํคญัมปีระโยชน์ต่อครผููส้อนในเรือ่งต่างๆ ทีพ่ระสอน
ศลีธรรมควรทราบ ดงัต่อไปน้ี 
  2.3.1 ความหมายของจติวทิยาการศกึษา 
  ปรยีาพร วงคอ์นุตรโรจน์ (2551: 15) กล่าวถงึความหมายของจติวทิยาการศกึษาวา่ 
เป็นจติวทิยาประยกุต ์(Applied Psychology) แขนงหน่ึงของจติวทิยา จติวทิยาการศกึษาเป็น
ศาสตรท์ีช่ว่ยใหค้รไูดนํ้าความรูใ้นดา้นต่างๆ ทางจติวทิยา เชน่ การรบัรู ้การเรยีนรู ้การจงูใจ 
เชาวป์ญญา ความคดิ ภาษา ทกัษะ เจตคต ิคา่นิยม บุคลกิภาพ เป็นตน้ ทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนั  
การสอน และสามารถนําความรูน้ัน้ไปพฒันาปรบัปรงุกระบวนการเรยีนใหม้คีุณภาพและบรรลุถงึ
เปาหมายของการศกึษา้  
  วรวทิย ์นิเทศศลิป ์ (2551: 64-65) กล่าวถงึความหมายของจติวทิยาการศกึษาวา่ 
หมายถงึ จติวทิยาประยกุตแ์ขนงหน่ึงซึง่ศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัปญหาั ต่างๆ ในดา้นการศกึษา 
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ตามแนวคดิทางจติวทิยาอนัเป็นผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเกดิผลเตม็ที ่โดยอาศยัหลกัจติวทิยา 
ซึง่นอกจากจะเป็นการนําหลกัการทางจติวทิยาไปใชแ้ลว้ยงัมกีารสรา้งหลกัการทางจติวทิยาทีม่ี
ระบบระเบยีบวธิกีารของตนเอง ถอืไดว้า่เป็นศาสตรห์น่ึงทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์
  จติวทิยามอียู ่2 สว่น คอื สว่นเขา้ใจจติใจและพฤตกิรรม (ศาสตร)์ และสว่นประยกุต์
เพือ่แกป้ญหารวมทัง้พฒันาพฤตกิรรมั ต่างๆ (ศลิป์) 
  ศาสตร ์(Science) หมายถงึ กลุ่มของความรูท้ีร่วบรวมเรยีบเรยีงไวแ้ลว้อยา่งด ี
การรวบรวมวชิาความรูอ้ยา่งมแีบบแผน มกีฎเกณฑ ์ซึง่ความรูท้ีร่วบรวมขึน้นัน้เป็นความรู ้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ซึง่ไดม้าดว้ยการพจิารณา ปรากฏการณ์ อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น พจิารณา 
ตดัสนิอยา่งรอบคอบ และยตุธิรรมไดจ้ากการสงัเกตเหตุการณ์ทีส่ามารถทดสอบไดม้ดีงัน้ี 
   1. ระบบ (Systematic) 
   2. การสงัเกต ทดลอง (Expirical) 
   3. จดัลาํดบั (Ordered) 
   4. วเิคราะห ์(Analyzed) 
   5. สือ่สาร (Communicable) 
   6. สัง่สม (Cumulative) 
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ีสรปุไดว้า่ จติวทิยาการศกึษา หมายถงึ จติวทิยาประยกุต ์
แขนงหน่ึง ซึง่ศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัปญหาั ต่างๆ ในดา้นการศกึษา และถอืวา่เป็นศาสตรห์น่ึง 
ทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์จติวทิยามอียู ่2 สว่น คอื สว่นเขา้ใจจติใจและพฤตกิรรม (ศาสตร)์ 
และสว่นประยกุตเ์พือ่แกป้ญหารวมทัง้พฒันาพฤตกิรรมั ต่างๆ (ศลิป์) 
  2.3.2 บทบาทสาํคญัของจติวทิยาการศกึษา 
  วรรณ ีสมิอกัษร (2551: 3) กล่าวถงึบทบาทสาํคญัของจติวทิยาการศกึษาวา่ ความรู้
ทางดา้นจติวทิยาเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัการสอนหรอืการเป็นครมูาก ดงัคาํกล่าวทีว่า่ หวัใจของการ
สอนอยูท่ีจ่ติวทิยาของครผููส้อน โดยจติวทิยาการศกึษามบีทบาทสาํคญัและมปีระโยชน์ต่อครผููส้อน
ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1. ชว่ยครผููส้อนใหรู้จ้กัจดัอารมณ์ของตนเองใหถู้กตอ้ง มวีธิกีารปรบัตวั 
ต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม เพราะครผููส้อนมอีทิธพิลในการสรา้งเจตคตใินเรือ่งต่างๆ ใหก้บั
ผูเ้รยีนไดม้าก ถา้หากผูเ้รยีนชอบหรอืมคีวามพงึพอใจในตวัผูส้อน กจ็ะทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ 
อยากเรยีน อยากรู ้หรอืชอบในวชิาทีเ่รยีนไดม้าก แต่ถา้ครผููส้อนแสดงอารมณ์หงดุหงดิ ฉุนเฉียว 
หรอือารมณ์ไมเ่หมาะสม กจ็ะทาํใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีไ่มด่ ีเบื่อหน่ายต่อการเรยีนและวชิาทีเ่รยีนได ้
   2. ชว่ยใหค้รผููส้อนมคีวามรูค้วามเขา้ใจวธิเีตรยีมบทเรยีน วธิสีอน สือ่ การวดั 
และการประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีน ทัง้น้ี
เพราะผูเ้รยีนในแต่ละระดบั ผูเ้รยีนในแต่ละวยัจะมคีวามพรอ้ม มคีวามสนใจ และเหน็ความสาํคญั
ของการศกึษาเล่าเรยีนไมเ่หมอืนกนั 
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   3. ชว่ยใหค้รผููส้อนไดรู้จ้กัสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบับุคคลอื่นนอกเหนือจากผูเ้รยีน
เชน่ การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน บดิามารดา ผูป้กครองของผูเ้รยีน 
และบุคคลต่างๆ ในสงัคม อนัจะสง่ผลใหไ้ดร้บัความรว่มมอือนัดใีนการสง่เสรมิ ปรบัปรงุแกไ้ข
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ บรรลุเปาหมายสงูสดุตามทีทุ่กฝายตอ้งการได้้ ่  
   4. ชว่ยใหค้รผููส้อนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมหีลกัในการพจิารณาพฤตกิรรม 
ของผูเ้รยีนไดถู้กตอ้ง กล่าวคอื รูว้า่พฤตกิรรมทุกอยา่ง ทัง้พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม 
ลว้นมสีาเหตุมาก่อนทัง้สิน้ เชน่ การทีผู่เ้รยีนไมส่นใจการเรยีน มคีวามลม้เหลวในการเรยีนนัน้ 
อาจเกดิจากสาเหตุต่างๆ มากมาย ผูเ้รยีนทีม่พีฤตกิรรมเหมอืนกนั กไ็มจ่าํเป็นจะตอ้งเกดิจากสาเหตุ
อยา่งเดยีวกนั หรอืสาเหตุอยา่งเดยีวกนัอาจผลกัดนัใหผู้เ้รยีนมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัได ้
   5. ชว่ยครผููส้อนใหรู้จ้กัใชว้ธิกีารปรบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญหาของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งั

ถูกตอ้งทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามเตม็ใจ รว่มมอื และพรอ้มทีจ่ะปรบัพฤตกิรรมของตนเอง และไมท่าํใหเ้กดิ
ความรูส้กึต่อตา้นขึน้มาในตวัผูเ้รยีน 
  กล่าวโดยสรปุ จติวทิยาการศกึษาชว่ยใหค้รผููส้อนไดพ้ฒันาเจตคต ิทกัษะ มกีารหยัง่รู ้
หยัง่เหน็ในงานทีท่าํ สามารถแกป้ญหาประจาํอาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม และชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้ีั

กระบวนการเรยีนรูท้ีถู่กตอ้งเกดิขึน้ 
 
 2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม 
 ความเขา้ใจทฤษฎกีารเรยีนรูท้างปญญาสงัคมจะทาํใหพ้ระสอนศลีธรรมมแีนวทางั  
ในการพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตใินการสอนศลีธรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 
ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างปญญาสงัคม มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ีั  
 นพมาศ อุง้พระ (ธรีเวคนิ) (2551: 284) กล่าวถงึทฤษฎคีวามตอ้งการพืน้ฐานของอบัรา
แฮม มาสโลว ์(Abraham Maslow) วา่ ตามความคดิเหน็ของมาสโลว ์มนุษยม์คีวามตอ้งการ 
ขัน้พืน้ฐานอยู ่2 ชุด ซึง่มรีากฐานอยูท่ีช่วีภาพ คอื ความพรอ่ง (Deficiency) หรอืความตอ้งการ
พืน้ฐาน (Basic Needs) และการเตบิโต (growth) หรอื Meta Needs ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานนัน้
ตอ้งการ การตอบสนองดว่นกวา่ความตอ้งการทีจ่ะเตบิโต (Growth Need) หรอืตอ้งการพฒันา 
และความสาํคญัของทัง้หมดน้ี เรยีงตามลาํดบัขัน้ แต่มาสโลวก์ย็อมรบัวา่มคีนเป็นขอ้ยกเวน้ 
ของลาํดบัดงักล่าว ยกตวัอยา่งเชน่ มคีนสรา้งสรรคซ์ึง่แรงขบัทีจ่ะสรา้งสาํคญักวา่ความตอ้งการอื่นๆ  
 นอกจากน้ียงัมคีนซึง่มคีา่นิยมและอุดมการณ์ทีแ่ขงแกรง่จนพวกเขายอมตายมากกวา่ทีจ่ะ
ทรยศต่ออุดมการณ์ของตวัเอง ตรงกนัขา้ม Meta Needs หรอืความตอ้งการขัน้สงูนัน้ไมไ่ดจ้ดัเป็น
ลาํดบัขัน้ โดยทัว่ไปพวกมนัมอีาํนาจพอๆ กนั และสามารถสบัเปลีย่นได ้เมือ่ความตอ้งการอนัใด
อนัหน่ึงไมไ่ดร้บัการตอบสนอง คนคนนัน้จะปวย ตวัอยา่งคอื เราตอ้ง่ รบัประทานวติามนิซเีพยีงพอ
เพือ่จะไดแ้ขง็แรง และเราตอ้งการความรกัจากผูอ้ื่นเพยีงพอเพือ่จะไดป้ฏบิตักิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(Maslow.1962) เพือ่ทีจ่ะไปถงึจุดบรรลุศกัยภาพของตน (Self-Actualization) ความตอ้งการ 
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ขัน้พืน้ฐานของเราจะตอ้งไดร้บัการตอบสนองเพือ่วา่เราจะมอีสิรภาพพอทีจ่ะทาํสิง่ทีส่งูกวา่ 
เชน่ กา้วพน้ภาวะปจจุบนัหรอืหลุดพน้ ั (Transcending) และไดร้บัการตอบสนองของ Meta Needs 
(Maslow.1962) 
 พรรณทพิย ์ศริวิรรณบุศย ์(255: 126) กลา่วถงึทฤษฎทีางสงัคมของเซยีรส์ (Sears’ Social 
Learning Theory) สรปุไดว้า่ เซยีรส์ไดศ้กึษาวจิยัพฤตกิรรม โดยเฉพาะศกึษาพฤตกิรรมในเดก็ 
เป็นเวลานาน และไดส้รปุหลกัเกณฑก์ารเกดิพฤตกิรรมไวด้งัน้ี 
  1. พฤตกิรรมของคนหน่ึงๆ อาจเป็นทัง้สาเหตุและผลของอกีพฤตกิรรมหน่ึงในลกัษณะ
ปฏกิริยิาลกูโซ่ (Dyadic Interaction) 
  2. พฤตกิรรมเกดิขึน้เพือ่ลดแรงขบัพืน้ฐาน 
  3. พฤตกิรรมทุกชนิดถา้ไดร้บัรางวลัจะเกดิซํ้าอกี แต่ถา้ไดร้บัการลงโทษ พฤตกิรรมนั ้
จะหมดไป 
  4. ตวัเสรมิแรงจะชว่ยลดแรงขบัพฤตกิรรม ทัง้แรงขบัปฐมภมูแิละแรงขบัทตุยิภมู ิ
  5. พฤตกิรรมต่างๆ เชน่ ความกา้วรา้ว พฤตกิรรมสงัคมเป็นกระบวนการสะสมดว้ย
สงัคมประกติ แต่มสีาเหตุและวธิกีารแสดงออกเฉพาะ 
 ความคดิพืน้ฐานของทฤษฎเีซยีรส์พฒันามาจากทฤษฎกีารเรยีนรูข้องฮลัล ์(Hull) เซยีรส์
พฒันาขอ้มลูพืน้ฐานของเขาจากการศกึษาการอบรมเลีย้งดเูดก็ (Child Rearing Practice) เซยีรส์ 
เชื่อวา่ พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจากแรงกระตุน้ 2 ชนิด คอื 
 1. แรงขบัปฐมภมู ิ(Primary Drive) ไดแ้ก่ แรงขบัทีม่มีาแต่กาํเนิด (Innate Drive) 
เชน่ ความหวิ ความตอ้งการพืน้ฐานต่างๆ ของเดก็ ฯลฯ 
 2. แรงขบัทุตยิภมู ิ(Secondary Drive) ไดแ้ก่ แรงขบัทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูท้างสงัคม 
เชน่ ความภาคภมูใิจในตน ความเป็นทีย่อมรบัของกลุ่มเพือ่น ฯลฯ 
 
 2.5 การสอนศีลธรรม  
  2.5.1 ความหมายของการสอน 
  ชาญชยั ยมดษิฐ ์(2548: 10) สรปุความหมายของการสอนวา่ การสอน (Teaching) 
หมายถงึ การดาํเนินการสอนในลกัษณะทีค่รอบคลุมชวีติของผูเ้รยีนทุกสว่น โดยมคีรเูป็นผู้
กาํหนดการเรยีนรู ้รปูแบบการเรยีนการสอนตามทีค่รพูอใจในทุกๆ ดา้น แต่การสอน (Instruction)  
มคีวามหมายคลา้ยกบัการสอน (Teaching) แต่มุง่เน้นไปทีก่ระบวนการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ให้
บรรลุวตัถุประสงคห์น่ึง โดยเฉพาะภารกจิของการสอนอาจไมค่รอบคลุมกวา้งขวางแบบการสอน 
(Teaching) แต่มุง่หวงัผลไดจ้ากการสอนเพราะมกีารวางแผน ดาํเนินกระบวนการ และประเมนิ 
อยา่งเป็นระบบครบวงจร สามารถตรวจสอบปรบัปรงุได ้



 41 

  อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2550: 2) กล่าวถงึความหมายของการสอนวา่ หมายถงึ กระบวนการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน เพือ่ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามจุดประสงค์
ทีก่าํหนด ซึง่ตอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศลิปของผูส้อน์  
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ีสรปุไดว้า่ การสอนหมายถงึกระบวนการการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูส้อนกบัผูเ้รยีน เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้มกีารวางแผนการสอน ดาํเนิน
กระบวนการ และประเมนิผลอยา่งเป็นระบบครบวงจร สามารถตรวจสอบได ้ 
  2.5.2 องคป์ระกอบของการสอน  
  ศริชิยั กาญจนวาส ี(2548: 4-5) กล่าวถงึองคป์ระกอบการสอนสรปุไดว้า่ การจดั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้เป็นการสรา้งสถานการณ์หรอืเงือ่นไข เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางทีพ่งึประสงคอ์ยา่งถาวร วธิหีน่ึงทีนิ่ยมใชก้นัทางการศกึษาคอื 
การสอน ซึง่เป็นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์โดยใชร้ปูแบบต่างๆ กนัเพือ่ใหผู้เ้รยีน 
เกดิการเรยีนรูท้างดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั หรอืทกัษะพสิยั ตามทีก่าํหนดไว ้การวางแผนการเรยีน
การสอนประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั ดงัภาพประกอบ 8 
 

     

     

     

ผูส้อน    ผูเ้รยีน 

     

     

     

     

     

 ภาพประกอบ 8 องคป์ระกอบของการเรยีนการสอน 
ทีม่า: ศริชิยั กาญจนวาส.ี 2548: 5 

 

   1. หลกัสตูร (Curriculum) เป็นประมวลประสบการณ์ทีไ่ดร้บัการรบัรองความเป็น
มาตรฐาน ทีส่ถาบนัการศกึษาไดก้าํหนดขึน้สาํหรบัการเรยีนการสอนรายวชิาต่างๆ และเป็น
ขอ้กาํหนดสาํหรบัการสาํเรจ็การศกึษา หลกัสตูรจงึเปรยีบเสมอืนเป็นเขม็ทศิทีผู่ส้อนจะนําผูเ้รยีน 
สูจุ่ดหมายปลายทาง 
   2. ผูเ้รยีน (Learner) มพีืน้ฐานความสนใจและความถนดัเฉพาะอยา่งทีแ่ตกต่างกนั 
จงึทาํใหม้อีตัราการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีแ่ตกต่างกนั อยา่งไรกต็ามผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรู้
เรือ่งราวใดกไ็ด ้ถา้จดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม และมเีวลาทีเ่พยีงพอ 

สือ่วสัดุ/อุปกรณ์ 

การเรยีนการสอน 

เทคนิคการจดั 

กจิกรรมการเรยีนรู ้

หลกัสตูร 
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   3. ผูส้อน (Teacher) มบีทบาทสาํคญัทีส่ดุในการบรหิารจดัการใหผู้เ้รยีน 
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย อาจใชว้ธิถ่ีายทอดประสบการณ์การเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
ผูส้อนจะตอ้งมคีวามรอบรูใ้นเน้ือหาวชิาอยา่งแตกฉาน มคีวามสามารถในการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
และสถานการณ์การเรยีนการสอน ตลอดจนตอ้งมคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิคการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ และทกัษะไดอ้ยา่งเหมาะสมและน่าสนใจ 
   4. เทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน (Teaching Techniques) ขนาดกลุ่ม
ผูเ้รยีน บทบาทของผูเ้รยีนผูส้อน และจุดมุง่หมายของการเรยีนการสอน เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั 
ในการเลอืกใชเ้ทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 
  ทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ีแสดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบของการสอนดา้นองคป์ระกอบรวม 
หมายถงึ องคป์ระกอบดา้นโครงสรา้งทีม่าประกอบเป็นการสอนและดา้นองคป์ระกอบยอ่ย หมายถงึ  
องคป์ระกอบรายละเอยีดของการสอน ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการดงักล่าวแลว้นัน้จงึจะทาํ
ใหเ้ป็นการสอนทีส่มบรูณ์ 
  2.5.3 รปูแบบการสอน 
  ทศินา แขมมณ ี(2550: 221-222) กล่าวถงึรปูแบบการสอนสรปุไดว้า่ รปูแบบ 
การเรยีนการสอน คอื สภาพลกัษณะของการเรยีนการสอนทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญั 
ซึง่ไดร้บัการจดัไวอ้ย่างเป็นระเบยีบตามหลกัปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิหรอืความเชื่อต่างๆ 
โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรอืขัน้ตอนสาํคญัในการเรยีนการสอน รวมทัง้วธิสีอนและเทคนิค 
การสอนต่างๆ ทีส่ามารถช่วยใหส้ภาพการเรยีนการสอนนัน้เป็นไปตามทฤษฎ ีหลกัการหรอืแนวคดิ
ทีย่ดึถอืรูปแบบจะตอ้งไดร้บัการพสิูจน์ ทดสอบ หรอืยอมรบัว่ามปีระสทิธภิาพ สามารถใชเ้ป็นแบบ
แผนในการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรปูแบบ ดงันัน้ รูปแบบการเรยีนการสอน
จงึจาํเป็นตอ้งมอีงคป์ระกอบสาํคญัๆ ดงัน้ี 
   ก. มปีรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ หรอืความเชื่อทีเ่ป็นพืน้ฐานหรอืเป็นหลกั
ของรปูแบบการสอนนัน้ๆ 
   ข. มกีารบรรยายและอธบิายสภาพหรอืลกัษณะของการจดัการเรยีนการสอนที่
สอดคลอ้งกบัหลกัการทีย่ดึถอื 
   ค. มกีารจดัระบบ คอื มกีารจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของ
ระบบใหส้ามารถนําผูเ้รยีนไปสูเ่ปาหมายของระบบหรอืกระบว้ นการนัน้ๆ 
   ง. มกีารอธบิายหรอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิสีอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะชว่ย
ใหก้ระบวนการเรยีนการสอนนัน้ๆ เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
  รปูแบบการเรยีนการสอนจะตอ้งไดร้บัการพสิจูน์ ทดสอบ สามารถทาํนายผลได ้
และมศีกัยภาพในการสรา้งความคดิรวบยอดและความสมัพนัธใ์หม่ๆ  ได ้
  ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีนในโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารครัง้น้ี เน้นการพฒันาดา้นจติพสิยั ดงันัน้ 
รปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาดา้นจติพสิยั (Affective Domain) ทีนํ่ามาใชเ้ป็นแนวทาง
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พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรูส้กึ เจตคต ิคา่นิยม คุณธรรม และจรยิธรรม ทีพ่งึประสงค ์ไดแ้ก่รปูแบบ
การเรยีนการสอนตามแนวคดิการพฒันาดา้นจติพสิยัของบลมู (Bloom.1956 ; อา้งในทศินา 
แขมมณ ี2550: 237-239) สรปุได ้ดงัน้ี 
  แครทโวล บลมู และมาเซยี (Bloom.1956 ) ไดจ้าํแนกจุดมุง่หมายทางการศกึษา
ออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้(Cognitive Domain) ดา้นเจตคตหิรอืความรูส้กึ (Effective 
domain) และดา้นทกัษะ (Psycho-motor domain) ซึง่ในดา้นเจตคตหิรอืความรูส้กึนัน้ บลมู 
(Bloom) ไดจ้ดัลาํดบัขัน้ของการเรยีนรูไ้ว ้5 ขัน้ ประกอบดว้ย   
   1. ขัน้การรบัรู ้(Receiving or Attending) ซึง่หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนไดร้บัรูค้า่นิยม 
ทีต่อ้งการจะปลกูฝงในตวัผูเ้รยีนั  
   2. ขัน้การตอบสนอง (Responding) ไดแ้ก่ การทีผู่เ้รยีนไดร้บัรูแ้ละเกดิความสนใจ
ในคา่นิยมนัน้ แลว้มโีอกาสไดต้อบสนองในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
   3. ขัน้การเหน็คุณคา่ (Valuing) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์เกีย่วกบัคา่นิยม
นัน้ แลว้เกดิเหน็คุณคา่ของคา่นิยมนัน้ ทาํใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอคา่นิยมนัน้ 
   4. ขัน้การจดัระบบ (Organization) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนรบัคา่นิยมทีต่นเหน็คุณคา่นัน้
เขา้มาอยูใ่นระบบคา่นิยมของตน 
   5. ขัน้การสรา้งลกัษณะนิสยั (Characterization) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนปฏบิตัตินตาม
คา่นิยมทีต่นรบัมาอยา่งสมํ่าเสมอและทาํจนกระทัง่เป็นนิสยั  
  ถงึแมว้า่บลมูไดนํ้าเสนอแนวคดิดงักล่าวมุง่ใชเ้พือ่การกาํหนดวตัถุประสงค ์
ในการเรยีนการสอนเป็นสําคญั แต่กส็ามารถนํามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อช่วยปลูกฝงั
คา่นิยมทีพ่งึประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนได ้
 
3. พทุธวธีิ สอน 
 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (2552: 102-103) 
ตรสัสรปุความไดว้า่ พระพทุธเจา้ มพีระคุณทัง้ปวงบรบิรูณ์ เลศิลํ้ากวา่ใครหมด ไมม่เีทพมนุษย ์
ไหน ๆ เทยีบเทา่ พระองคท์รงมพีระปญญาบรบิรูณ์ มคีวามบรสิทุธบิรบิรูณ์ มพีระกรณุาบรบิรูณ์ั ์  
ทรงมพีระปญญาบรบิรูณ์ คอืทรงมคีวามรอบรูพ้ระธรรม คอื ความจรงิทุกสิง่ทุกอยา่ง พระศาสนาั  
คอืคาํสัง่สอนของพระองคจ์งึเป็นศาสนาทีแ่ทจ้รงิ ไมข่ดักบัหลกัความจรงิทุกๆ อยา่ง ตลอดถงึหลกั 
ทางวทิยาศาสตร ์สาวกในภายหลงัไมต่อ้งคอยแกไ้ขหรอืกลบเกลื่อน เมือ่โลกเจรญิขึน้ในทาง
วทิยาศาสตร ์จงึปรากฏวา่คนทัว่โลกไดห้นัมาสนใจในพระพทุธศาสนามากขึน้ เพราะรูส้กึวา่
เดอืดรอ้น ใหป้ระสบความสงบสขุทีแ่ทจ้รงิได ้คนมปีญญาเจรญิขึน้เพยีงใด พระพทุธศาสนากย็ิง่ั

เจรญิขึน้เพยีงนัน้ และยิง่สอ่งใหเ้หน็วา่พระพทุธเจา้มพีระปญญาบรบิรูณ์แทจ้รงิ ไมม่ขีอ้อะไรทีจ่ะพงึั

สงสยัไดเ้ลย ทรงมคีวามบรสิทุธบิรบิรูณ์ คอื ทรงมคีวามประพฤตทิาง กาย วาจา ใจ บรสิทุธสิะอาด ์ ์
ไมม่โีทษ ไมม่บีาปแมแ้ต่น้อย เพราะทรงเป็นผูส้ ิน้กเิลส คอื โลภ โกรธ หลง ทัง้หมด ไมม่เีหตุอะไร 
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ทีจ่ะใหท้าํความชัว่ ทัง้ในทีล่บัทีแ่จง้ ไมม่ขีอ้อะไรทีจ่ะตอ้งระแวงแคลงใจเกีย่วกบัความบรสิทุธขิอง์
พระองค ์เคารพนบัถอืพระองคไ์ดอ้ยา่งบรสิทุธใิจจรงิ์ ๆ ทรงมพีระกรณุาบรบิรูณ์ คอื ทรงมพีระหฤทยั
เป่ียมไปดว้ยพระกรณุา มุง่ความสขุความเจรญิ มุง่โปรดใหพ้น้ทุกข ์แผไ่ปในสรรพสตัวท์ุกถว้นหน้า 
จงึเสดจ็เทีย่วไปๆ แสดงพระธรรมโปรดตัง้แต่ไดต้รสัรูจ้นถงึวนัสดุทา้ยแหง่พระชนมชพี ถงึจะมใีคร
มุง่รา้ยพยายามทาํรา้ย กไ็มท่รงมุง่รา้ยทาํรา้ยตอบ จงึไมม่เีลยทีจ่ะทรงสาปแชง่ หรอืทาํรา้ยใคร ผูใ้ด 
ทีไ่หน อนัแสดงถงึโทสะหรอือาฆาต พยาบาท ทรงเอาชนะความโกรธดว้ยความไมโ่กรธ จงึทรงมี
ความสวสัดตีลอดพระชนมชพี เพราะไมท่รงทาํรา้ยใครและใครกท็าํรา้ยพระองคไ์มไ่ด ้(ทาํไดอ้ยา่ง
มากกเ็พยีงทาํใหห้อ้พระโลหติเลก็น้อยเทา่นัน้) และเสดจ็ดบัขนัธป์รนิิพพานตามทีท่รงกาํหนดเวลา
ไวด้ว้ยพระองคเ์อง พระองคจ์งึเป็นผูม้คีวามสวสัด ิและประทานความสวสัดใิหแ้ก่โลก ใครกต็าม์ ์  
ทีน่บัถอืพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ ยอ่มจะมคีวามสวสัดิ ์
 จากทีส่มเดจ็พระสงัฆราชตรสั ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ การสอนศลีธรรมในโรงเรยีน คอืมุง่สอน
พทุธจรยิธรรมแก่บุคคลทีนิ่สยัดว้ยการขดัเกลาชาํระสิง่เศรา้หมอง ซึง่กดีขวางการทาํความด ีละเวน้
ความชัว่และทาํจติใจใหม้คีณุธรรม ประกอบดว้ยความรกั ความเมตตา เอือ้เฟ้ือกนั ไมเ่หน็แก่ตวั 
กระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ใฝใจในทาน มคีวามประพฤตดิ ีทางกาย วาจา ใจ รกัษาศลี ่

อบรมจติใจของตนใหต้ัง้อยูใ่นคุณธรรม ซึง่การสอนศลีธรรมจะเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ไดน้ัน้ พระสอนศลีธรรมควรทีจ่ะเขา้ใจพทุธวธิสีอนเพือ่ใหส้ามารถนําไปประยกุตใ์ชส้อนศลีธรรม
ต่อไป หรอืกค็อืการเรยีนวชิาพระพทุธศาสนานัน่เอง และควรทีจ่ะนํา พทุธวธิสีอนมาประยกุตใ์ชส้อน
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือสาระการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละระดบัชัน้ ซึง่พทุธวธิสีอนนัน้ ดงัน้ี 
 
 3.1 ความหมายของพทุธวธีิ สอน 
 สคุนธ ์สนิธพานนท ์(2550: 178) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนแบบพทุธวธิวีา่ หมายถงึ 
วธิกีารสอนของพระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นศาสดาของพระพทุธศาสนา ทรงมวีธิกีารสัง่สอนพทุธบรษิทั 4 
อนัประกอบดว้ย ภกิษุ ภกิษุณ ีอุบาสก อุบาสกิา ซึง่ทาํใหพ้ทุธบรษิทัดงักล่าวมคีวามเขา้ใจในเรือ่ง 
ทีท่รงสอน ใหเ้หน็คุณคา่ของชวีติทีป่ราศจากทุกข ์ตลอดจนสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิอกีทัง้ยงั 
ไปเผยแผใ่หผู้อ้ื่น ไดรู้ต้าม วธิสีอนของพระองคน์ัน้มหีลายรปูแบบ ทรงเลอืกวธิสีอนใหเ้หมาะสมกบั
บุคคลทีจ่ะสัง่สอน วธิสีอนดงักล่าวนัน้มผีลสาํเรจ็ ทาํใหม้ผีูน้บัถอืพระพทุธศาสนาอยา่งกวา้งขวาง 
ทัว่โลก 
 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็วา่การสอนแบบพทุธวธินีัน้เป็นกระบวนการสอน 
ของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนแก่บุคคลทัว่ไป โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพือ่ใหเ้กดิ 
การเรยีนรูแ้ละพฒันาตน 
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 3.2 จดุมุ่งหมายของพทุธวธีิ สอน 
 พระมหาสพุฒัน์ กลฺยาณธมฺโม (2545: บทคดัยอ่) กล่าววา่ ในทศันะของพระพทุธ ศาสนา 
ไดแ้บ่งครผููส้อนออกเป็นหลายประเภท ตามกาํลงัแหง่สตปิญญา ความรูค้วามสามารถ แหละหน้าที่ั

ของครปูระเภทนัน้ๆ เชน่ ศาสดาตติถงักร อาจารย ์และทศิาปาโมกข ์เป็นตน้ ซึง่ทา่นเหล่านัน้ 
ยอ่มดาํรงอยูใ่นฐานะเหมอืนกนั กล่าวคอื มหีน้าทีใ่นการใหก้ารศกึษาแก่ศษิยใ์นบรรดาครเูหลา่นัน้ 
พระพทุธเจา้ ชื่อวา่เป็นเลศิ คอื ทรงเป็นพระบดิาแหง่ครทูัง้หลาย เพราะพระองคท์รงมคีุณสมบตัิ
หลายประการทัง้ในดา้นบุคลกิภาพและคณุธรรม ทรงดาํรงอยูใ่นฐานะพระบรมคร ูกล่าวคอื เป็นจอม
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย ทรงมเีทคนิคและวธิกีารสอนเป็นเลศิเพือ่ใหช้าวโลกไดบ้รรลุ
ธรรม พทุธจรยิาเหล่าน้ี สะทอ้นใหเ้หน็ถงึบทบาทและหน้าทีข่องพระองคท์ีท่รงกระทาํในฐานะ
บาํเพญ็ประโยชน์ใหแ้ก่มวลมนุษยชาต ิเหล่าพระประยรูญาตแิละในฐานะความเป็นพระพทุธเจา้ 
ปฏปิทาของพระพทุธองคเ์หล่าน้ีถอืไดว้า่เป็นบทบาทและหน้าทีซ่ึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นพระ
บรมครขูองโลกอยา่งแทจ้รงิ และไดส้รปุจุดมุง่หมายในการสอนของพระพทุธเจา้วา่ ในเรือ่งเกีย่วกบั
การเผยแผพ่ระศาสนา พระพทุธเจา้ยอ่มทรงคาํนึงถงึจุดมุง่หมายของการสอนเป็นสาํคญั เพราะจะ
ไปสูเ่ปาหมายทีก่าํหนดไวไ้ด ้ตอ้งมเีน้ือหา้  เรือ่งทีจ่ะทรงสอนมตีวัผูเ้รยีนหรอืผูฟ้ง และวธิกีารสั อน
ครบถว้นทุกอยา่ง โดยแยกเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ทรงสอนเพือ่ใหผู้ฟ้งรูแ้จง้เหน็จรงิในสิง่ทีค่วรรูค้วรเหน็ั   
  2. ทรงสอนเพือ่ใหผู้ฟ้งสามารถคดิตาม แลว้เห็ั นจรงิได ้
  3. ทรงสอนเพือ่ใหผู้ฟ้งไดร้บัผลแหง่การปฏบิตัติามสมควรแก่การปฏบิตัิั  
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรปุจุดมุง่หมายและพระคุณสมบตัขิองพระพทุธเจา้ไดด้งัน้ี 
  1. ทรงสอนสิง่ทีเ่ป็นจรงิ และเป็นประโยชน์แก่ผูฟ้ง ั  
  2. ทรงรูเ้ขา้ใจสิง่ทีส่อนอยา่งถ่องแทส้มบรูณ์  
  3. ทรงสอนดว้ยเมตตา มุง่ประโยชน์แก่ผูร้บัคาํสอนเป็นทีต่ ัง้ไมห่วงัผลตอบแทน  
  4. ทรงทาํไดจ้รงิอยา่งทีส่อน เป็นตวัอยา่งทีด่ ี 
  5. ทรงมบุีคลกิภาพโน้มน้าวจติใจใหเ้ขา้ใกลช้ดิสนิทสนม และพงึพอใจไดค้วามสขุ  
  6. ทรงมหีลกัการสอน และวธิสีอนยอดเยีย่ม  
 
 3.3 หลกัทัว่ไปของพทุธวธีิ สอน  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต. 2546: 33-44) ไดก้ล่าวถงึหลกัทัว่ไปของการสอน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดงัน้ี 
  1 เกีย่วกบัเน้ือหาหรอืเรือ่งทีส่อน 
   1.1 สอนจากสิง่ทีรู่เ้หน็เขา้ใจงา่ย หรอืรูเ้หน็อยูแ่ลว้ ไปหาสิง่ทีเ่หน็เขา้ใจไดย้าก 
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หรอืยงัไมรู่ ้ไมเ่หน็ ไมเ่ขา้ใจ ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอือรยิสจั ซึง่ทรงเริม่สอนจากความทุกข ์ความ
เดอืดรอ้น ปญหาชวีติทีต่นมองเหน็และประสบอยูโ่ดยธรรมดา รูเ้หน็ประจกัษ์กนัอยูทุ่กคนแลว้ั

ต่อจากนัน้จงึสาวหาเหตุทีย่ากลกึซึง้และหาทางแกไ้ข 
   1.2 สอนเน้ือเรือ่งทีค่อ่ยลุ่มลกึยากลงไปตามลาํดบัชัน้ และความต่อเน่ืองกนัเป็น
สายลงไป 
   1.3 ถา้สิง่ทีส่อนเป็นสิง่ทีแ่สดงได ้กส็อนดว้ยของจรงิ ใหผู้เ้รยีน ไดด้ ูไดเ้หน็ ไดฟ้งั
เองอยา่งทีเ่รยีกวา่ประสบการณ์ตรง เชน่ ทรงสอนพระนนัทะทีค่ดิถงึคูร่กัคนงาม ดว้ยการทรงพาไป
ชมนางฟา นางอปัสรเทพธดิา ใหเ้หน็กบัตา ้ หรอือยา่งทีใ่หพ้ระเพง่ดคูวามเปลีย่นแปลงของดอกบวั 
เป็นตน้ 
   1.4 สอนตรงเน้ือหา ตรงเรือ่ง คุมอยูใ่นเรือ่ง ไมว่กวน ไมไ่ขวเ้ขว ไมอ่อกนอกเรือ่ง
โดยไมม่อีะไรเกีย่วขอ้งกบัเน้ือหา 
   1.5 สอนมเีหตุผลตรงตามเหน็จรงิ 
   1.6 สอนเทา่ทีจ่าํเป็นพอดสีาํหรบัใหเ้กดิความเขา้ใจ ใหก้ารเรยีนรูไ้ดผ้ล ไมใ่ชส่อน
เทา่ทีต่นรู ้หรอืสอนแสดงภูมวิา่ผูส้อนมคีวามรูม้าก สอนสิง่ทีม่คีวามหมาย ควรทีเ่ขาจะเรยีนรู ้
และเขา้ใจเป็นประโยชน์ต่อตวัเขาเอง 
  2. เกีย่วกบัตวัผูเ้รยีน 
   2.1 รูค้าํนึงถงึและสอนใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
   2.2 ปรบัวธิสีอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพบุคคล แมส้อนเรือ่งเดยีวกนัแต่ต่างบุคคล 
อาจใชต่้างวธิ ี
   2.3 คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความพรอ้ม ความสกุงอม ความแก่แหง่
อนิทรยีห์รอืญาณ 
   2.4 สอนโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืทาํดว้ยตนเอง ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ
อยา่งชดัเจน แมน่ยาํ และไดผ้ลจรงิ 
   2.5 การสอนดาํเนินไปในรปูทีใ่หรู้ส้กึวา่ผูเ้รยีนกบัผูส้อนมบีทบาทรว่มกนั 
ในการแสวงหาความจรงิ ใหม้กีารแสดงความคดิเหน็ โตต้อบเสร ีหลกัน้ีเป็นขอ้สาํคญัในวธิกีาร 
แหง่ปญญา ซึง่ตอ้งการอสิรภาพทางความคดิั  
   2.6 เอาใจใสบุ่คคลทีค่วรไดร้บัความสนใจพเิศษเป็นรายๆ ไปตามควรแก่กาลเทศะ
และเหตุการณ์ 
   2.7 ชว่ยเหลอืเอาใจใสค่นทีด่อ้ย ทีม่ปีญหาั  
  3. เกีย่วกบัตวัผูส้อน 
   3.1 ในการสอนนัน้ การเริม่ตน้เป็นจุดสาํคญัมาก การเริม่ตน้ทีด่มีสีว่นชว่ยให ้
การสอนสาํเรจ็ผลดเีป็นอยา่งมาก ดงันัน้ ผูส้อนจะตอ้งมกีารเริม่ตน้การสอนทีด่ ี
   3.2 สรา้งบรรยากาศในการสอนใหป้ลอดโปรง่ เพลดิเพลนิ ไมต่งึเครยีด ไมใ่หเ้กดิ
ความอดึอดัใจ และใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้รยีน ใหเ้ขามคีวามภมูใิจในตวั 
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   3.3 สอนมุง่เน้ือหา มุง่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีส่อนเป็นสาํคญัไมก่ระทบตน
และผูอ้ื่น ไมย่กตน ไมมุ่ง่เสยีดสใีครๆ 
   3.4 สอนโดยเคารพ คอืตัง้ใจสอน ทาํจรงิ ดว้ยความรูส้กึวา่เป็นสิง่มคีา่ มองเหน็
ความสาํคญัของผูเ้รยีน 
   3.5 ใชภ้าษาสภุาพนุ่มนวล ไมห่ยาบคาย ชวนใหส้บายใจ สละสลวย เขา้ใจงา่ย 
 
 วรเดช ปญจรงคะ ั (2549: ออนไลน์) ไดก้ล่าวถงึหลกัทัว่ไปของพทุธวธิสีอนโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 หมวด สรปุไดด้งัน้ี 
  1. เกีย่วกบัเน้ือหา หรอืเรือ่งทีส่อน  
   1.1 สอนจากสิง่ทีรู่เ้หน็เขา้ใจงา่ย หรอืรูเ้หน็เขา้ใจอยูแ่ลว้ ไปหาสิง่ทีเ่หน็เขา้ใจได้
ยาก หรอืยงัไมรู่ไ้มเ่หน็ไมเ่ขา้ใจ  
   1.2 สอนเน้ือเรือ่งทีค่อ่ยลุ่มลกึ ยากลงไปตามลาํดบัขัน้ และความต่อเน่ืองกนัเป็น
สายลงไป อยา่งทีเ่รยีกวา่ สอนเป็นอนุบุพพกิถา 
   1.3 ถา้สิง่ทีส่อนเป็นสิง่ทีแ่สดงได ้กส็อนดว้ยของจรงิ ใหผู้เ้รยีน ไดด้ ูไดเ้หน็ ไดฟ้งั
เอง อยา่งทีเ่รยีกวา่ประสบการณ์ตรง  
   1.4 สอนตรงเน้ือหา ตรงเรือ่ง คุมอยูใ่นเรือ่ง มจุีด ไมว่กวน ไมไ่ขวเ้ขว ไมอ่อกนอก
เรือ่งโดยไมม่อีะไรเกีย่วขอ้งในเน้ือหา  
   1.5 สอนมเีหตุผล ตรองตามเหน็จรงิได ้อยา่งทีเ่รยีกวา่ สนิทานํ  
   1.6 สอนเทา่ทีจ่าํเป็นพอด ีสาํหรบัใหเ้กดิความเขา้ใจ ใหก้ารเรยีนรูไ้ดผ้ล ไมใ่ชส่อน
เทา่ทีต่นรู ้หรอืสอนแสดงภูมวิา่ผูส้อนมคีวามรูม้าก  
   1.7 สอนสิง่ทีม่คีวามหมาย ควรทีเ่ขาจะเรยีนรู ้และเขา้ใจ เป็นประโยชน์ 
แก่ตวัเขาเอง อยา่งพทุธพจน์ทีว่า่ พระองคท์รงมพีระเมตตา หวงัประโยชน์แก่สตัวท์ัง้หลาย 
จงึตรสัพระวาจาตามหลกั 6 ประการคอื  
    1.7.1 คาํพดูทีไ่มจ่รงิ ไมถู่กตอ้ง ไมเ่ป็นประโยชน์ ไมเ่ป็นทีร่กั ทีช่อบใจ 
ของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
    1.7.2 คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง แต่ไมเ่ป็นประโยชน์ ไมเ่ป็นทีร่กัทีช่อบใจ 
ของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
    1.7.3 คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ ไมเ่ป็นทีร่กัทีช่อบใจ 
ของผูอ้ื่น - เลอืกกาลตรสั  
    1.7.4 คาํพดูทีไ่มจ่รงิ ไมถู่กตอ้ง ไมเ่ป็นประโยชน์ ถงึเป็นทีร่กัทีช่อบใจ 
ของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
    1.7.5. คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง ไมเ่ป็นประโยชน์  ถงึเป็นทีร่กัทีช่อบใจ 
ของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
    1.7.6 คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ เป็นทีร่กัทีช่อบใจ 
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ของผูอ้ื่น - เลอืกกาลตรสั  
  ลกัษณะของพระพทุธเจา้ในเรือ่งน้ี คอื ทรงเป็นกาลวาท ีสจัจวาท ีภตูวาท ีอตัถวาท ี
ธรรมวาท ีวนิยัวาท ี 
  2. เกีย่วกบัตวัผูเ้รยีน  
   2.1 รู ้คาํนึงถงึ และสอนใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
   2.2 ปรบัวธิสีอนผอ่นใหเ้หมาะกบับุคคล แมส้อนเรือ่งเดยีวกนัแต่ต่างบุคคล 
อาจใชต่้างวธิ ี 
   2.3 นอกจากคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลแลว้ ผูส้อนยงัจะตอ้งคาํนึงถงึ
ความพรอ้ม ความสกุงอม ความแก่รอบแหง่อนิทรยี ์หรอืญาณ ทีบ่าล ีเรยีกวา่ ปรปิากะ ของผูเ้รยีน
แต่ละบุคคลเป็นรายๆ ไปดว้ย  
   2.4 สอนโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืทาํดว้ยตนเอง ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ
ชดัเจน แมน่ยาํและไดผ้ลจรงิ เชน่ ทรงสอนพระจฬูปนถกผูโ้งเ่ขลาดว้ยการใหนํ้าผา้ขาวไปลบูคลาํั  
   2.5 การสอนดาํเนินไปในรปูทีใ่หรู้ส้กึวา่ผูเ้รยีน กบัผูส้อนมบีทบาทรว่มกนัในการ
แสวงความจรงิ ใหม้กีารแสดงความคดิเหน็โตต้อบเสร ีหลกัน้ีเป็นขอ้สาํคญัในวธิกีารแหง่ปญญา ซึง่ั

ตอ้งการอสิรภาพในทางความคดิ และโดยวธิน้ีีเมือ่เขา้ถงึความจรงิ ผูเ้รยีนกจ็ะรูส้กึวา่ตนไดม้องเหน็
ความจรงิดว้ยตนเอง และมคีวามชดัเจนมัน่ใจ หลกัน้ีเป็นหลกัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชเ้ป็นประจาํ 
และมกัมาในรปูการถามตอบ  
   2.6 เอาใจใสบุ่คคลทีค่วรไดร้บัความสนใจพเิศษเป็นรายๆ ไปตามควรแก่กาละเทศะ 
และเหตุการณ์ 
   2.7 ชว่ยเหลอืเอาใจใสค่นทีด่อ้ย ทีม่ปีญหาั  
  3. เกีย่วกบัตวัการสอน  
   3.1 ในการสอนนัน้ การเริม่ตน้เป็นจุดสาํคญัมากอยา่งหน่ึง การเริม่ตน้ทีด่มีสีว่น
ชว่ยใหก้ารสอนสาํเรจ็ผลดเีป็นอยา่งมาก อยา่งน้อย กเ็ป็นเครือ่งดงึความสนใจ และนําเขา้สูเ่น้ือหา
ได ้พระพทุธเจา้ทรงมวีธิเีริม่ตน้ทีน่่าสนใจมาก โดยปกตพิระองคจ์ะไมท่รงเริม่สอนดว้ยการเขา้สู่
เน้ือหาธรรมทีเ่ดยีว แต่จะทรงเริม่สนทนากบัผูท้รงพบ หรอืผูม้าเฝาดว้ยเรือ่ทีเ่ขารู้้  เขา้ใจด ี
หรอืสนใจอยู ่
   3.2 สรา้งบรรยากาศในการสอนใหป้ลอดโปรง่ เพลดิเพลนิไมใ่หต้งึเครยีด ไมใ่หเ้กดิ
ความอดึอดัใจ และใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้รยีน ใหเ้ขามคีวามภมูใิจในตวั  
   3.3 สอนมุง่เน้ือหา มุง่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีส่อนเป็นสาํคญั ไมก่ระทบ
ตนและผูอ้ื่น ไมมุ่ง่ยกตน ไมมุ่ง่เสยีดสใีครๆ 
   3.4 สอนโดยเคารพ คอื ตัง้ใจสอน ทาํจรงิ ดว้ยความรูส้กึวา่เป็นสิง่มคีา่ มองเหน็
ความสาํคญัของผูเ้รยีน และงานสัง่สอนนัน้ ไมใ่ชส่กัวา่ทาํ หรอืเหน็ผูเ้รยีนโงเ่ขลา หรอืเหน็เป็นชัน้ตํ่า
  
   3.5 ใชภ้าษาสภุาพ นุ่มนวล ไมห่ยาบคาย ชวนใหส้บายใจ สละสลวย เขา้ใจงา่ย  
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  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ หลกัทัว่ไปของพทุธวธิใีนการนัน้ พระพทุธองคท์รงใชว้ธิกีาร
ตามความเหมาะสมแก่ผูฟ้งเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุม่ชนั นัน้ๆ เชน่ ทรงสอนแบบ มหีลกัฐาน 
เชน่ ทรงสอนทีไ่หน สอนใคร สอนเรือ่งอะไร สอนแลว้ไดผ้ลอยา่งไร และมหีลกัการ เชน่ ทรงสอน
เพือ่ใหผู้ฟ้งรูย้ ิง่ เหน็จรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็ั  ทรงสัง่สอนมเีหตุผล ซึง่ผูฟ้งอาจตรองตามใหเ้หน็ั

จรงิได ้ทรงสัง่สอนซึง่ผูป้ฏบิตัติามคาํสอนนัน้ ยอ่มไดป้ระโยชน์ตามควรแก่การปฏบิตั ิเหล่าน้ี  
เป็นตน้ 
 3.4 พทุธลีลาในการสอน  
 ธรีวสั บาํเพญ็บุญบารม ี(2552: ออนไลน์) กล่าววา่ พทุธลลีาในการสอน หรอืเทศนา สรปุ
ไดว้า่ วธิ ี4 (การสอนของพระพทุธเจา้แต่ละครัง้ แมท้ีเ่ป็นเพยีงธรรมกีถา หรอืการสนทนาทัว่ไป 
ซึง่มใิชค่ราวทีม่คีวามมุง่หมายเฉพาะพเิศษ กจ็ะดาํเนินไปอยา่งสาํเรจ็ผลดโีดยมอีงคป์ระกอบ 
ทีเ่ป็นคุณลกัษณะ 4 ประการ) ดงัน้ี 
  1. สนฺทสฺสนา (ชีแ้จงใหเ้หน็ชดั คอื จะสอนอะไร กช็ีแ้จงจาํแนกแยกแยะอธบิาย 
และแสดงเหตุผลใหช้ดัเจน จนผูฟ้งเขา้ใจแจม่แจง้ เหน็จรงิเหน็จงั ดงัจงูมอืไปดเูหน็กบัตา ั  
  2. สมาทปนา (ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิคอื สิง่ใดควรปฏบิตัหิรอืหดัทาํกแ็นะนํา
หรอืบรรยายใหซ้าบซึง้ในคณุคา่ มองเหน็ความสาํคญัทีจ่ะตอ้งฝึกฝนบาํเพญ็ จนใจยอมรบั 
อยากลงมอืทาํ หรอืนําไปปฏบิตั ิ 
  3. สมตฺุเตชนา (เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ คอื ปลุกเรา้ใจใหก้ระตอืรอืรน้เกดิความ
อุตสาหะ มกีาํลงัใจแขง็ขนั มัน่ใจทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็จงได ้สูง้าน ไมห่วัน่ระยอ่ไมก่ลวัเหน่ือยไมก่ลวัยาก  
  4. สมฺปหสํนา (ปลอบชโลมใจใหส้ดชื่นรา่เรงิ คอื บาํรงุจติใหแ้ชม่ชื่นเบกิบาน 
โดยชีใ้หเ้หน็ผลดหีรอืคุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัและทางทีจ่ะกา้วหน้าบรรลุผลสาํเรจ็ยิง่ขึน้ไป 
ทาํใหผู้ฟ้งมคีวามหวงัและรา่เรงิเบกิบานใจั  
 
  3.5 รปูแบบของพทุธวธีิ สอน  
 ธรีโชต ิเกดิแกว้ (2549: ออนไลน์) กล่าววา่ รปูแบบการสอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชส้อนนัน้ 
มหีลายวธิ ีสรปุไดด้งัน้ี  
  1. การสอนแบบบรรยาย เป็นวธิกีารสอนแบบอธบิายใหค้รอบคลุมเน้ือหา 
เป็นการจาํแนกหลกัธรรมตามลาํดบัซึง่สว่นใหญ่จะใชอ้ธบิายตวัสภาวธรรมหรอืหวัขอ้ธรรมทีเ่รยีกวา่ 
“ธมัมาธษิฐาน”  โดยยกตวัอยา่งประกอบ (บุคลาธษิฐาน)  เป็นวธิกีารหน่ึงทีท่รงใชก้บับุคคล 
หรอืกลุ่มคนโดยพระองคจ์ะกาํหนดตวัผูเ้รยีนออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
   1.1 บุคคล วธิทีีใ่ชส้ว่นใหญ่จะเป็นการสอนทฤษฎแีลว้ใหผู้เ้รยีนไดไ้ปศกึษาคน้ควา้
หาความรูเ้อง พระองคจ์ะเป็นเพยีงผูใ้หห้ลกัการเทา่นัน้ วธิน้ีีจะเน้นใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการศกึษา
และแกป้ญหาดว้ยตวัเองเป็นั สาํคญั เรือ่งน้ี ศกึษาไดจ้ากภกิษุหลายๆ รปูทีเ่รยีนกรรมฐาน 
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จากพระพทุธเจา้แลว้กอ็อกไปหาสถานทีท่ีเ่หมาะแก่การปฏบิตัธิรรมแลว้ลงมอืปฏบิตัเิพือ่เขา้ถงึ
ความจรงิดว้ยตนเอง ถา้ตดิขดัประการใดกจ็ะกลบัไปทลูถามพระพทุธเจา้ หรอืเมือ่พระพทุธเจา้ทรง
ทราบกจ็ะทรงใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ยการชีแ้นะให ้
   1.2 กลุ่มยอ่ย มวีธิกีารหลายอยา่ง เชน่ ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ เป็นการฝึก
ทกัษะการแสดงออกของผูเ้รยีน เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั หรอืใชว้ธิกีารถามตอบ 
เชน่ ทรงแสดงอนตัตลกัขณสตูรทีม่ใีจความเกีย่วกบัขนัธก์บักฎไตรลกัษณ์แก่พระปญจวคัคีั ยท์ ัง้ 5  
   1.3 กลุ่มใหญ่ จะเน้นการบรรยายชีนํ้า เชน่ แสดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอรหนัต์
จาํนวน 1,250 รปูทีว่ดัเวฬุวนั เป็นตน้ 
  2. วธิกีารสอนแบบเปรยีบเทยีบ (อุปมา อุปไมย) เป็นวธิกีารหน่ึงทีพ่บวา่พระพทุธเจา้
ทรงใชม้าก ซึง่ลกัษณะของการเปรยีบเทยีบนัน้จะเน้นตวัอยา่งทีผู่เ้รยีนรูเ้หน็หรอืคุน้เคยเป็นอยา่งดี
แลว้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้เขา้ใจเน้ือหาทีท่รงแสดงไดง้า่ยขึน้ ซึง่มหีลายลกัษณะ เชน่ 
   2.1 เปรยีบเทยีบเพือ่ใหเ้หน็หลกัปฏบิตั ิเชน่ จงรกัษาความดใีหเ้หมอืนกบัเกลอื 
ทีร่กัษาความเคม็ 
   2.2 เปรยีบเทยีบเพือ่ใหเ้หน็ความจรงิของชวีติ เชน่ ชวีติกเ็หมอืนฟองน้ําทีเ่กดิขึน้
ดาํรงอยู ่และแตกสลายไปชัว่เวลาไมน่าน (หลกัอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา) 
   2.3 เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ภาพพจน์ทีช่ดัเจน เชน่ ภกิษุผูทุ้ศลี หลอกลวงชาวบา้น
เลีย้งชพีกเ็หมอืนกบัมหาโจรทีจ่ีป้ลน้ชาวบา้นผูบ้รสิทุธิ ์
   2.4 เปรยีบเทยีบใหเ้หน็เน้ือหาของธรรม เชน่ คนประมาทกเ็หมอืนกบับุคคล 
ทีต่ายแลว้ เป็นตน้ 
  3. วธิกีารสอนแบบถามตอบ (ปจุฉา วสิชันา) เป็นอกีวธิกีารหน่ึงทีพ่ระพทุธเจา้ทรง
นํามาใชแ้ก่บุคคลต่างๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แกค้วามสงสยั ใหผู้ฟ้งเขา้ใจเน้ือหาของเรือ่งทีท่รงั

แสดงไดอ้ยา่งแจม่แจง้ วธิกีารสอนแบบน้ีศกึษาไดจ้ากพระสตูรทีจ่ดัอยูใ่นคาํสอนประเภท “เวทลัละ” 
หมายถงึ พระสตูรทีม่ลีกัษณะเป็นการถามตอบ อาจกล่าวสรปุได ้3 ลกัษณะ คอื  
   3.1 พระองคเ์ป็นผูถ้ามและตอบเอง วธิน้ีีสว่นใหญ่จะใชก้บัผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่ทีไ่ม่
สามารถเจาะจงไปทีต่วับุคคลได ้
   3.2 พระองคเ์ป็นผูถ้ามใหผู้เ้รยีนเป็นผูต้อบ โดยมวีตัถุประสงคห์ลายๆ ประการ 
เชน่ ถามเพือ่ทราบความรูข้องผูเ้รยีน เป็นการประเมนิในเบือ้งตน้วา่ผูเ้รยีนรูอ้ะไร ไมรู่อ้ะไรเพือ่จะได้
แกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรอือาจจะถามเพือ่ใหผู้เ้รยีนตอบเพือ่โยงเขา้สูเ่น้ือหาทีจ่ะสอน เชน่ การถาม
เรือ่งขนัธ ์5 ในอนตัตลกัขณสตูรแก่พระปญจวคัคยีว์า่เทีย่งหรอืไม ่สรปุประเดน็เรือ่งการถามตอบั  
ในพระสตูรน้ีจะอยูใ่นกรอบของกฎไตรลกัษณ์ คอื อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา นัน่เอง 
   3.3 ผูเ้รยีนเป็นผูถ้าม พระองคเ์ป็นผูต้อบ เป็นวธิทีีท่รงใชใ้นหลายๆ ลกัษณะ 
ขึน้อยูก่บัผูถ้าม บางครัง้ผูถ้ามกถ็ามเพือ่ทดสอบความรู ้บางครัง้ผูถ้ามกถ็ามดว้ยความสงสยั 
หรอืไมรู่จ้รงิๆ และตอ้งการทีจ่ะไดค้าํตอบทีถู่กตอ้งซึง่พระองคก์ท็รงแกใ้หผู้ถ้ามเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 
แต่บางคนไมย่อมรบักม็ ี
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  4. การสอนแบบโยนิโสมนสกิาร เป็นการสอนใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิ มุง่เน้นการฝึก 
ผูเ้รยีนใหใ้ชค้วามคดิอยา่งถูกวธิ ีคดิอยา่งเป็นระบบ รูจ้กัวเิคราะห ์ไมม่องเหน็สิง่ต่างๆ อยา่งตืน้ๆ 
หรอืเพยีงดา้นใดดา้นหน่ึงเทา่นัน้ จดัเป็นสาํคญัของการศกึษาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นขัน้ 
ของการสรา้งปญญาทีบ่รสิทุธ ิเป็นอสิั ์ ระทาํใหผู้เ้รยีนสามารถชว่ยตวัเองไดแ้ละนําไปสูจุ่ดหมาย 
ของการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ วธิกีารคดิแบบโยนิโสมนสกิารไว ้4 ขอ้ คอื 
   4.1 อุบายมนสกิาร หมายถงึ การคดิหรอืพจิารณาโดยอุบาย คอืคดิไดถู้กวธิทีีท่าํให้
เขา้ถงึความจรงิหรอืหยัง่รูต้วัสภาวลกัษณะและสามญัลกัษณะ คอืกฎของไตรลกัษณ์ ในแง ่
ของการประยกุตก์ค็อืครจูะตอ้งหาวธิกีารสอนทีเ่น้นใหเ้ดก็ไดว้ธิคีดิทีด่ ีถูกตอ้งและเป็นการคดิดว้ย
ตวัของเขาเอง ครเูป็นแต่เพยีงผูใ้หแ้นวทางเทา่นัน้ 
   4.2 ปถมนสกิาร หมายถงึ การคดิไดถู้กทาง คดิอยา่งเป็นระบบ มขีัน้ตอน 
หรอืลาํดบัของการคดิต่อเน่ืองกนั สามารถเชื่อมโยงจากเน้ือหาไปสูแ่นวปฏบิตัไิด ้ 
   4.3 การณมนสกิาร หมายถงึ การคดิแบบมเีหตุผล เป็นการคดิแบบสบืคน้ตาม
ความสมัพนัธก์นัของเหตุและปจจยั ซึง่สามารถคดิได ้ั 2 ทาง คอืคดิจากเหตุไปหาผลวา่ เหตุน้ี 
จะนําไปสูผ่ลในลกัษณะไหนอยา่งไร หรอืจากผลไปหาเหตุวา่ ผลน้ีเกดิมาจากเงือ่นไขหรอืสาเหตุใด 
กไ็ด ้
   4.4 อุปปาทกมนสกิาร หมายถงึ การใชค้วามคดิใหเ้กดิผลทีพ่งึประสงค ์เชน่ 
การคดิหาวธิกีารทีจ่ะทาํใหห้ายโกรธ มสีตหิรอืทาํจติใจใหเ้ขม้แขง็ เป็นตน้  
  ขอ้สาํคญัเกีย่วกบัการสอนแบบน้ี กค็อื ครจูะตอ้งทาํหน้าทีเ่พยีงผูใ้หห้ลกัการหรอื
แนวทางเทา่นัน้ สว่นหน้าทีข่องการคดิคน้หาคาํตอบหรอืความจรงิเป็นหน้าทีข่องผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
และวธิคีดิแบบน้ีสามารถสรปุเป็น 2 หลกัการใหญ่ คอื 
   1. วธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจจยั หมายถงึ การพจิารณาปรากฏการณ์ทีเ่ป็นผลใหรู้้ั

วา่เกดิมาจากสาเหตุใด มปีจจยัใดบา้งทีส่ ัั มพนัธส์บืทอดกนั ซึง่สามารถทาํได ้2 วธิ ีคอื คดิแบบ
ปจจยัสมัพนัธ ์ตวัอยา่ง เชน่ ั “เมือ่สิง่น้ีม ีสิง่น้ีจงึม ีเพราะสิง่น้ีเกดิขึน้ สิง่น้ีจงึเกดิขึน้, เมือ่ไมม่สีิง่น้ี  
สิง่น้ีจงึไมม่ ีเพราะสิง่น้ีดบั สิง่น้ีจงึดบั” (อทิปัปจจยตาั ) และอกีวธิหีน่ึงกค็อืการคดิแบบสอบสวน 
หรอืตัง้คาํถาม เชน่ “เมือ่อะไรหนอมอียู ่อุปาทานจงึม…ี” 
   2.  วธิคีดิแบบแยกแยะสว่นประกอบหรอืกระจายเน้ือหา เป็นการคดิทีมุ่ง่ใหม้อง
และรูจ้กัสิง่ทัง้หลายตามสภาวะของมนัตามความเป็นจรงิ เชน่ “เพราะคุมสว่นประกอบทัง้หลายเขา้ 
จงึมศีพัทว์า่ รถ ฉนัใด เมือ่ขนัธห์า้มอียู ่สมมตวิา่สตัว ์จงึมฉีนันัน้”  
    จากหลกัการคดิแบบโยนิโสมนสกิารทีก่ล่าวมาจะเหน็วา่ การเรยีนรูใ้นพระพทุธ 
ศาสนาตอ้งการใหค้นไดว้ธิกีารคดิอยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบอนัจะนําไปสูก่ารเขา้ใจเรือ่งต่างๆ 
ตามความเป็นจรงิ ไมต่ดิอยูก่บัรปูลกัษณ์ภายนอกหรอืมองดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นสาํคญัแลว้สรปุวา่ 
มนัเป็นอยา่งทีเ่หน็ซึง่จะทาํใหค้ลาดเคลื่อนจากความจรงิได ้
  5. การสอนแบบวภิชัวาท (การวเิคราะห)์ หมายถงึ การสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กั
แยกแยะเน้ือหาเพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง และคาํวา่ “วภิชัช”์ ยงัเป็นชื่อเรยีก
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พระพทุธศาสนาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึหลกัการในพระพทุธศาสนาทีเ่น้นใหผู้ศ้กึษาสามารถแยกแยะ
เรือ่งต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมอืนอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดน้ามวา่ “วภิชัชวาท”ี  หมายถงึ ผูท้ี่
ฉลาดในการแยกแยะหรอืจาํแนกหลกัธรรมต่างๆ เชน่ 
   5.1 จาํแนกโดยสว่นประกอบ เชน่ ขนัธ ์5 คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
ซึง่เป็นสว่นประกอบของชวีติมนุษย ์
   5.2 จาํแนกโดยลาํดบั เชน่ ไตรสกิขา ลาํดบัหรอืขัน้ตอนของหลกัธรรมสาํหรบั
ฝึกฝนอบรมมนุษย ์
   5.3 จาํแนกโดยความสมัพนัธข์องเหตุและปจจยั เชน่ ไตรวฎัฎ ์หมายถงึ กเิลสั  
แรงขบัภายในทีท่าํใหค้นแสดงพฤตกิรรมออกมาทีเ่รยีกวา่ “กรรม” และทาํใหค้นไดร้บัผลกรรมนัน้ 
ซึง่จะดหีรอืชัว่ขึน้อยูก่บัลกัษณะของกรรมทีก่ระทาํลงไปเรยีกวา่ “วบิาก หรอืผลกรรม” 
   5.4 จาํแนกโดยเงือ่นไข เชน่ อทิปัปจจยตา ั “เมือ่สิง่น้ีม ีสิง่น้ีจงึม ีเพราะสิง่น้ีเกดิขึน้ 
สิง่น้ีจงึเกดิขึน้ เมือ่ไมม่สีิง่น้ี สิง่น้ีจงึไมม่ ีเพราะสิง่น้ีดบั สิง่น้ีจงึดบั” เป็นตน้ 
  ขอ้สรปุของการสอนวธิน้ีีกค็อืความสามารถในการจาํแนกแยกแยะหรอืวเิคราะห ์
เรือ่งต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูเ้รยีนหรอืครตูอ้งยดึหลกัการในขอ้ที ่4 ดว้ย เน่ืองจากวธิคีดิทีถู่กตอ้ง
และเป็นระบบจะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถวเิคราะหเ์รือ่งต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
  6. การสอนแบบสาธติ คอืการสอนแบบทาํใหด้เูป็นตวัอยา่งแลว้ใหผู้เ้รยีนกระทาํตาม 
ซึง่จะนําไปสูก่ระบวนการของการสรา้งความคดิรวบยอดของผูเ้รยีน เชน่ สมยัหน่ึงพระพทุธเจา้ได้
ถูกพระนางมาคนัทยิา พระมเหสอีงคห์น่ึงของพระเจา้อุเทนจา้งใหค้นมาดา่ดว้ยถอ้ยคาํทีห่ยาบคาย 
พระองคไ์มท่รงโตต้อบจนพระอานนทท์นไมไ่หวทลูขอใหพ้ระพทุธเจา้หนีไปเมอืงอื่น พระพทุธเจา้
ทรงใหส้ตแิก่พระอานนทว์า่ ถา้เราไปเมอืงอื่นแลว้เจอเหตุการณ์ในทาํนองน้ีเราจะทาํอยา่งไร 
พระอานนทท์ลูวา่กห็นีไปเมอืงอื่น พระองคท์รงใหข้อ้คดิวา่การกระทาํเชน่นัน้ไมใ่ชเ่ป็นการแกป้ญหาั

ทีถ่าวร แต่การแกป้ญหาทีถ่าวรตอ้งใชส้นัตวิธิ ีหมายถงึ ใชค้วามอดทน อดกลัน้ ไมโ่ตต้อบแลว้ทรงั

แสดงโทษของการประทุษรา้ยบุคคลทีไ่มทุ่ษรา้ยตอบวา่มโีทษอยา่งไร โดยขอ้สรปุของการสอนแบบ
น้ีของพระพทุธเจา้กค็อืทรงเน้นการปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่แีก่เหล่าสาวกและเหล่าสาวก 
กไ็ดย้ดึแนวปฏบิตัขิองพระองคเ์ป็นหลกัในการดาํเนินชวีติของนกับวชสบืต่อมา ซึง่อาจจะนํามาเป็น
ขอ้สรปุเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของไทยประการหน่ึงทีว่า่ “สงัคมไทยมไิดข้าดผูส้อน เน่ืองจาก
ครผููส้อนมเีตม็แผน่ดนิไทย แต่สงัคมไทยขาดตวัแบบทีด่ต่ีางหาก” ดงันัน้ ครทูีด่ตีอ้งเป็นแบบอยา่ง 
ทีด่ขีองศษิยท์ัง้ในแงว่ชิาการและจรยิธรรม 
  รปูแบบการสอนทัง้ 6 ขอ้ทีก่ล่าวขา้งตน้ ลว้นมลีกัษณะยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
โดยมุง่เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษาแก่ผูเ้รยีนอยา่งเตม็ทีโ่ดยมุง่ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชศ้กัยภาพ 
ทางปญญาทีเ่รยีกวา่ ั “พทุธภาวะ” ทีม่อียูใ่นตวัเอง ซึง่ถูกปกปิดไวด้ว้ยอวชิชาคอืความไมรู่จ้รงิ
ออกมาเพือ่ใหเ้กดิการหยัง่รูค้วามจรงิในระดบัสงูสดุทีเ่รยีกวา่ “พระอรหนัต”์ จดัเป็นผูส้าํเรจ็
การศกึษาอยา่งสมบรูณ์แบบ 
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 3.6 กลวธี และอบุายประกอบการสอน ิ  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2547: 59) ไดอ้ธบิายถงึกลวธิ ีและอุบายประกอบการสอน
ของพระพทุธเจา้สรปุไดด้งัน้ี  
  1. การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ การยกตวัอยา่งประกอบคาํอธบิาย 
และการเล่านิทานประกอบการสอนชว่ยใหเ้ขา้ใจความไดง้า่ย และชดัเจน ชว่ยใหจ้าํแมน่ยาํ เหน็จรงิ 
และเกดิความเพลดิเพลนิ ทาํใหก้ารเรยีนการสอนมรีสยิง่ขึน้  
  2. การเปรยีบเทยีบดว้ยขอ้อุปมา คาํอุปมาชว่ยใหเ้รือ่งทีล่กึซึง้เขา้ใจยาก ปรากฏ
ความหมายเดน่ชดัออกมา และเขา้ใจงา่ยขึน้ โดยเฉพาะมกัใชใ้นการอธบิายสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
หรอืแมเ้ปรยีบเรือ่งทีเ่ป็นรปูธรรมดว้ยขอ้อุปมาแบบรปูธรรม กช็ว่ยใหค้วามหนกัแน่นเขา้  
  3. การใชอุ้ปมาน้ี น่าจะเป็นกลวธิปีระกอบการสอนทีพ่ระพทุธองคท์รงใชม้ากทีส่ดุ 
มากกวา่กลวธิอีื่นใด  
  4. การใชอุ้ปกรณ์การสอน ในสมยัพทุธกาล ยอ่มไมม่อุีปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ 
ทีจ่ดัทาํขึน้ไวเ้พือ่การสอนโดยเฉพาะ เหมอืนสมยัปจจุบนั เพั ราะยงัไมม่กีารจดัการศกึษาเป็นระบบ
ขึน้มากอยา่งกวา้งขวาง หากจะใชอุ้ปกรณ์บา้ง กค็งตอ้งอาศยัวตัถุสิง่ของทีม่ใีนธรรมชาต ิหรอื
เครือ่งใชต่้างๆ ทีผู่ค้นใชก้นัอยู ่ 
  5. การทาํเป็นตวัอยา่ง วธิสีอนทีด่ทีีส่ดุอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะในทางจรยิธรรม คอื 
การทาํเป็นตวัอยา่ง ซึง่เป็นการสอนแบบไมต่อ้งกล่าวสอน เป็นทาํนองการสาธติใหด้ ูแต่ที่
พระพทุธเจา้ทรงกระทาํนัน้เป็นไปในรปูทรงเป็นผูนํ้าทีด่ ีการสอนโดยทาํเป็นตวัอยา่ง กค็อื 
พระจรยิวตัรอนัดงีามทีเ่ป็นอยูโ่ดยปกตนิัน้เอง แต่ทีท่รงปฏบิตัเิป็นเรือ่งราวเฉพาะกม็ ี
  6. การเล่นภาษา เล่นคาํ และใชค้าํในความหมายใหม ่การเล่นภาษาและการเล่นคาํ 
เป็นเรือ่งของความสามารถในการใชภ้าษาผสมกบัปฏภิาณ ขอ้น้ีกเ็ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึพระปรชีา
สามารถของพระพทุธเจา้ทีม่รีอบไปทุกดา้น แมใ้นการสอนหลกัธรรมทัว่ไป พระองคก์ท็รงรบัเอา
คาํศพัทท์ีม่อียูแ่ต่เดมิในลทัธศิาสนาเก่ามาใช ้แต่ทรงกาํหนดความหมายใหม ่ซึง่เป็นวธิกีารชว่ยให้
ผูฟ้งผูเ้รยีนหนัมาสนใจ และกาํหนดคาํสอนไดง้า่ย เพยีงแต่มาทาํความเขา้ใจเสยีใหมเ่ทา่นัน้ั  
และเป็นการชว่ยใหม้กีารพจิารณาเปรยีบเทยีบไปในตวัดว้ยวา่อยา่งไหนถูก อยา่งไหนผดิอยา่งไร 
จงึเหน็ไดว้า่ คาํวา่ พรหม พราหมณ์ อรยิะ ยญั ตบะ ไฟบชูายญั ฯลฯ ซึง่คาํในลทัธศิาสนาเดมิกม็ใีช้
ในพระพทุธศาสนาดว้ยทัง้สิน้ แต่มคีวามหมายต่างออกไปเป็นอยา่งใหม ่ 
  7. อุบายเลอืกคน และการปฏบิตัริายบุคคล การเลอืกคนเป็นอุบายสาํคญัในการ
เผยแพรศ่าสนา ในการประกาศธรรมของพระพทุธเจา้ เริม่แต่ระยะแรกประดษิฐานพระพทุธศาสนา
จะเหน็ไดว้า่พระพทุธเจา้ทรงดาํเนินพทุธกจิดว้ยพระพทุโธบายอยา่งทีเ่รยีกวา่ การวางแผน 
ทีไ่ดผ้ลยิง่ ทรงพจิารณาวา่เมือ่จะเขา้ไปประกาศพระศาสนาในถิน่ใดถิน่หน่ึงควรไปโปรดใครก่อน  
  8. การรูจ้กัจงัหวะ และโอกาส ผูส้อนตอ้งรูจ้กัใชจ้งัหวะ และโอกาสใหเ้ป็นประโยชน์  
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  9. ความยดืหยุน่ในการใชว้ธิกีาร ถา้ผูส้อนสอนอยา่งไมม่อีตัตา ตดัตณัหา มานะ ทฏิฐิ
เสยีใหน้้อยทีส่ดุ กจ็ะมุง่ไปยงัผลสาํเรจ็ในการเรยีนรูเ้ป็นสาํคญั สดุแต่จะใชก้ลวธิใีด ใหก้ารสอน
ไดผ้ลดทีีส่ดุ กจ็ะทาํในทางนัน้ ไมก่ลวัวา่จะเสยีเกยีรต ิไมก่ลวัจะถูกรูส้กึวา่แพ ้การลงโทษ และ 
ใหร้างวลั การใชอ้าํนาจลงโทษ ไมใ่ชก้ารฝึกคนของพระพทุธเจา้ แมใ้นการแสดงธรรมตามปกติ
พระองค ์กแ็สดงไปตามเน้ือหาธรรมไมก่ระทบกระทัง่ใคร การสอนไมต่อ้งลงโทษ เป็นการแสดง
ความสามารถของผูส้อนดว้ย ในระดบัสามญั สาํหรบัผูส้อนทัว่ไป อาจตอ้งคดิคาํนึงวา่การลงโทษ 
ควรมหีรอืไม ่แคไ่หน และอยา่งไร แต่ผูท้ีส่อนคนไดส้าํเรจ็ผลโดยไมต่อ้งใชอ้าญาโทษเลย ยอ่มชื่อวา่
เป็นผูม้คีวามสามารถในการสอนมากทีส่ดุ  
  10. กลวธิแีกป้ญหาเฉพาะหน้า ปญหาเฉพาะหน้าทีเ่กดิขึน้ต่างครัง้ ต่างคราว ยอ่มมีั ั

ลกัษณะแตกต่างกนัไปไมม่ทีีส่ ิน้สดุ การแกป้ญหาเฉพาะหน้ายอ่มอาศัั ยปฏภิาณ คอื ความสามารถ
ในการประยกุตห์ลกั วธิกีาร และกลวธิต่ีางๆ มาใชใ้หเ้หมาะสม เป็นเรือ่งเฉพาะครัง้ เฉพาะคราวไป  
 
 3.7 ลาํดบัเน้ือหาท่ีทรงสอน 
 เน้ือหาพทุธจรยิธรรมทีท่รงสอนตามลาํดบัจากงา่ยไปหายากมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ประภาศร ีสหีอาํไพ (2550: 81-83) กล่าวถงึพทุธจรยิธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน
ตามลาํดบัจากงา่ยไปหายากวา่ ไดแ้ก่ทรงกล่าวถงึ: 
 ทานกถา บุคคลทีม่นิีสยัในการขดัเกลาชาํระสิง่เศรา้หมองซึง่กดีขวางการทาํดลีะเวน้ 
ความชัว่และและทาํจติใจใหม้คีุณธรรม ประกอบดว้ยความรกั ความเมตตา เอือ้เฟ้ือกนั กระทาํตน 
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่นใฝใจใหท้าน่  
 ศลีกถา คอื คตพิทุธจรยิธรรมของมวลพทุธศาสนิกชน ศลี คอื ความประพฤตทิีเ่ป็นปกติ
เป็นลกัษณะนิสยัทีส่มบรูณ์ดว้ยคุณธรรม ศลีและจรยิธรรมมคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั จรยิธรรม 
หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤต ิศลีธรรมและกฎศลีธรรม ศลีเป็นความงดเวน้จากอกุศลเจตนา
ทัง้หลายโดยอาศยัความสาํรวมระวงั (สงัวโร) คูก่บัความงดเวน้ (วริตั)ิ ตวัความสาํรวมระวงัน้ีกค็อื 
สตทิีม่หีริหิรอืความละอายใจ และโอตตปัปะ คอืความเกรงกลวับาปเป็นความระลกึได ้
 สคักถา การรกัษาศลีและใหท้านเป็นการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ เหมอืนอยูใ่นสวรรค ์
สวรรคค์อืความสขุอนัเกดิจากการกระทาํ เป็นความดคีวามงามทีทุ่กคนทาํใหเ้กดิขึน้ได ้
 กามาทนีพกถา แสดงโทษแหง่กามวา่เป็นทุกข ์ไมค่วรมวัเมาในโลกธรรมทัง้หลาย ไดแ้ก่ 
ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ เพราะมกีารแปรปรวนเสือ่มไปเป็นทุกขท์ัง้หมดทัง้สิน้ 
 เนกขมัมกถา คอื การหลกีออกจากกามทีเ่ดอืดรอ้นใหอ้อกไปใหพ้น้จากกามสขุทัง้ปวง 
ในโลกยีสขุ โดยเหน็ในสจัจะ 4 ประการ อนัเป็นหนทางแหง่การดบัทุกขส์ิน้เชงิ 
 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (2549: 60-61) 
ทรงกล่าวถงึ พทุธจรยิธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงตามลาํดบั สรปุไดว้า่ อนุบุพพกิถา คอืถอ้ยคาํ 
ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวโ้ดยลาํดบัตัง้แต่เบือ้งตน้นัน้คอื ทาน ศลี สวรรค ์อนัเป็นผลของทาน 
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และศลี กามาทนีพ โทษของกาม และ เนกขมัมานิสงส ์อานิสงสข์องเนกขมัมะคอืออกจากกาม 
ดงัทีแ่สดงในพทุธประวตัโิดยมากวา่ พระพทุธเจา้ทรงแสดงอนุปพุพกิถา 5 น้ีก่อน แลว้ทรงแสดง
อรยิสจัสบืต่อไปในภายหลงั สาํหรบัอนุบุพพกิถา ในขอ้ทานขอ้ศลีขอ้สวรรคน์ัน้ กเ็ป็นการแสดง
ความประพฤตดิแีละผลของความประพฤตดิทีางโลก 
 
  3.8 พทุธวธีิ สอนท่ีนํามาเปรียบเทียบกบัวธีสอนในปัจจบุนัิ  
 เอกสารเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษา 
เพือ่เป็นสิง่กาํหนดในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมในโรงเรยีนของพระสอนศลีธรรม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร  สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
 นภดล เจนอกัษร (2526: 51-57) ไดศ้กึษาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง พทุธศกัราช 
2514 พบวา่ วธิสีอนของพระพทุธเจา้ม ี7 วธิ:ี 1) วธิสีอนโดยการบรรยาย 2) วธิโีดยการซกัถาม 
และสนทนาโตต้อบ 3) วธิสีอนโดยการสาธติ 4) วธิสีอนแบบแกป้ญหา หรอืวธิสีอนตามขัน้ั  
ของอรยิสจั 4 5) วธิสีอนแบบสบืสวนหาคาํตอบเอง 6) วธิสีอนแบบอุปนยั 7) วธิสีอนแบบอนุนยั   
 พระชยสร สมบุญมาก (สมปญฺุโญ) (2543: 297-300) ศกึษาพทุธวธิใีนการสอน: สบืคน้ 
จากพระไตรปิฎก สตุตนัตปิฎก พบวา่ พทุธวธิใีนการสอนม ี7 วธิ:ี 1) วธิสีอนแบบบรรยาย 
2) วธิสีอนแบบซกัถามและสนทนาโตต้อบ 3) วธิสีอนโดยการสาธติ 4) วธิสีอนแบบแกป้ญหาั  
หรอืวธิสีอนตามขัน้ของอรยิสจั 4 5) วธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน 6) วธิสีอนแบบอุปนยั 
7) วธิสีอนแบบนิรนยั 
 สมุน อมรววิฒัน์ (2544) กล่าววา่ พระพทุธเจา้ทรงมวีธิสีอนทีแ่ยบยลและทรงใชว้ธิสีอน
หลายวธิ ีการทีพ่ระพทุธองคจ์ะสอนวธิใีด ยอ่มขึน้อยูก่บับุคคล สภาพแวดลอ้ม เหตุการณ์ ภาวะ
ปญหาั ต่างๆ สว่นทีนิ่ยามกาํหนดเรยีกวธิสีอนต่างๆ นัน้เกดิขึน้ภายหลงั 
 จากการศกึษาของนกัวชิาการทางพระพทุธศาสนาสรปุไดว้า่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอน
ทัว่ไปแลว้ พทุธวธิใีนการสอนม ี7 วธิ ีดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ผูว้จิยัยกตวัอยา่งทีท่รงสอนพทุธวธิสีอน
แบบต่างๆ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  1. พทุธวธีสอนโดยการบรรยายิ  
  ยกตวัอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนวธิสีอนโดยการบรรยายทีป่ราฏกในพระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบบัหลวง พทุธศกัราช 2514 (นภดล เจนอกัษร 2526: 51) คอื พระพทุธเจา้ทรงคาํนึงถงึ
ความแตกต่างในลกัษณะพืน้ฐานทางพฤตกิรรม และความแตกต่างทางวุฒปิญญา เชน่ กรณีั  
ทรงสอนหลกัการสงัเกตความเป็นอธรรมวาทขีองพระภกิษุแก่พระสารบุีตร ดงัน้ี คอื ครัง้หน่ึงภกิษุ
ชาวโกสมัพก่ีอความบาดหมางทะเลาะววิาท จนชาวพระนครโกสมัพไีมส่กัการะ ไมเ่คารพบชูา 
จงึพากนัเดนิทางไปเฝาพระพทุธเจา้ ณ นครสาวตัถ ีพระสารบุีตรไดส้ดบัขา่วแลว้ ทลูขอหลกัปฏบิตัิ้

เพือ่ดาํเนินการแก่ภกิษุเหลา่นัน้ 
  พระพทุธเจา้ตรสัตอบวา่ “สารบุีตร ถา้เชน่นัน้ เธอจงดาํรงอยูต่ามธรรม” พระสารบุีตร 
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ทลูถามต่อไปวา่ “ขา้พเจา้จะพงึทราบธรรมหรอือธรรมอยา่งไรพระพทุธเจา้ขา้” พระพทุธเจา้จงึทรง
ประทานหลกัการสงัเกตความเป็นอธรรมวาทขีองพระภกิษุแก่พระสารบุีตรโดยทรงบรรยาย 
ดงัต่อไปน้ี คอื 
  สารบุีตร เธอพงึทราบอธรรมวาทภีกิษุดว้ยวตัถุ 18 ประการ คอื ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี 
   1. แสดงสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม วา่เป็นธรรม 
   2. แสดงสิง่ทีเ่ป็นธรรม วา่ไมเ่ป็นธรรม 
   3. แสดงสิง่ทีไ่มเ่ป็นวนิยั วา่เป็นวนิยั 
   4. แสดงสิง่ทีเ่ป็นวนิยั วา่ไมเ่ป็นวนิยั 
   5. แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตมไิดท้รงภาษติไว ้มไิดต้รสัไว ้วา่พระตถาคต 
      ทรงภาษติไว ้ตรสัไว ้
   6. แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตทรงภาษติไว ้ตรสัไว ้วา่พระตถาคตมไิดท้รงภาษติไว ้  
      มไิดต้รสัไว ้
   7. แสดงมรรยาทอนัพระตถาคตมไิดท้รงประพฤตมิา วา่พระตถาคต 
      ทรงประพฤตมิา 
   8. แสดงมรรยาทอนัพระตถาคตทรงประพฤตมิาแลว้ วา่พระตถาคตมไิดท้รง 
      ประพฤตมิา 
   9. แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตมไิดท้รงบญัญตัไิว ้วา่พระตถาคตทรงบญัญตัไิว ้
   10. แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตทรงบญัญตัไิว ้วา่พระตถาคตมไิดท้รงบญัญตัไิว ้
   11. แสดงสิง่มใิชอ่าบตั ิวา่เป็นอาบตั ิ
   12. แสดงอาบตั ิวา่เป็นสิง่มใิชอ่าบตั ิ
   13. แสดงอาบตัเิบา วา่เป็นอาบตัหินกั 
   14. แสดงอาบตัหินกั วา่เป็นอาบตัเิบา 
   15. แสดงอาบตัมิสีว่นเหลอื วา่เป็นอาบตัหิาสว่นเหลอืมไิด ้
   16. แสดงอาบตัหิาสว่นเหลอืมไิด ้วา่เป็นอาบตัมิสีว่นเหลอื 
   17. แสดงอาบตัชิัว่หยาบ วา่เป็นอาบตัไิมช่ัว่หยาบ 
   18. แสดงอาบตัไิมช่ัว่หยาบ วา่เป็นอาบตัชิัว่หยาบ  
 สารบุีตร เธอพงึทราบอธรรมวาทภีกิษุดว้ยวตัถุ 18 ประการน้ีแล 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) (2547: 54) กล่าววา่ พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
น่าจะทรงใชใ้นการแสดงธรรมประจาํวนั ซึง่มปีระชาชน หรอืพระสงฆจ์าํนวนมาก และสว่นมาก 
เป็นผูม้พีืน้ความรูค้วามเขา้ใจ กบัมคีวามเลื่อมใสศรทัธาอยูแ่ลว้ มาฟงเพือ่หาความรูค้วามเขา้ใจั

เพิม่เตมิ และหาความสงบสขุทางจติใจ นบัไดว้า่เป็นคนประเภทและระดบัใกลเ้คยีงกนั พอจะใชว้ธิี
บรรยายอนัเป็นแบบกวา้งๆ ได ้
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  สบืเน่ืองจากทีไ่ดย้กตวัอยา่งพทุธวธิโีดยการบรรยายขา้งตน้นัน้ เมือ่นํามาใชส้อน
พระพทุธศาสนาในปจจุบนั ผูว้จิยัสรปุความคดิเหน็ของนกัการศกึษาเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนั พทุธวธิี
สอนโดยบรรยาย ดงัน้ี 
   1) ความหมาย  
   พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย หมายถงึ วธิสีอนทีพ่ทุธเจา้ทรงใชบ้รรยายธรรมะ 
ในทีป่ระชุมใหญ่ ในการแสดงธรรมะประจาํวนั ซึง่มปีระชาชน หรอืพระสงฆจ์าํนวนมาก  และ
สว่นมากเป็นผูม้พีืน้ความรูค้วามเขา้ใจ กบัมคีวามเลื่อมใสศรทัธาอยูแ่ลว้ มาฟงเพือ่หาความรู้ั  
ความเขา้ใจเพิม่เตมิ และหาความสงบสขุทางจติใจ นบัไดว้า่เป็นคนประเภทและระดบัใกลเ้คยีงกนั 
และวธิสีอนน้ี พระสงฆนิ์ยมใชใ้นการบรรยายธรรมะ โดยการเตรยีมเน้ือหาสาระ ทางพระพทุธ 
ศาสนา แลว้บรรยาย  พดู  บอก  เล่า  อธบิาย  เน้ือหาสาระพทุธศาสนาทีต่อ้งการสอนแก่ผูเ้รยีน 
   2) ลกัษณะของวธิสีอนแบบบรรยาย 
   การสอนแบบบรรยายนัน้ ผูบ้รรยายจะตอ้งเตรยีมการในเรือ่งหรอืสาระทีจ่ะสอน
อยา่งละเอยีด ใหเ้ชื่อมโยงกนั เพือ่ใหผู้ฟ้งเกดิจนิตนาการั  รบัรูเ้รือ่งราวอยา่งต่อเน่ือง กระจา่งชดั 
ในเรือ่งทีฟ่ง การบรรยายในเรือ่งหรอืสาระทีเ่ขา้ใจยากนัน้ ผูบ้รรยายควรยกตวัอยา่งประกอบั  
หรอืใชส้ือ่ประกอบการบรรยายอยา่งเหมาะสม 
   3) ขัน้ตอนการสอน 
    3.1) ขัน้เสนอหลกัการหรอืขอ้เทจ็จรงิ ตวัอยา่ง เชน่ การสอนเรือ่งเบญจศลี 
เบญจธรรม ผูส้อนจะอธบิายหลกัการของศลี คอื ขอ้งดเวน้ 5 ประการ และหลกัการของธรรม 
ขอ้ปฏบิตั ิ5 ประการ พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบในแต่ละขอ้ 
    3.2) ขัน้ซกัไซไ้ล่เรยีง ผูส้อนควรจะมวีธิฝึีกใหผู้เ้รยีนไดค้ดิตามเรือ่งหรอืเน้ือหา
สาระทีค่รอูธบิาย เชน่ ชีป้ระเดน็ใหต้ดิตามวา่ ทาํไมจงึตอ้งงดเวน้ (ศลี 5) ทาํไมจงึตอ้งปฏบิตัติาม 
(ธรรม 5) พรอ้มทัง้ชีนํ้า อธบิายเหตุผลเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความกระจา่งชดัหรอืเกดิความเขา้ใจ อนัจะ
นําไปสูค่วามคดิ ความเชื่อมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติาม 
    3.3) ขัน้สรปุใจความสาํคญั เป็นขัน้ทีผู่ส้อนกบัผูเ้รยีนรว่มกนัสรปุประเดน็สาํคญั
ในเรือ่งทีไ่ดเ้รยีนไปเป็นการเน้นยํา้วา่ผูเ้รยีนไดเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 
   4) ประโยชน์ของวธิสีอนแบบบรรยาย 
    4.1) ผูเ้รยีนไดร้บัฟงเรือ่งราวทีผู่ส้อนไดไ้ปศกึษาคน้คว้ั าความรูม้าถ่ายทอด
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้หมด ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีน ถา้สงสยัสามารถซกัถามไดต้ามที่
ตอ้งการทนัท ี 
    4.2) ประหยดัเวลาในการศกึษาหาความรู ้ผูเ้รยีนไมต่อ้งเสยีเวลาไปคน้ควา้ 
หาความรู ้
   5) ขอ้จาํกดัของวธิสีอนแบบบรรยาย 
    5.1) ผูส้อนตอ้งเตรยีมการสอนมากและกวา้งขวาง ผูส้อนจะตอ้งม ี
ความเชีย่วชาญแตกฉานในเรือ่งทีส่อน พรอ้มต่อการซกัถามขอ้สงสยั 
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    5.2) ผูส้อนจะตอ้งมลีลีาในการบรรยายใหช้วนฟง เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดต้ดิตามั  
   6) ขอ้เสนอแนะ 
    ควรนําวธิสีอนในการบรรยายไปใชส้อนรว่มกบัวธิกีารสอนอื่นๆ 
   7) การนําไปใช ้ 
   สามารถนําไปใชส้อนไดใ้นทกุเรือ่ง ทุกเน้ือหาทีม่ลีกัษณะเป็นหลกัการ ทฤษฎ ี
หรอืเน้ือหาทีค่อ่นขา้งยากตอ้งมกีารอธบิายขยายความ 
 
  2. พทุธวธีสอนโดยการซกัถามและสนทนาโต้ตอบิ  
  ยกตวัอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนโดยการซกัถามและสนทนาโตต้อบที ่ไดป้รากฏ 
ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง พทุธศกัราช 2514  (นภดล เจนอกัษร. 2526: 53) พระพทุธ 
เจา้ทรงสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนทีย่งัไมเ่ขา้ใจไดเ้ขา้ใจ และเพือ่ใหผู้เ้รยีนทีเ่ขา้ใจแลว้เขา้ใจแจม่แจง้ยิง่ขึน้ 
เชน่ กรณทีีท่รงแสดง อนตัตลกัขณสตูรโปรดปญจวคัคยี ์โดยทรงแสดงวา่ รปู เวทั นา สญัญา สงัขาร 
และ วญิญาณ หรอื ขนัธ ์5 เป็นอนตัตา เป็นสิง่ไมม่ตีวัตน เป็นไปเพือ่ความลาํบากเทา่นัน้ เพราะผู้
เป็นเจา้ของไมส่ามารถจะบงัคบัได ้เชน่น้ีแลว้ปญจวคัคยีบ์างองคย์งัไมเ่ขา้ใจ กท็รงใชว้ธิซีกัถามั

สนทนา เพือ่ทาํใหป้ญจวคัคยีเ์ขา้ใจไปตามลาํดบั ดงัน้ีคอืั  
   พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัถามวา่ ดกูรภกิษุทัง้หลาย พวกเธอสาํคญัความเป็นไฉน 
รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง 
   พระปญจวคัคยีท์ลูวา่ ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้ั  
   พ. กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่งสิง่นัน้เป็นทุกขห์รอืเป็นสขุเล่า 
   ป. เป็นทุกข ์พระพทุธเจา้ขา้ 
   พ. กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเหน็ 
สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เป็นเรา นัน่เป็นตนของเรา 
   ป. ขอ้นัน้ ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้ 
   จากนัน้ตรสัถามไปในลกัษณะเดยีวกนัน้ีอกีถงึ เวทนา สญัญา สงัขาร และ วญิญาณ 
ปญจวคัคยีท์ัง้นัน้กเ็ขา้ใจโดยทัว่กนัั  
  อกีกรณหีน่ึง เชน่ ครัง้เมือ่พระพทุธเจา้ประทบัอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู ใกลก้รงุราชคฤห ์ 
ทราบวา่ พระโสณะเกดิปรวิติกวา่จติของตนยงัไมห่ลุดพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่ จงึอยากจะลา
สกิขา สกึออกมาเป็นคฤหสัถใ์ชส้อยโภคทรพัยแ์หง่ตระกลูของตนทาํบุญแก่พระศาสนาแทนการบวช
เรยีน จงึเสดจ็ไปหาแลว้ตรสัสอน แต่พระโสณะยงัไมล่ะความคดิเดมิ จงึทรงตรสัสอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบอกีครัง้หน่ึงวา่ 
   พ. ดกูรโสณะ เธอจะสาํคญัความขอ้นัน้เป็นไฉน เธอเมือ่ก่อนอยูค่รองเรอืน เป็นผู้
ฉลาด ในการดดีพณิมใิชห่รอื 
   ส. อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้ 
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   พ. ดกูรโสณะ  เธอจะสาํคญัความขอ้นัน้เป็นไฉน กส็มยัใดสายพณิของเธอตงึ
เกนิไป สมยันัน้พณิของเธอยอ่มมเีสยีงไพเราะหรอืยอ่มควรแก่การใชห้รอืไม ่
   ส.ไมเ่ป็นเชน่นัน้พระพทุธเจา้ขา้ 
   พ. ดกูรโสณะ เธอจะสาํคญัความขอ้นัน้เป็นไฉน สมยัใดสายพณิของเธอหยอ่น
เกนิไป สมยันัน้ พณิของเธอยอ่มมเีสยีงไพเราะ หรอืยอ่มควรแก่การใชห้รอืไม ่
   ส. ไมเ่ป็นเชน่นัน้ พระพทุธเจา้ขา้ 
   พ. ดกูรโสณะ กส็มยัใดสายพณิของเธอไมต่งึเกนิไป ไมห่ยอ่นเกนิไป ตัง้อยู ่
ในขนาดกลาง สมยันัน้พณิของเธอยอ่มมเีสยีงไพเราะ หรอืยอ่มควรแก่การใชห้รอืไม ่
   ส. อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้ 
   พ. ดกูรโสณะ ฉนันัน้เหมอืนกนัแล ความเพยีรทีป่รารภมากเกนิไป ยอ่มเป็นไป 
เพือ่ความฟุงซ่าน ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไปยอ่มเป็นไปเพือ่ความเกยีจครา้น ดกูรโสณะ เพราะเหตุ้

นัน้แหละ เธอจงตัง้ความเพยีรใหส้มํ่าเสมอ จงตัง้อนิทรยีใ์หส้มํ่าเสมอ และจงถอืนิมติในความสมํ่าเ
นัน้ 
   ดงัน้ีแลว้ พระโสณะจงึทลูรบัคาํพระผูม้พีระภาค 
  สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์(2551: 31) ไดท้รงตรสัสนทนาโตต้อบ 
อนัเป็นการสอนพระพทุธศาสนาสรปุความตอนหน่ึงดงัน้ี 
   พระพทุธศาสนาสอนอยา่งไร 
   ถาม: พระพทุธศาสนานัน้สอนอยา่งไร ? 
   ตอบ: ในชัน้แรกหรอืโดยตรง สอนใหรู้ต้ามเป็นจรงิ เพือ่เป็นผูต้ื่นอยูเ่สมอไมห่ลง 
และสิน้สดุทุกขใ์จ อนัเป็นทกุขอ์ยา่งสาํคญั เชน่ธมัมจกักปัวตัตนะสตูร แสดงปฏปิทาขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็น
เครือ่งดาํเนินถงึความสิน้ทกุข ์อนตัตลกัขณะสตูร แสดงลกัษณะของ อนตัตา อาทติตปรยิายะสตูร 
แสดงปรยิายแหง่ของรอ้น เป็นตน้ 
  สบืเน่ืองจากทีไ่ดย้กตวัอยา่งพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามและสนทนาโตต้อบ (ธรรม
สากจัฉา) และวธิสีอนพระพทุธศาสนาดงักล่าวขา้งตน้นัน้ เมือ่นําใชส้อนพระพทุธศาสนาในปจจบุนั ั

ผูว้จิยัสรปุความคดิเหน็ของนกัการศกึษาเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามและสนทนาโตต้อบ
ดงัน้ี 
   1) ความหมาย 
   พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามและสนทนาโตต้อบ (ธรรมสากจัฉา) หมายถงึ วธิสีอน 
ทีผู่ส้อนเสนอสถานการณ์ทีเ่ป็นปญหาของการปฏบิตัศิลี สมาธ ิปญญา หรอืความเขา้ใจหลกัธรรมั ั

ทางพระพทุธศาสนา ใหน้กัเรยีนสนทนากนัจนไดข้อ้สรปุความรูท้างธรรม โดยมลีกัษณะการสนทนา
ดงัน้ี 
    1. อภปิรายหวัขอ้ธรรมในหมูน่กัเรยีน จนนกัเรยีนสรปุหลกัธรรมได ้
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    2. ซกัถามกนัระหวา่งนกัเรยีนกบันกัเรยีน นกัเรยีนกบัครผููส้อน โดยนกัเรยีน
เป็นฝายถาม หรอืเป็นฝายตอบสลบักนัหรอืนกัเรยีนและครผููส้อนผลดักนัถามตอบ จนนกัเรยีนสรปุ่ ่

หลกัธรรมได ้
    3. ตัง้ตวัแทนขึน้ซกัถามกนัระหวา่งนกัเรยีนสองฝายจนสรปุหลกัธรรมได้่  
   วธิสีอนแบบน้ีเหมาะกบันกัเรยีนทีม่พีืน้ความรูใ้นเน้ือหาพอสมควร และตอ้งการทีจ่ะ
หาความกระจา่งในเน้ือหาเพิม่เตมิขึน้ วธิกีารน้ีใชไ้ดด้กีบันกัเรยีนจาํนวนน้อย และมคีวามสามารถ 
ในการใชภ้าษา การซกัถาม โตต้อบ แสดงความคดิเหน็ อภปิราย อธบิายไดด้พีอสมควร 
   สบืเน่ืองจากนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาดงักล่าว 
ขา้งตน้นัน้สรปุไดว้า่ วธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาเป็นวธิกีารสอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชบ้่อยๆ วธิหีน่ึง 
พระพทุธเจา้มกัทรงใชถ้ามนําคูส่นทนาเขา้สูค่วามเขา้ใจธรรม ทรงสง่เสรมิใหม้กีารสนทนาธรรมกนั
ในหมูส่าวก ดงันัน้ การสอนแบบธรรมสากจัฉาจงึเป็นวธิกีารสอนแบบหน่ึงทีส่ามารถนําไปใช ้
ในการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูเ้รือ่งธรรมะ 
   2) ลกัษณะของวธิสีอนโดยการซกัถามและสนทนาโตต้อบ 
   ในการสอนแบบธรรมสากจัฉานัน้ ผูส้อนจะจดักจิกรรมทีเ่น้นเรือ่งการสนทนา 
เป็นหลกั เป็นการสนทนาในเรือ่งทัว่ไป แต่ตอ้งเป็นเรือ่งทีม่คีุณคา่ มสีาระ หรอืจะเป็นเรือ่งธรรม 
ตัง้จุดมุง่หมายการสนทนาใหต้รงกนั มกีารกาํหนดหวัขอ้เรือ่ง หวัขอ้ปญหา ตลอดจนขอบเขตั  
การอภปิรายซกัถามใหช้ดัเจน ผูส้อนจะตอ้งมอบหมายใหผู้เ้รยีนซึง่เป็นคูส่นทนาคน้ควา้หาความรู้
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เพือ่เป็นพืน้ฐานในการสนทนา ผูส้อนชีแ้จงคูส่นทนาใหรู้จ้กัพดูธรรมเป็น 
กล่าวคอื เรือ่งทีพ่ดูนัน้ตอ้งเป็นเรือ่งจรงิมปีระโยชน์ มกีารสนทนาดว้ยถอ้ยคาํสภุาพ พดูดว้ยเมตตา
จติ ถูกกาลเทศะ นอกจากนัน้ผูเ้รยีนตอ้งรูจ้กัฟงธรรมั เป็น มขีอ้สงัเกตวา่ หวัขอ้ทีส่นทนานัน้ 
ควรจะเป็นเรือ่งทีผู่เ้รยีนสนใจหรอืเป็นเรือ่งทีเ่คยประสบปญหามาแลว้ แต่แกป้ญหาไมไ่ด้ั ั  
   3) ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
    3.1) ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
    ผูส้อนนําขา่วหรอืสถานการณ์ต่างๆ มาเสนอผูเ้รยีน เพือ่ใหเ้หน็ปญัหา 
และหาแนวทางในการแกไ้ขปญหา และเหน็คุณคา่ของการแกป้ญหาอยา่งถูกตอ้งั ั  
    3.2) ขัน้สอน 
     1. ขัน้แสวงหาความรู ้ผูส้อนออกแบบกจิกรรมหรอืกาํหนดประเดน็ เพือ่ให้
ผูเ้รยีนแสวงหาความรูด้ว้ยการคน้ควา้หาความรูจ้ากเอกสาร ตํารา หนงัสอืประเภทต่างๆ ปายนิเทศ ้

ส ือ่อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งความรูด้า้นเทคโนโลยปีระเภทต่างๆ และนํามาแลกเปลีย่นความรู ้
โดยมผีูส้อนคอยชีแ้นะอยา่งมเีมตตา 
     2. ขัน้คน้พบความรู ้สนทนาแลกเปลีย่นความรู ้ขณะทีผู่เ้รยีนแสวงหา
ความรูด้ว้ยวธิกีารต่างๆ อยา่งหลากหลายนัน้ ผูเ้รยีนกย็อ่มคน้พบความรูไ้ปดว้ย ซึง่ถา้จะใหค้น้พบ
ความรูไ้ดต้รงประเดน็นัน้ผูส้อนควรจดัทาํใบงาน กาํหนดหวัขอ้หรอืตัง้ประเดน็คาํถามเพือ่เป็น 
การกาํกบัผูเ้รยีนใหศ้กึษาขอ้มลูความรูไ้ดต้รงตามเปาหมาย้  
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     3. การวเิคราะหแ์ละประเมนิความรู ้ผูส้อนควรไดนํ้าวธิคีดิรปูแบบต่างๆ 
แทรกเขา้มาเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่ความรูอ้ยา่งมเีหตุผล ผูส้อนอาจนํากรณี
ตวัอยา่ง มาใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิหาสาเหตุของปญหา หรอืคดิแกป้ญหาโดยใชว้ธิคีดิแบบใดแบบหน่ึงั ั

ในวธิคีดิตามหลกัพทุธธรรม ตวัอยา่งเชน่ วธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจจยั วธิคีดิแบบแกป้ญหา วธิคีดิั ั

แบบคุณโทษและทางออก ฯลฯ ซึง่ผูส้อน อาจจะใชว้ธิคีดิแบบอื่นนอกเหนือจากวธิคีดิตามที่
ยกตวัอยา่งมาแลว้กไ็ด ้ต่อจากนัน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการสรปุประเดน็ของขอ้มลูความรูแ้ละประเมนิคา่
โดยวธิกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในกลุ่ม และเสนอต่อชัน้เรยีน 
     4. ขัน้พสิจูน์ความรูห้รอืขัน้ปฏบิตั ิเป็นขัน้ทีผู่ส้อนไดจ้ดักจิกรรมฝึกปฏบิตัิ
พสิจูน์ความรูใ้หผู้เ้รยีนทุกคนไดว้างแผนการปฏบิตัตินและเลอืกแนวปฏบิตัติามหลกัธรรมทีไ่ดเ้รยีน
ไปแลว้ทัง้ในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน โดยจะใหเ้ลอืกแนวทางทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด้
คลา้ยคลงึกนัในกลุ่มของตน เพือ่จะไดรู้ถ้งึปญหาและสาเหตุของปญหาในการปฏบิตั ิมกีารอภปิรายั ั

รว่มกนั เพือ่หาแนวทางแกไ้ข  
    ในขัน้ปฏบิตัน้ีิผูส้อนควรใหเ้วลาผูเ้รยีนไดม้โีอกาสปฏบิตัจิรงิตามแนวทางที่
กลุ่มของตนไดเ้ลอืกไว ้ซึง่อาจจะใชเ้วลาสกั 1-2 สปัดาห ์เป็นอยา่งน้อย 
    3.3) ขัน้สรปุ 
     1. ใหผู้เ้รยีนทกุคนสรปุผลการปฏบิตัแิละพสิจูน์ความรู ้ตามทางเลอืก 
ของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่ม โดยสมาชกิแต่ละกลุ่มไดนํ้าผลการสรปุมาเล่าสูก่นัฟง ใหท้ราบถงึผลั  
การปฏบิตัวิา่เป็นอยา่งไร มเีรือ่งใดทีเ่ป็นปญหาหรอือุปสรรค หาสาเหตุของปญหา และชว่ยกนัเสนอั ั

แนวทางแกไ้ข ถา้บุคคลใดไดผ้ลดจีากการปฏบิตัใิหช้ว่ยกนัหาสาเหตุของผลการปฏบิตันิัน้ ซึง่อาจ 
ใชว้ธิคีดิในแบบทีผู่เ้รยีนคดิวา่เหมาะสม 
     2. ต่อจากนัน้ใหนํ้าผลการสรปุของแต่ละกลุ่มมาแลกเปลีย่นกนั 
ดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่ พดู เขยีน ฯลฯ เพือ่แสดงความมัน่ใจวา่ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการพสิจูน์ 
ดว้ยการปฏบิตันิัน้เป็นไปไดม้คีุณคา่และปฏบิตัไิดผ้ลจรงิ 
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   4) ประโยชน์และขอ้จาํกดัของวธิสีอนแบบธรรมสากจัฉา ดงัแสดงภาพประกอบ 9 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนแบบธรรมสากจัฉาน้ี ทาํใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่ม
ในการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซึง่เหมาะสมกบัผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษา ซึง่เป็นวยั 
ทีส่นใจในเหตุการณ์ต่างๆ สามารถพดูวจิารณ์โตต้อบดว้ยความรบัผดิชอบ และในกรณทีี ่
เป็นการสนทนาธรรมโดยนําหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นหลกัสนทนาดว้ยแลว้ ยอ่มจะทาํให้
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในหลกัธรรมดขีึน้ และในกรณทีีม่กีารสนทนาในเรือ่งทัว่ไปกจ็ะทาํใหผู้เ้รยีน 
มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแสวงหาความรู ้เพือ่มาเป็นพืน้ฐานการปฏบิตั ิ 
   5) ขอ้จาํกดัของวธิกีารสอนโดยการซกัถามและสนทนาโตต้อบ 
   การใชว้ธิสีอนแบบธรรมสากจัฉานัน้ ควรมกีารนําวธิคีดิตามแบบพทุธธรรมเขา้มา
แทรกในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นขัน้การวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่ความรู ้ซึง่ถา้ผูส้อนยงัไมเ่คย 
ไดฝึ้กการคดิในรปูแบบต่างๆ มาก่อนจะทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนใหผู้เ้รยีนไดค้ดิเป็น 
   6) การนําไปใช ้
   การสอนแบบธรรมสากจัฉา สามารถนําไปจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดทุ้กกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้โดยมกีารจดัระบบการสอนทีม่กีารสรา้งศรทัธาเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของการเตรยีมการ
ก่อนการเรยีนการสอน และมกีารเน้นการแสวงหาความรู ้ตลอดจนการคดิอยา่งมเีหตุผล เพือ่สรา้ง
เสรมิคุณสมบตัอินัพงึประสงคข์องเยาวชนไทยในปจจบุนั และผูส้อนควรไดรู้จ้กัการออกแบบใบงานั

เพือ่เป็นการกาํกบัใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รรลุตามเปาหมาย้  
 
 
 

ขัน้ตอนวธิสีอน 

แบบธรรมสากจัฉา 

1.ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

2.ขัน้สอน 

3.ขัน้สรปุ 

1.ขัน้แสวงหาความรู ้
2.ขัน้คน้พบความรู/้สนทนาแลกเปลีย่นความรู ้
3.ขัน้วเิคราะหแ์ละประเมนิคา่ความรู ้
4.ขัน้พสิจูน์ความรู ้

ภาพประกอบ 9   การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบธรรมสากจัฉา 
ทีม่า : สคุนธ ์สนิธพานนท.์2550: 184 
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   ขอ้สงัเกต 
   การจดักจิกรรม การเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนแบบธรรมสากจัฉานัน้ ผูเ้รยีนตอ้งรูจ้กั
แสวงหาความรู ้เพือ่นําความรูม้าเป็นพืน้ฐานในการวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่ความรู ้รว่มสนทนา 
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั วจิารณ์ พดูโตต้อบกนั และซกัถามกนัอยา่งมเีหตุผล 
และสามารถนําผลการคดิวเิคราะหไ์ปพสิจูน์ความรูด้ว้ยการปฏบิตั ิผูเ้รยีนจะตอ้งปฏบิตัติน 
เป็นกลัยาณมติร 
 
  3. พทุธวธีสอนโดยการสาธติ ิ  
  ยกตวัอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนสอนโดยการสาธติทีป่รากฏในพระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบบัหลวง พทุธศกัราช 2514 (นภดล เจนอกัษร 2526: 55) คอื พระพทุธเจา้ทรงแสดง 
ใหผู้เ้รยีนดเูป็นตวัอยา่งก่อน เพือ่ใหส้งัเกตจดจาํและทาํตาม เชน่ ทรงสอนเรือ่งความประพฤต ิ
ทีเ่หมาะสมของภกิษุดว้ยการกระทาํพระองคเ์องเป็นตวัอยา่งทีด่ ีดงัทีป่รากฏเป็นพทุธภาษติวา่ 
อตฺตานเมว ปฐม ํปฏริเูป นิเวสเย อตฺตานญเจ ตถา กยริา ยถญฺมนุสาสต ิ(ผูส้อนควรปฏบิตัตินใหด้ี
เสยีก่อนแลว้คอ่ยสอนผูอ้ื่น ถา้พรํ่าสอนผูอ้ื่นฉนัใด กค็วรทาํตนฉนันัน้) ตวัอยา่ง เชน่ กรณทีีท่รง
สาธติวธิรีกัษาพยาบาลภกิษุอาพาธ ครัง้หน่ึง เพือ่สอนภกิษุทัง้หลาย ดงัน้ี 
  สมยันัน้ ภกิษุรปูหน่ึงอาพาธ ดว้ยโรคทอ้งเสยี เธอนอนจมปสสาวะ อุจจาระของตนอยู ่ั

ขณะนัน้พระผูม้พีระภาคเจา้ มทีา่นพระอานนทต์ามเสดจ็ เทีย่วตรวจเสนาสนะไปยงัทีอ่ยูข่องภกิษุ
นัน้ ทอดพระเนตรเหน็เธอนอนจมปสสาวะ อุจจาระของตนอยู ่จงึเสดจ็เขา้ไปหา ตรสัถามวา่ ดกูรั

ภกิษุ เธออาพาธดว้ยโรคอะไร 
   ภ. กราบทลูวา่ โรคทอ้งเสยี พระพทุธเจา้ขา้ 
   พ. ภกิษุผูพ้ยาบาลเธอไมม่หีรอื 
   ภ. ไมม่ ีพระพทุธเจา้ขา้ 
   พ. เพราะเหตุใดเล่า ภกิษุทัง้หลายจงึไมพ่ยาบาลเธอ 
   ภ. ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มท่าํประโยชน์แก่ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตุ
นัน้ ภกิษุทัง้หลายจงึไมพ่ยาบาลขา้พระองค ์
   ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคเจา้จงึตรสัเรยีกพระอานนทม์ารบัสัง่วา่ ดกูรอานนท ์
เธอจงไปนําน้ํามา เราจะทาํการอาบน้ําใหภ้กิษุน้ี 
   พระอานนทร์บัพระพทุธดาํรสัแลว้ จงึไปนําน้ํามา 
   พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงรดน้ํา พระอานนทท์าํความสะอาด พระผูม้พีระภาคเจา้ 
ทรงจบั ทางศรีษะ พระอานนทย์กทางเทา้ใหภ้กิษุนัน้นอนบนเตยีง 
   ครัน้แลว้ พระผูม้พีระภาคเจา้จงึตรสัสอนภกิษุทัง้หลายในทีน่ัน้เป็นลาํดบัต่อไปถงึ
การปฏบิตัต่ิอภกิษุอาพาธ 
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  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2547: 62) กล่าวถงึการสอนโดยการสาธติ หรอืการทาํ
เป็นตวัอยา่งวา่ เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะในทางจรยิธรรม คอืการทาํเป็นตวัอยา่ง ซึง่เป็น
การสอนแบบไมต่อ้งกล่าวสอน เป็นทาํนองสาธติใหด้ ูแต่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงกระทาํนัน้เป็นไป 
ในลกัษณะทีท่รงเป็นผูนํ้าทีด่ ีการสอนโดยทาํเป็นตวัอยา่ง กค็อื พระจรยิาวตัรอนัดงีามทีเ่ป็นอยู่
ตามปกตนิัน่เอง  
  สบืเน่ืองจากทีย่กตวัอยา่งพทุธวธิสีอนโดยการสาธติขา้งตน้นัน้ เมือ่นําใชส้อน
พระพทุธศาสนาในปจจุบนั ผูว้จิยัสรปุความคดิเหน็ของนกัการศกึษาเกีย่วกบัวธิสีอนโดยการสาธติั

ดงัน้ี 
   1) ความหมาย 
   พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ (Demonstration) หมายถงึ กระบวนการทีผู่ส้อนใช ้
ในการชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด โดยการแสดงหรอื ทาํสิง่ทีต่อ้งการ 
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนสงัเกตด ูแลว้ใหผู้เ้รยีนซกัถาม อภปิราย และสรปุการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้าก
การสงัเกตการสาธติ  
   2) ประเภทของการสาธติ 
   การสาธติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1. การสาธติวธิ ี(Method Demonstration) หมายถงึ ผูส้อนแสดงวธิทีาํสิง่ต่างๆ 
ใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็วธิทีาํอยา่งชดัเจนตามขัน้ตอน ตามลาํดบั ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและสามารถ 
นําวธิกีารนัน้ๆ ไปปฏบิตัติามไดผ้ลดว้ยตนเอง 
    2. สาธติผล (Result Demonstration) หมายถงึ ผูส้อนไดแ้สดงผลงานทีไ่ดท้าํ
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้มาใหผู้เ้รยีนด ูการสาธติแบบน้ีจะไดร้บัการสนใจจากผูท้ีม่คีวามสนใจในสิง่นัน้ๆ 
อยูแ่ลว้ 
   3) วธิกีารสาธติ 
   วธิกีารสอนโดยการสาธติอาจทาํไดห้ลายวธิคีอื: 
    1. ครผููส้อนเป็นผูแ้สดงการสาธติการทาํสิง่ต่างๆ ใหผู้เ้รยีนด ูและใหผู้เ้รยีน 
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมดว้ย 
    2. ใชส้ือ่การสอนเป็นตวักลางในการสาธติ เชน่ ภาพยนตร ์โทรทศัน์ สไลด ์
เป็นตน้   
   4) ขัน้ตอนการดาํเนินการสอนโดยการสาธติ 
    1. ขัน้การเตรยีมการก่อนการสาธติ   
    ผูส้อนศกึษาเน้ือหาเพือ่ใหเ้ขา้ใจ และเลอืกใชว้ธิกีารสาธติ ตลอดจนกจิกรรม 
ทีจ่ะตอ้งทาํรว่มกบัผูเ้รยีน จดัหาอุปกรณ์ทีจ่ะนํามาใชส้าธติใหพ้รอ้ม ซกัซอ้มทดลองการใชอุ้ปกรณ์
ต่างๆ อยา่งแมน่ยาํ ทัง้น้ีเพือ่ปองกนัการผดิพลาด และเพือ่ความเหมาะสมตลอดจนความพรอ้ม้  
ของอุปกรณ์ทีจ่ะใชท้าํการสาธติ และยงัมผีลใหเ้กดิความมัน่ใจ ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนดว้ย 
 



 65 

    2. ขัน้ทาํการสาธติ 
    ผูส้อนควรนําเขา้สูบ่ทเรยีนเพือ่เป็นการเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนใหเ้กดิ 
ความสนใจในเน้ือเรือ่งทีจ่ะทาํการสาธติใหผู้เ้รยีนด ูและผูส้อนควรบอกใหผู้เ้รยีนตอ้งทาํอะไรขณะที่
ผูส้อนกาํลงัสาธติใหด้ ูเชน่ การจดบนัทกึ การสงัเกตกระบวนการสาธติ โดยทีผู่ส้อนจะลงมอืสาธติ 
ใหด้ตูามขัน้ตอน ตามลาํดบั ในแต่ละขัน้ตอนจะมกีารอธบิาย และแสดงการทาํใหด้พูรอ้มทัง้อาจมี
การถามตอบควบคูก่นัไปดว้ย และบอกใหผู้เ้รยีนสงัเกตตดิตามขัน้ตอนต่างๆ ทุกระยะ ผูส้อนเขยีน
ลงบนกระดานดาํควบคูไ่ปดว้ยในประเดน็ทีส่าํคญั เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดจ้ดบนัทกึ และครอูาจใหผู้เ้รยีน 
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมการสาธติดว้ย เมือ่การสาธติไดจ้บสิน้กระบวนการแลว้ ผูเ้รยีนยงัไมเ่ขา้ใจชดัเจน 
ผูส้อนควรสาธติใหด้อูกีกย็อ่มด ีเพราะจะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจชดัเจน และสามารถนําไป
ปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 
   5) ขัน้การสรปุและวดัผลประเมนิผล 
   ผูส้อนและผูเ้รยีนชว่ยกนัสรปุรว่มกนัสรปุรว่มกนั โดยผูเ้สนอจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดซ้กัถามขอ้ปญหาทีย่งัไมเ่ขา้ใจ หรอืใหแ้สดงความคดิเหน็ และผูส้อนสรปุเขยีนลงบนกระดานดาํั

ใหผู้เ้รยีนจดบนัทกึ สว่นเรือ่งการวดัผลอาจทาํไดโ้ดยการใหผู้เ้รยีนทาํการสาธติใหผู้ส้อนดวูา่จะไดผ้ล
ตามทีผู่ส้อนทาํการสาธติใหด้หูรอืไม ่และอาจประเมนิผลโดยการใหท้าํบทสรปุผลของการสาธติ 
ตัง้ปญหาใหผู้เ้รยีนตอบคาํถามดว้ยปากเปล่าหรอืเขยีนตอบกไ็ด้ั  
  การสอนโดยวธิกีารสาธติเหมาะจะใชใ้นโอกาสต่อไปน้ี 
   1. ใชนํ้าเขา้สูบ่ทเรยีน 
   2. ใชป้ระกอบการบรรยายเน้ือหา 
   3. ใชเ้ป็นวธิกีารสรา้งปญหาใหผู้เ้รยีนคดิ และรูจ้กัคดิอยา่งมเีหตุผลั  
   4. ใชใ้นโอกาสทีก่ารทดลองยุง่ยากซบัซอ้น อาจทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อผูเ้รยีนทีไ่มม่ี
ประสบการณ์ และไมเ่ขา้ใจเพยีงพอ  
   5. ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง ทฤษฎ ีหลกัการ ความคดิรวบยอด 
   6. ใชใ้นโอกาสทีเ่ครือ่งมอืทดลองมรีาคาแพง ผูเ้รยีนไมม่คีวามชาํนาญพออาจเกดิ 
การเสยีหายมากได ้ซึง่จะไมคุ่ม้คา่ 
   7. ใชใ้นโอกาสทีม่เีครือ่งมอืทดลองชุดเดยีว และตอ้งมผีูอ้ื่นรว่มใชด้ว้ยในเวลา 
ทีจ่าํกดั ซึง่อาจเกดิการเสยีหายได ้
   8. ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนไดง้า่ยและชดัเจน 
   9. ชว่ยใหผู้เ้รยีนจาํนวนมากไดม้องเหน็ภาพดว้ยตนเอง 
   10. เน้ือหาวชิาบางวชิาตอ้งทาํการสาธติการทดลองใหม้องเหน็ดว้ยตาจงึจะเขา้ใจ
ชดัเจน เชน่ ศาสนพธิ ีเป็นตน้ 
  เทคนิคในการสอนโดยวธิสีาธติ 
   1. เลอืกการทดลองทีแ่ปลกใหม ่และน่าสนใจสาํหรบัผูเ้รยีน 
   2. ใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มโดยการสงัเกตทุกระยะของขัน้ตอนการทดลอง 
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   3. ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัตัง้คาํถามเพือ่หาคาํตอบทีค่วรรูเ้ป็นสิง่สาํคญั 
   4. ไมค่วรบอกผลของการสาธติใหผู้เ้รยีนทราบลว่งหน้า 
   5. ในขณะทาํการสาธติตอ้งใหผู้เ้รยีนทุกคนมองเหน็ไดท้ัว่ถงึ 
  ขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของวธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ 
   ขอ้ด ี
   1. เป็นวธิสีอนทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง เหน็สิง่ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งเป็น
รปูธรรม ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและจดจาํในเรือ่งทีส่าธติไดด้แีละนาน 
   2. เป็นวธิสีอนทีช่ว่ยประหยดัเวลา อุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ย หากใชท้ดแทน 
การทดลอง 
   3. เป็นวธิทีีส่ามารถสอนผูเ้รยีนไดจ้าํนวนมาก 
   ขอ้จาํกดั 
   1. หากกลุ่มใหญ่ ผูเ้รยีนอาจสงัเกตเหน็การสาธติไมช่ดัเจน และทัว่ถงึ 
   2. เป็นวธิทีีผู่ส้อนเป็นผูส้าธติ จงึอาจไมเ่หน็พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
   3. เป็นวธิทีีผู่เ้รยีนอาจมสีว่นรว่มไมท่ัว่ถงึ และมากพอ 
   4. เป็นวธิทีีผู่เ้รยีนไมไ่ดล้งมอืทาํเอง จงึอาจไมเ่กดิความรูท้ีล่กึซึง้เพยีงพอ 
 
  4. วธีสอนตามขัน้ของอรยสจั ิ ิ 4 
  ยกตวัอยา่งพระพทุธเจา้ทรงสอนตามขัน้ตอนของอรยิสจั 4 ทีป่รากฎในพระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบบัหลวง พทุธศกัราช 2514 (นภดล เจนอกัษร. 2526: 55) คอื พระพทุธเจา้ทรงสอน
ดว้ยวธิสีอนทีท่าํใหผู้เ้รยีนสามารถทราบปญหา ตัง้สมมตฐิาน เกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผลั

ได ้ซึง่อาจจะเรยีกวา่เป็นวธิสีอนแบบวทิยาศาสตรด์ว้ย เชน่ กรณทีรงสอนสหายภทัทวคัคยี ์ณ ปาไม้่

แหง่หน่ึง ดงัน้ี คอื ครัง้หน่ึงพระพทุธเจา้ประทบัอยูใ่นปาไมแ้หง่หน่ึงระหวา่งทาง จากพระนคร่

พาราณสไีปยงัตําบลอุรเุวลา ในปาเดยีวกนันัน้ มสีหายภทัทวคัคยี ์จาํนวน ่ 30 คน พาคนรกัมานัง่
พลอดรกักนัอยู ่สหายภทัทวคัคยีค์นหน่ึงไมม่คีนรกั เพือ่นๆ จงึหาหญงิงามเมอืง มาให ้ต่อมาเมือ่
สหายภทัทวคัคยีท์ัง้หลายเผลอตวั หญงิงามเมอืงนัน้กล็กัเครือ่งประดบัมคีา่หลบหนีไป สหายภทัท
วคัคยีท์ัง้หลายรูต้วัแลว้กร็บีออกตาม มาพบกบัพระพทุธเจา้ จงึเขา้มาเฝาแลว้ทลูถามวา่ ทรงเหน็้

หญงิงามเมอืงนัน้หรอืไม ่พระพทุธเจา้จงึตรสัถามสหายภทัทวคัคยีท์ัง้นัน้วา่ “พวกเธอสาํคญั 
ความขอ้นัน้เป็นไฉน ขอ้ทีพ่วกเธอแสวงหาหญงิ หรอืแสวงหาตนนัน้ อยา่งไหนเป็นความด ี
ของพวกเธอเล่า” สหายภทัทวคัคยีท์ัง้ 30 คนไดฟ้งคาํถามของพระพทุธองคแ์ลว้กค็ดิใครค่รวญไปั

ตามลาํดบัจนเกดิสตปิญญาพากนันัง่ลงขอรบัฟงคาํสอนของพระพทุธองคแ์ละขอบรรพชาอุปสมบทั ั

ในทีส่ดุ 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2550: 36) กล่าวถงึวธิคีดิแบบอรยิสจัจ ์หรอืวธิคีดิ
แบบแกป้ญหา เรยีกตามโวหารทางธรรมไดว้า่ วธิแีหง่ความดบัทุกข ์จดัเป็นวธิคีดิแบบหลกัั  
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อยา่งหน่ึง เพราะสามารถขยายใหค้รอบคลุมวธิคีดิแบบอื่นๆ ไดท้ัง้หมด บาลทีีพ่งึอา้งในขอ้น้ี 
มคีวามสัน้ ๆ ดงัน้ี 
   “ภกิษุนัน้ยอ่มมนสกิารโดยแยบคาย (โยนิโสมนสกิาร) วา่ ทุกขค์อืดงัน้ี; 
ยอ่มมนสกิารโดยแยบคายวา่เหตุเกดิแหง่ทุกขค์อืดงัน้ี;ยอ่มมนสกิารโดยแยบคายวา่ความดบัแหง่
ทุกขค์อืดงัน้ี;ยอ่มมนสกิารโดยแยบคายวา่ ขอ้ปฏบิตัทิีใ่หถ้งึความดบัทุกขค์อื ดงัน้ี; เมือ่เธอ 
มนสกิารโดยแยบคายอยูอ่ยา่งน้ี สงัโยชน์ 3 อยา่ง คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา และสลีพัพตปรามาส ฺ
ยอ่มถูกละเสยีได”้ 
  สบืเน่ืองจากทีย่กตวัอยา่งพทุธวธิสีอนแบบอรยิสจั 4 ขา้งตน้นัน้ เมือ่นําใชส้อน
พระพทุธศาสนาในปจจุบนั ผูว้จิยัไดส้รปุความคดิเหน็ของนกัการศกึษาเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนแบบั

อรยิสจั 4 ดงัน้ี 
   1) ความหมาย  
   วธิสีอนแบบอรยิสจั 4 หมายถงึวธิสีอนทีนํ่าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
ในเรือ่งอรยิสจั 4 มาประยกุตเ์ป็นขัน้ตอนของการจดัการเรยีนการสอน 4 ขัน้ตอน คอืวธิกีารสอน 
ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนดว้ยวธิสีอนทีท่าํใหผู้เ้รยีนสามารถทราบปญหาั  ตัง้สมมตฐิาน เกบ็ขอ้มลู 
วเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผลได ้ซึง่อาจจะเรยีกวา่เป็นวธิสีอนแบบวทิยาศาสตรด์ว้ย  
   2) ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
    1. ขัน้กาํหนดปญหา หรอืขัน้ทุกข์ั  
    ในขัน้น้ี ผูส้อนและผูเ้รยีนชว่ยกนัเสนอปญหาทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นปญหาทีเ่กีย่วขอ้งั ั

กบับทเรยีนหรอืเรือ่งทีจ่ะศกึษาหรอืเป็นเรือ่งทีผู่ส้อนตอ้งการนําปญหานัน้เป็นกรณศีกึษา เพือ่เป็นั

ตวัอยา่งทีเ่หมาะสมในการนําไปประยกุตใ์ชก้บัการแกป้ญหาั อื่นๆ ต่อไป ผูส้อนชว่ยผูเ้รยีนใหไ้ด้
ศกึษาพจิารณาดปูญหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเองดว้ยความรอบคอบ และพยายามกาํหนดขอบเขตั  
ของปญหาและผูเ้รยีนจะตอ้งคดิแกไ้ขั  
    2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน หรอืขัน้สมทุยั 
    ในขัน้น้ีผูส้อนจะตอ้งอธบิายหรอืเสนอแนะใหผู้เ้รยีนรูจ้กัพจิารณาในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
     2.1 สาเหตุของปญหาในขัน้ที ่ั 1 คอือะไร 
     2.2 การแกไ้ขปญหาใดั ๆ นัน้จะตอ้งแกไ้ขทีส่าเหตุทีแ่ทจ้รงิ หรอืทีต่น้ตอ
ของปญหาั นัน้ๆ 
     2.3 การแกไ้ขปญหาทีส่าเหตุนั ้ั นมวีธิกีารใดบา้ง กาํหนดเป็นขอ้ๆ 
    3. ขัน้การทดลองและเกบ็ขอ้มลู หรอืขัน้นิโรธ 
    ในขัน้น้ี ผูส้อนใหน้กัเรยีนไดก้ระทาํ หรอืทาํการทดลองดว้ยตนเองตามทีไ่ด้
กาํหนดไวใ้นขัน้ตัง้สมมตฐิาน หรอืขัน้สมทุยั ในขอ้ 3  ซึง่ผูเ้รยีนอาจจะทดลองดว้ยวธิกีารหลายๆ 
วธิกีาร โดยบนัทกึผลของการทดลอง หรอืการเกบ็ขอ้มลูไวทุ้กขัน้ตอน เพือ่นําไปพจิารณาในขัน้ที ่4 
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   4. ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผล หรอืขัน้มรรค 
    เมือ่ผูเ้รยีนไดท้าํการทดลอง หรอืเกบ็ขอ้มลูในขัน้ที ่3 ดว้ยวธิกีารต่างๆ หลายๆ 
วธิแีลว้ ยอ่มจะเหน็ไดช้ดัเจนวา่ วธิกีารแกป้ญหาทีไ่ดท้ดลองไปแลว้นัน้ บางวธิสีามารถแกป้ญหาั ั  
ไดบ้า้ง แต่ไมช่ดัเจนตามเปาหมาย บางวธิไีมส่ามารถแกป้ญหาได ้บางวธิสีามารถแกป้ญหาได้้ ั ั  
แต่ตอ้งมกีารปรบัปรงุอกีเลก็น้อยในบางเรือ่ง 
    ผูส้อนฝึกใหผู้เ้รยีนวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นขัน้ที ่3 วา่วธิกีาร
ใดเหมาะสมเป็นไปไดม้ากทีส่ดุและควรจะมกีารปรบัปรงุอยา่งไร จนมคีวามชดัเจนวา่มวีธิกีาร
ดาํเนินการอยา่งไรจงึแกป้ญหาทีก่าํหนดในขัน้ที ่ั 1 ไดส้าํเรจ็ 
   การวเิคราะหด์งักล่าวขา้งตน้นัน้ ทาํใหผู้เ้รยีนเหน็วา่สิง่ใดแกป้ญหาไดจ้รงิ ผูเ้รยีนั

สรปุการกระทาํทีไ่ดผ้ลนัน้ไวเ้ป็นระบบหรอืเป็นขอ้ๆ เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัแิละลงมอืปฏบิตัิ
ตามแนวทางนัน้ 
   3) ประโยชน์ของวธิสีอนแบบอรยิสจั 4 
   วธิสีอนแบบอรยิสจั 4 น้ีจะเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัวธิกีารแกป้ญหาต่างั ๆ ทีเ่ขา้
มาในชวีติอยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ 
   4) การนําไปใช ้
   วธิสีอนแบบอรยิสจั 4 สามารถนําไปใชส้อนในเรือ่งทีต่อ้งการฝึกผูเ้รยีนใหรู้จ้กั 
การแกป้ญหาดว้ยตนเองและลงถงึขัน้ปฏบิตัจิรงิั  
 
  5. วธีสอนแบบสืบสวนิ สอบสวน 
  ยกตวัอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนแบบสบืสวนหาคาํตอบเองหรอืวธิกีารสอนแบบ
สบืสวนสอบสวนทีป่รากฎในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง พทุธศกัราช 2514 (นภดล 
เจนอกัษร. 2526: 55) คอื พระพทุธเจา้ทรงสอนดว้ยวธิ ีถามนํา เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหา
คาํตอบไดด้ว้ยตนเอง ทัง้น้ี โดยกระทาํสบืเน่ืองไปตามขัน้ตอนทีส่าํคญั คอื การเขา้ใจปญหา พสิจูน์ั

หลกัการและตดัสนิขอ้สรปุต่างๆ และนําผลสรปุทีไ่ดไ้ปใช ้เชน่ ทรงสอนนางกสีาโคตม ีดงัน้ี คอื 
มหีญงิคนหน่ึงชื่อนางกสีาโคตรม ีบงัเกดิความเสยีใจ จนสตคิลุม้คลัง่ เพราะลกูคนเดยีวของนาง 
ถงึแก่ชวีติลง นางจงึอุม้ลกูไปตามบา้นต่างๆ เพือ่ขอยาวเิศษชุบชวีติของลกูนาง แต่ไมม่ผีูใ้ดสามารถ
ชว่ยเหลอืได ้จนวนัหน่ึงนางไดม้าถงึยงัทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ และไดท้ลูขอยาชุบชวีติลกู 
พระพทุธเจา้ตรสัวา่ ยาชุบชวีตินัน้มแีน่ นางบงัเกดิความดใีจและทลูถามวา่ ตวัยานัน้เป็นอยา่งไร 
พระพทุธเจา้ตรสัตอบวา่ ยาชุบชวีติของลกูนางกค็อืเมลด็พนัธุผ์กักาดจากเรอืนทีไ่มเ่คยมคีนตาย 
มาก่อน ดว้ยความดใีจนางจงึวิง่ไปขอเมลด็พนัธุผ์กักาด จากบา้นเรอืนต่างๆ แต่กไ็มป่รากฏวา่ 
มบีา้นเรอืนใดเลยทีไ่มเ่คยมคีนตายมาก่อน เมือ่เป็นเชน่น้ีในทีส่ดุปญญากเ็กดิขึน้แก่นางวา่ั  
ความตายเป็นของธรรมดา คนทุกคนในโลกน้ีตอ้งตาย ไมม่ใีครจะอยูเ่หนือกฎเกณฑน้ี์ไปได ้
นางจงึเกดิความรูจ้รงิขึน้จากการไดส้บืสวนหาคาํตอบดว้ยตนเอง และต่อมานางกไ็ดบ้รรลุ 
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พระอรหตัผล 
  ญาดาพนิต พณิกุล (2538: 284-285) กลา่ววา่ การสอนแบบสบืสวนสอบสวน เป็นวธิี
สอนทีผู่ส้อนมุง่ใหผู้เ้รยีนคน้หาแลว้หาวธิแีกป้ญหาโดยการวางแผนกาํหนดวธิกีารไดม้าซึ่ั งความรู ้
มากกวา่ตวัการของความรูซ้ึง่เป็นผลผลติของการศกึษาคน้ควา้ หรอืเรยีกวา่ “ปญญาธรรมั ” 
  สบืเน่ืองจากทีย่กตวัอยา่งพทุธวธิสีอนแบบสบืสวนหาคาํตอบเองขา้งตน้นัน้ เมือ่นําใช้
สอนพระพทุธศาสนาในปจจบุนัผูว้จิยัไดส้รปุความคดิเหน็ของนกัการศกึษาเหน็เกีย่วกบัพทุธวธิีั สอน
แบบสบืสวนหาคาํตอบเองดงัน้ี 
   1) ความหมาย 
   วธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน (Inquiry Method) หมายถงึ วธิเีรยีนทีผู่ส้อนมุง่เน้น
ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิเป็น ทาํเป็น และแกป้ญหาเป็น โดยศกึษา คน้ควา้ พสิจูน์ ผา่นกระบวนการสบืสวนั

สอบสวนจนคน้พบ และมัน่ใจวา่เป็นความรูท้ีเ่ป็นความจรงิ 
   2) ลกัษณะของวธิสีอน 
    การจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิสีอนแบบสบืสวน สอบสวนตามแนวพทุธศาสตร ์
ผูส้อนจะเป็นผูจ้ดัสถานการณ์สิง่แวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิปญหา ทาํใหผู้เ้รยีนคดิแสวงหาคาํตอบโดยใช้ั

คาํถามเพือ่เป็นแนวทางนําไปสูค่าํตอบหรอืคน้พบ เริม่ตน้ผูส้อนจะตัง้คาํถามใหผู้เ้รยีนตอบเป็นสว่น
ใหญ่ แลว้จงึคอ่ยๆ ฝึกใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้ดิตัง้คาํถามและตอบคาํถามดว้ยตนเองมากขึน้ สง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนไดด้าํเนินการสบืสวนสอบสวนดว้ยตนเองมากขึน้ กล่าวไดว้า่ผูส้อนจะตอ้งมคีวามชาํนาญ 
ในการตัง้คาํถาม จงึจะนําใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสอบสวนหาคาํตอบ สรา้งความคดิรวบยอดดว้ย
ตนเอง 
   3) ขัน้ตอนของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
   ขัน้ที ่1 การเหน็ปญหาและการวเิคราะหป์ญหาั ั  
   ผูส้อนจะสรา้งสถานการณ์หรอืปญหา ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการเรยีนรู ้ั

เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยปญหา เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิแกป้ญหาั ั  คาํถามทีถ่ามจะเป็นคาํตอบ
ทีว่เิคราะหป์ญหา หรอืเป็นการรวบรวมขอ้มลูเพือ่วเิคราะหแ์ละแกป้ญหา เชน่ั ั : 
    1. อะไรเป็นสาเหตุใหน้ํ้าทว่มภาคเหนืออยา่งเฉียบพลนั 
    2. การเกดิอุทกภยัมคีวามเสยีหายมากน้อยเพยีงไร 
    3. ทาํไมประชาชนจงึพากนัมาชุมนุมกนัจาํนวนมากทีบ่รเิวณอนุสาวรยี์
ประชาธปิไตย 
   ขัน้ที ่2 การเสนอเหตุแหง่ปญหาในรปูของการตัง้สมมตฐิานั  
   ในขัน้น้ี ผูส้อนจะใชค้าํถามในการอภปิรายเพือ่นําไปสูแ่นวทางในการหาคาํตอบ 
ผูส้อนอาจจะใชส้ถานการณ์ หรอืปญหาทีก่าํหนดขึน้  โดยใชค้าํถามเป็นั ชุดต่อเน่ืองสมัพนัธก์นั 
ชุดของคาํถามจะทาํใหน้กัเรยีนสามารถไปสูก่ารตัง้สมมตฐิาน เพือ่คาดคะเนคาํตอบทีอ่าจเป็นไปได ้
เป็นแนวทางของการกาํหนดวธิกีารคน้ควา้ หรอืทดลอง มกัจะใชค้าํถามวา่ 
    1. ถา้น้ําทว่มภาคเหนือตดิต่อกนัเป็นเวลานานถงึ 3 เดอืน จะเกดิผลเสยี 



 70 

ในดา้นใดบา้ง และควรแกไ้ขอยา่งไร 
    2. ถา้ประชาชนมาชุมนุมกนับรเิวณอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตยจาํนวนมากขึน้ 
และชุมนุมตดิต่อกนัหลายวนั จะเกดิผลอยา่งไร และมวีธิกีารแกไ้ขอยา่งไร  
   ขัน้ที ่3 ขัน้การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   ในขัน้น้ีผูส้อนจะใชค้าํถาม เพือ่นําไปสูก่ารออกแบบกาํหนดวธิกีารศกึษา 
การทดลอง เพือ่หาคาํตอบ คาํถามในชัน้น้ีจะเป็นคาํถามเพือ่นําไปสูก่ารอธบิายวธิกีารหาความรู ้
หรอืคาํตอบในแต่ละขัน้ตอน ซึง่อาจมกีารออกแบบวธิศีกึษาคน้ควา้หลายวธิ ีแลว้เลอืกวธิทีีด่ ี
ทีส่ดุ 
    1. มวีธิกีารใดบา้งในการปองกนัไมใ่หน้ํ้าทว่ม้  
      2. ทาํอยา่งไรจงึสามารถหยดุยัง้การชุมนุมของประชาชนทีบ่รเิวณอนุสาวรยี์
ประชาธปิ ไตยได ้หรอืทาํอยา่งไรจงึใหป้ระชาชนทีม่าชุมนุมนัน้เป็นไปอยา่งสงบ และสามารถสลาย
ไปดว้ยความเขา้ใจทีด่ ี
   ขัน้ที ่4 ขัน้การทดสอบสมมตฐิานดว้ยขอ้มลู 
   ในขัน้น้ี ผูเ้รยีนดาํเนินการสบืสวนสอบสวน ทาํการศกึษาคน้ควา้ หรอืทาํ 
การทดลอง เกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย ผูส้อนใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนวางแผน 
และทาํความเขา้ใจในขัน้ตอนของการปฏบิตักิจิกรรมตามวธิกีารทีเ่ลอืกไว ้และมกีารจดบนัทกึขอ้มลู
ตามทีไ่ดด้าํเนินการทดลอง หรอืเกบ็ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ ผูส้อนอาจใชค้าํถาม เชน่: 
    1. วธิปีองกนัไมใ่หน้ํ้าทว่มทีไ่ดผ้ลดทีี้ ส่ดุคอืวธิใีด และมขี ัน้ตอน หรอืแนวทา
ปฏบิตัทิีช่ดัเจนคอือะไร 
    2. แนวทางการหยดุยัง้การชุมนุมของประชาชน ทีบ่รเิวณอนุสาวรยี์
ประชาธปิไตยทีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุ ไดแ้ก่แนวทางใดบา้ง มขีัน้ตอนการปฏบิตัอิยา่งไร 
   ขัน้ที ่5 ขัน้สรปุผล 
   ในขัน้น้ีเป็นขัน้การใชค้าํถาม โดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้เพือ่นําไปสู่
การสรปุ หาคาํตอบของปญหาั  ผูส้อนควรใชค้าํถามฝึกใหผู้เ้รยีนนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นสถานการณ์
อื่นในการดาํเนินชวีติต่อไป เชน่: 
    1. ประชาชนมสีว่นสาํคญัในการปองกนัน้ําทว่มอยา่งไร้  
    2. ผูเ้รยีนมสีว่นในการสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอการชุมนุมประทว้งในกรณต่ีางๆ 
อยา่งไร 
   4) ประโยชน์ของวธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน 
   การสอนแบบสบืสวนสอบสวนมปีระโยชน์ต่อการสรา้งสรรคใ์หผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิเป็น 
ทาํเป็น แกป้ญหาเป็นั  
   5) การนําไปใช ้
   วธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน สามารถนําไปใชใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการปองกนัแกไ้ข้

ปญหาทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืเป็นเรือ่งทีส่ามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัไิดทุ้กเรือ่งั  
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  6. วธีสอนแบบอปุนัยิ  
  ยกตวัอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนแบบอุปนยัทีป่รากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบั
หลวง พทุธศกัราช 2514 (นภดล เจนอกัษร 2526: 56) คอื พระพทุธเจา้ทรงสอนดว้ยวธิอีธบิาย 
จากของจรงิ หรอืสิง่ทีม่องเหน็ได ้หรอืใหผู้เ้รยีนทาํการทดลอง แลว้ตัง้กฎเกณฑข์ึน้ภายหลงั 
เชน่ กรณ ีทรงสอนภกิษุ เรือ่ง ลาในฝงูโค ดงัน้ีคอื  
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ลาตดิตามไปเบือ้งหลงัฝงูโค มนัรอ้งวา่ แมเ้รากเ็ป็นโค แต่สเีสยีง
และรอยเทา้ของมนัหาเหมอืนของโคไม ่มนัเป็นแต่เดนิตามหลงัฝงูโครอ้งวา่ แมเ้รากเ็ป็นโคๆ ดงัน้ี 
เทา่นัน้ แมฉ้นัใด ดกูรภกิษุทัง้หลาย ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยัน้ี ฉนันัน้ เหมอืนกนั ตดิตามไป
เบือ้งหลงัภกิษุสงฆร์อ้งประกาศวา่ แมเ้รากเ็ป็นภกิษุๆ แต่ความพอใจในการสมาทานอธศิลีสกิขา 
อธจิติสกิขา และอธปิญญั าสกิขา หาเหมอืนของภกิษุทัง้หลายไม ่เขาเป็นแต่ตดิตามไปเบือ้งหลงั 
ภกิษุสงฆร์อ้งประกาศวา่ แมเ้รากเ็ป็นภกิษุๆ ดงัน้ีเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้แหละ ภกิษุทัง้หลาย 
ทา่นทัง้หลายพงึศกึษาวา่ เราจกัมคีวามพอใจอยา่งแรงกลา้ในการสมาทานอธศิลีสกิขา เราจกัม ี
ความพอใจอยา่งแรงกลา้ในการสมาทานอธจิติสกิขา เราจกัมคีวามพอใจอยา่งแรงกลา้ในการ
สมาทานอธปิญญาสกิขา ดกูรภกิษุทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายพงึศกึษาเชน่น้ีแลั  
  ทศินา แขมมณ ี(2551: 35) กล่าววา่ วธิสีอนแบบอุปนยัเป็นวธิสีอนทีใ่หผู้เ้รยีนสรปุ
หลกัการหรอืแนวคดิจากตวัอยา่งต่างๆ ดว้ยตนเองชว่ยใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ ไดท้าํความเขา้ใจดว้ยตนเอง 
  สบืเน่ืองจากทีย่กตวัอยา่งพทุธวธิสีอนแบบอุปนยัขา้งตน้นัน้ เมือ่นําใชส้อน
พระพทุธศาสนาในปจจุบนัั ผูว้จิยัสรปุเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนโดยอุปนยัดงัน้ี 
   1) ความหมาย 
   วธิสีอนแบบอุปนยั (Induction) หมายถงึ กระบวนการสอนทีผู่ส้อนใชใ้นการชว่ยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด โดยการนําตวัอยา่ง/ ขอ้มลู/ ความคดิ/ เหตุการณ์/ 
สถานการณ์/ ปรากฏการณ์ ทีม่หีลกัการ/ แนวคดิทีต่อ้งการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีน มาใหผู้เ้รยีนศกึษา
วเิคราะห ์จนสามารถดงึหลกัการ/ แนวคดิทีแ่ฝงอยูอ่อกมา เพือ่นําไปใชใ้นสถานการณ์อื่นๆ ต่อไป 
กล่าวอยา่งสัน้ๆ ไดว้า่ เป็นการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนสรปุหลกัการจากตวัอยา่งต่างๆ ดว้ยตนเอง  
   2) จุดมุง่หมายของวธิสีอนแบบอุปนยั 
    1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบกฎเกณฑ ์หรอืความจรงิทีส่าํคญัดว้ยตนเอง 
    2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจความหมาย และความสมัพนัธข์องความคดิต่างๆ 
และคุณสมบตัขิองสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนแจม่แจง้ 
    3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดก้ระตอืรอืรน้ทีจ่ะไดศ้กึษา คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง 
   3) ขัน้ตอนการสอนแบบอุปนยั 
    1. ขัน้เตรยีม คอื การเตรยีมตวัผูเ้รยีน โดยการทบทวนความรูเ้ดมิและปพูืน้
ฐานความรู ้หรอืเชื่อมโยงประสบการณ์ใหมก่บัประสบการณ์เดมิ พรอ้มทัง้บอกจุดมุง่หมายใหผู้เ้รยีน 
เขา้ใจ 
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    2. ขัน้สอนหรอืขัน้แสดง เป็นการใหต้วัอยา่งหรอืใหก้รณตีวัอยา่งหลายๆ 
ตวัอยา่งเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ปรยีบเทยีบพจิารณาขอ้มลูต่างๆ มาสรปุกฎเกณฑไ์ด ้และไมค่วรเสนอ
ตวัอยา่งเดยีว 
    3. ขัน้วเิคราะห ์เป็นการเปรยีบเทยีบและรวบรวม หาองคป์ระกอบ อาจดว้ยการ
ทดลอง สงัเกตตวัอยา่งจนพบความแตกต่างๆ และความสมัพนัธข์องรายละเอยีดทีเ่หมอืนกนั 
จนสามารถนํามาสรปุได ้
    4. ขัน้สรปุ เป็นการสรปุประเดน็สาํคญัต่างๆ จากการสงัเกตตวัอยา่ง 
จนเป็นหลกัการ หรอืกฎเกณฑด์ว้ยตวัเอง 
    5. ขัน้นําไปใช ้เป็นการทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนเกีย่วกบักฎเกณฑ ์
หรอืขอ้สรปุทีไ่ดท้าํมาแลว้วา่ สามารถนําไปใชป้ฏบิตัทิาํแบบฝึกหดัอื่นๆ หรอืแกป้ญหาั อื่นๆ 
ในสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
   4) ขอ้ดแีละขอ้จาํกดั 
   ขอ้ด ี
    1. ผูเ้รยีนไดฝึ้กคดิอยา่งเป็นระบบและมเีหตุผล 
    2. ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจอยา่งแจม่แจง้ 
    3. ผูเ้รยีนไดรู้จ้กัคน้หา พจิารณา แยกแยะ เปรยีบเทยีบในความเหมอืนและ
ความแตกต่าง 
   ขอ้จาํกดั 
    1. ผูส้อนตอ้งมคีวามเขา้ใจในเทคนิควธิสีอนแบบน้ีเป็นอยา่งด ี
    2. ผูส้อนตอ้งมปีระสบการณ์เพยีงพอ มฉิะนัน้จะทาํใหผู้เ้รยีนเบื่อหน่ายเพราะ
ใชเ้วลามาก 
    3. ผูส้อนตอ้งรูจ้กัสรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอนใหน่้าสนใจ ผูเ้รยีนจะได้
กระตอืรอืรน้สนใจทีจ่ะเรยีน 
 
  7. วธีสอนแบบนรนัยิ ิ  
  ยกตวัอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนแบบนิรนยัทีป่รากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบั
หลวง พทุธศกัราช 2514 (นภดล เจนอกัษร 2526: 57) คอื พระพทุธเจา้ทรงสอนโดยทรงอธบิาย
กฎเกณฑก่์อนแลว้ใหร้ายละเอยีดแก่ผูเ้รยีนในภายหลงั และยกตวัอยา่งเรือ่งเดยีวกนั เชน่ กรณทีรง
สอนพระอานนท ์เรือ่งการจดัการกบัพระสรรีะของพระองคภ์ายหลงัจากเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ 
ดงัน้ี 
   ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้พระองคจ์ะพงึปฏบิตัใินพระสรรีะของพระตถาคต
อยา่งไร 
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   ดกูรอานนท ์พวกเธอจงอยา่ขวนขวาย เพือ่บชูาสรรีะตถาคตเลย จงสบืต่อพยายาม 
ในประโยชน์ของตนๆ เถดิ จงเป็นผูไ้มป่ระมาทในประโยชน์ของตนๆ มคีวามเพยีร มตีนอนัสง่ไปอยู่
แลว้เถดิ กษตัรยิผ์ูเ้ป็นบณัฑติกด็ ีพราหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑติกด็ ีคฤหบดผีูเ้ป็นบณัฑติกด็ ีผูเ้ลื่อมใสยิง่
ในตถาคตมอียู ่เขาทัง้หลายจกักระทาํการบชูาสรรีะตถาคต” 
   ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ กเ็ขาทัง้หลาย จะพงึปฏบิตัใินพระสรรีะของตถาคตอยา่งไร 
   ดกูรอานนท ์พงึปฏบิตัใินสรรีะตถาคต เหมอืนทีเ่ขาปฏบิตัใินสรรีะพระเจา้
จกัรพรรด”ิ 
   ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ กเ็ขาปฏบิตัใินพระสรรีะพระเจา้จกัรพรรดอิยา่งไร 
   ดกูรอานนท ์เขาหอ่พระสรรีะพระเจา้จกัรพรรดดิว้ยผา้ใหม ่แลว้ซบัดว้ยสาํล ี
แลว้ หอ่ดว้ยผา้ใหม ่โดยอุบายน้ี หอ่พระสรรีะพระเจา้จกัรพรรดดิว้ยผา้ 500 คู ่แลว้เชญิพระสรรีะลง
ในรางเหลก็อนัเตม็ดว้ยน้ํามนั ครอบดว้ยรางเหลก็อื่น แลว้กระทาํจติกาธารดว้ยไมห้อมลว้น ถวา
พระเพลงิ พระสรรีะพระเจา้จกัรพรรด ิสรา้งสถูปของพระเจา้จกัรพรรดไิวท้ีห่นทางใหญ่สีแ่พรง่ 
เขาปฏบิตัใินพระสรรีะพระเจา้จกัรพรรดดิว้ยประการฉะน้ีแล 
  ทศินา แขมมณ ี(2551: 29) กล่าววา่วธิสีอนโดยการใชนิ้รนยัเป็นการสอนจากหลกัการ
ไปสูต่วัอยา่งยอ่ยๆ ผูเ้รยีนมโีอกาสไดฝึ้กฝนการนําหลกัการไปใชใ้นสถานการณ์ใหม ่
  สบืเน่ืองจากทีย่กตวัอยา่งพทุธวธิสีอนแบบนิรนยัขา้งตน้นัน้ เมือ่นําใชส้อน
พระพทุธศาสนาในปจจุั บนั ผูว้จิยัสรปุเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนแบบนิรนยัดงัน้ี 
   1) ความหมาย 
   วธิสีอนแบบนิรนยั (Deductive Method) หมายถงึ การสอนเริม่จากใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
กฎหรอืหลกัต่างๆ ความจรงิโดยทัว่ๆ ไปก่อน แลว้จงึสอบสวนรายละเอยีดทหีลงั อาจโดยการให้
ผูเ้รยีนลองคดิ คน้หา ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ มาพสิจูน์ ยนืยนัดว้ยเหตุผล พรอ้มทัง้คาํแนะนํา
แนวทางจากผูส้อนประกอบดว้ย หรอืจะเรยีกวา่การสอนแบบน้ีคอื การสอนจากกฎเกณฑไ์ปหา
ตวัอยา่ง 
   2) จุดมุง่หมายของวธิสีอนแบบนิรนยั 
    1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเป็นคนมเีหตุผล 
    2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใชก้ฎ สตูร และหลกัเกณฑต่์างๆ ในการแกป้ญหาั  
    3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนเป็นคนคดิอยา่งรอบคอบ ไมต่ดัสนิใจทาํสิง่ต่างๆ ไปโดยไมม่ี
ขอ้มลู หรอืหลกัฐานเพยีงพอกบัความถกูตอ้ง 
   3) ขัน้ตอนการสอนแบบนิรนยั 
    1. ขัน้อธบิายปญหา ผูส้อนระบุสิง่ทีจ่ะสอนในแงข่องปญหา เพือ่เป็นการเรา้ั ั

ความสนใจยัว่ยผุูเ้รยีนใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะหาคาํตอบ  
    2. ขัน้อธบิายขอ้สรปุหรอืกฎ หลกัเกณฑ ์สตูร ดว้ยการยกตวัอยา่งของขอ้สรปุ 
หรอืทาํการทดลอง เพือ่ใหเ้หน็จรงิ และผูเ้รยีนจะไดย้ดึเป็นหลกัในการแกป้ญหาั  
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    3. ขัน้ตกลงใจใหผู้เ้รยีนตดัสนิใจและสรปุ กฎหรอืนิยามทีผู่ส้อนไดอ้ธบิาย 
ไปแลว้ 
    4. ขัน้นําไปใช ้เป็นการทีผู่เ้รยีนสรปุ กฎ หรอืนิยามไดเ้รยีบรอ้ย โดยความเหน็ 
ชอบของผูส้อนแลว้ จงึใหผู้เ้รยีนนําไปใชไ้ด ้เพราะไดพ้สิจูน์แลว้วา่เป็นความรูท้ีถ่กูตอ้ง 
   4) ขอ้ดแีละขอ้จาํกดั 
   ขอ้ด ี
    1. ฝึกใหผู้เ้รยีนเป็นคนมเีหตุผล ไมเ่ชื่ออะไรงา่ยๆ จนกวา่จะไดพ้สิจูน์แลว้วา่
เป็นความจรงิ 
    2. วธิสีอนแบบน้ีไมย่อกยอ้นมาก อธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดง้า่ย 
   ขอ้จาํกดั 
    1. ผูเ้รยีนไมไ่ดเ้กดิความคดิรวบยอดดว้ยตนเอง เพราะผูส้อนเป็นผูบ้อกให ้
    2. เป็นการสอนทีไ่มส่รา้งใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กกระบวนการคดิมากนกั เพราะคร ู
จะเป็นผูก้าํหนดให ้  
 
 3.9 ขัน้ตอนของพทุธวธีิ สอน 
 จากการศกึษาพระสูตรในสุตตนัตปิฎก ทฆีนิกาย และมชัฌมินิกาย ทัง้ 186 พระสูตร
สามารถสงัเคราะหข์ ัน้ตอนของพุทธวธิสีอน โดยเปรยีบเทยีบกบักระบวนการสอนปจจุบนั สามารถั

นํามาพจิารณาเป็น 3 ขัน้ตอน (พระชยสร สมบุญมาก (สมปุญฺโญ). 2543: 243) คอืก่อนการสอน 
ระหว่างการสอน และหลงัการสอน ผูว้จิยันํามาประยุกต์ข ัน้ตอนพุทธวธิสีอน โดยผูว้จิยันําขัน้ตอน
ดงักล่าวน้ีมาสรปุเป็นกระบวนการ ดงัภาพประกอบ 10 
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  1. สภาวะก่อนการสอน (Pre-teaching Condition) หมายถงึ การแรกพบกนัระหวา่ง
ผูส้อนกบัผูเ้รยีน ม ี1 ขัน้ตอน คอื: การปฏสินัถาร (Conversation) หรอืการรูจ้กัผูเ้รยีน 
เป็นการล่วงหน้า ไดแ้ก่สภาพทีผู่ส้อนกบัผูเ้รยีนไดม้โีอกาส พบปะพดูคุยทาํความรูจ้กัซึง่กนัและกนั 
หรอืปฏสินัถาร (Conversation) ต่อกนัและกนั 
  2. สภาวะระหวา่งการสอน (Teaching Condition) หมายถงึ สภาพการกระทาํ 
ทีต่่อเน่ืองมาจากสภาวะก่อนการสอน ม ี3 ขัน้ตอนคอื: 
   2.1 ขัน้อนุบุพพกิถา (Systematic) หมายถงึ เมือ่ปฏสินัถารเป็นทีรู่จ้กักนัระหวา่ง 
ผูส้อนกบัผูเ้รยีน แลว้จงึเขา้สูข่ ัน้การปรบัภาวะผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัการสอน หรอืขัน้อนุบุพพกิถา
คอืการกล่าวถงึอนุบุพพกิถา คอื ถอ้ยคาํทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวโ้ดยลาํดบัตัง้แต่เบือ้งตน้นัน้ 
คอื: ทาน ศลี สวรรค ์อนัเป็นผลของทานและศลี กามาทนีพ โทษของกาม และเนกขมัมานิสงส ์
อานิสงสข์องเนกขมัมะคอืออกจากกาม 
   2.2 ขัน้ธรรมเทศนา (Descriptive) หมายถงึ เมือ่กล่าวถงึอนุบุพพกิถา แลว้จงึ
นําเขา้หวัขอ้ธรรมะทีจ่ะแสดงใหล้กึซึง้ลงไปหรอืการลงมอืสอนเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน เชน่ 
สอนเรือ่งอรยิสจั 4 เป็นตน้  
   2.3 ขัน้ปรโิยสานกถา (Evaluative) หมายถงึ การประเมนิผลการสอน เชน่ 

สภาวะก่อนการสอน 

สภาวะระหวา่งการสอน 

สภาวะหลงัการสอน 

1. การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นการลว่งหน้า (ปฏสินัถาร) 

2. การปรบัภาวะผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัการสอน (อนุบุพพกิถา) 

3. การลงมอืสอนเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน (ธรรมเทศนา) 

4. การประเมนิผลการสอน (ปรโิยสานกถา) 

5. กจิกรรมภาคปฏบิตัขิองผูเ้รยีน (มรรควธิ)ี 

ภาพประกอบ 10 กระบวนการพทุธวธิใีนการสอน (Paradigm for Buddha’s Teaching Methodology) 
 ทีม่า: พระชยสร สมบุญมาก (สมปุญฺโญ).2543: 243) 
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เมือ่พระพทุธเจา้แสดงพระธรรมเทศนาจบลง กจ็ะทรงประกาศวา่ ในการแสดงธรรมครัง้น้ี มผีูบ้รรลุ
ธรรมมจีาํนวนเทา่ใด และถงึพระรตันตรยั คอืนบัถอืพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์มจีาํนวน
เทา่ใด   
  3. สภาวะหลงัการสอน (Post-teaching Condition) หมายถงึ เมือ่จบการสอนแลว้ 
ผูเ้รยีนบางคนเกดิความรูจ้นสามารถบรรลุวตัถุประสงคส์งูสดุของการเรยีน แต่ผูเ้รยีนบางคนเพยีง
เขา้ใจหลกัการครา่วๆ จงึนําความเขา้ใจนัน้มาฝึกฝน และพจิารณาจนสามารถเขา้ถงึวตัถุประสงค์
สงูสดุของ การเรยีนนัน้ไดใ้นภายหลงั ม ี1 ขัน้ตอน คอืขัน้ที ่5 คอื ขัน้ มรรควธิ ี(Continuation) 
คอืกจิกรรมภาคปฏบิตัขิองผู ้เรยีน ซึง่เป็นขัน้ฝึกฝนเพิม่เตมิดว้ยตวัของผูเ้รยีนนัน่เอง ขัน้ที ่5 
คอืขัน้ มรรควธิ ีจงึสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนักบัขัน้ที ่3 ไดแ้ก่ขัน้ ธรรมเทศนา คอื ถา้ผูเ้รยีนไมเ่ขา้ใจ
แจม่แจง้ในเรือ่งทีส่อนกก็ลบัไปสูข่ ัน้ธรรมเทศนาอกีครัง้ 
 
 3.10 ส่ือการสอน 
  3.10.1 ความหมายของสือ่การสอน 
  ชาญชยั ยมดษิฐ ์(2548: 417) กล่าวถงึสือ่การเรยีนการสอนสรปุไดว้า่ สือ่การเรยีน 
การสอนเป็นตวักลางเชื่อมโยงความรู ้ความเขา้ใจระหวา่งสารทีผู่ส้อนสง่ไปยงัผูเ้รยีน ทาํใหผู้เ้รยีน
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคท์ีผู่ส้อนกาํหนดไว ้โดยสือ่ทีผู่ส้อนใชเ้รยีกวา่ สือ่การสอน 
ถา้ผูเ้รยีนใชเ้รยีกวา่ สือ่การเรยีน ดงันัน้ ถา้ใชคู้ก่นักเ็รยีกวา่ สือ่การเรยีนการสอน กแ็ปลวา่นกัเรยีน
กเ็รยีนรู ้ครกูส็อนดว้ยนัน่เอง 
  วรวทิย ์นิเทศศลิป ์ (2551: 12) กล่าวถงึสือ่การสอนสรปุไดว้า่ สือ่การสอน (Instruction 
Media) หมายถงึ วสัดุและอุปกรณ์ หรอือาจจะเป็นวธิกีารทีเ่ป็นตวักล่างการถ่ายทอดในการสือ่
ความหมายเพือ่ใหร้บัรูท้ ัง้ผูส้ง่สารและผูร้บัสาร มคีวามเขา้ใจทีต่รงกนั และสือ่การเรยีนการสอน 
หมายถงึ ผูส้อนนําเอาวสัดุอุปกรณ์มาผลติคดิคน้ ดดัแปลง บรรจุสาระขอ้มลูของเน้ือหาตามรายวชิา
ทีส่อน และนําไปใชป้ระกอบการสอน มกีารคดิวธิกีาร ต่างๆ และนอกจากนัน้ ผูเ้รยีนคนใดทีต่อ้งการ
ทบทวนหรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิ หรอืเรยีนไมท่นักส็ามารถขอนํากลบัไปเรยีนรูต้ามลาํพงัเป็นรายบุคคล 
โดยไมม่ขีอ้จาํกดัทัง้ดา้นเวลา สถานที ่และจาํนวนครัง้ 
  สือ่ทีจ่ะนํามาใชจ้ดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานควรมคีวามหลากหลาย 
เน้นสือ่เพือ่การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาเพือ่การศกึษา 
ขึน้เอง หรอืนําสือ่ต่างๆ ทีม่อียูร่อบตวัของผูเ้รยีนและในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรยีนรู ้
  สือ่การเรยีนรูค้อืสือ่การเรยีนการสอนทีเ่ป็นองคป์ระกอบสาํคญัยิง่อยา่งหน่ึง 
ของการศกึษา ทาํใหผู้เ้รยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ นกัการศกึษาต่างมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัวา่สือ่การสอน 
เป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดม้ากขึน้
เสยีเวลาน้อยลง การไดเ้หน็ไดย้นิชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความคดิรวบยอด ทัง้ยงัชว่ยเหลอื
ในการศกึษาใหทุ้กระดบัความสามารถ อาย ุชัน้ และทกุสาขาวชิาดว้ย 
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  สือ่การเรยีนรู ้หรอืสือ่การเรยีนการสอน หมายถงึ กจิกรรมทางการศกึษาทีม่ี
ความสาํคญัยิง่ต่อการเรยีนรูจ้ากอดตีปจจุบนัเพราั ะเป็นผูช้ว่ยคุณครสูอนผูเ้รยีน ชว่ยใหภ้าระงาน 
ลดน้อยลง เหน่ือยน้อยลง สอนน้อยลง แต่ผูเ้รยีนไดรู้ก้วา้งขึน้ สือ่กจิกรรมเป็นวธิกีารทีคุ่ณคร ู
จะสรรคส์รา้งความคดิสรา้งสรรค ์ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มกระทาํ ใหผ้ลสาํเรจ็ดงัทีต่ ัง้ความหวงัไวต้ัง้แต่
แรกในบางครัง้ผูเ้รยีนไมรู่ต้วัวา่กาํลงัเรยีนอยู ่แต่หลงัจากทีผู่เ้รยีนเรยีนเสรจ็สิน้ครจูะตอ้งสรปุ
ใจความสาํคญัๆ เพือ่ใหก้ลุ่มเรยีนทัง้หมดมคีวามคดิรวบยอดตรงกนั    
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้น้ี สรปุไดว้า่ สือ่การเรยีนการสอนเป็นตวักลางเชื่อมโยงความรู ้
ความเขา้ใจระหวา่งสารทีผู่ส้อนสง่ไปยงัผูเ้รยีน ทาํใหผู้เ้รยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตาม
วตัถุประสงคท์ีผู่ส้อนกาํหนดไว ้
  3.10.2 ประเภทของสือ่การสอน 
  วรวทิย ์นิเทศศลิป ์ (2551: 12) กล่าวถงึประเภทของสือ่การสอนสรปุไดว้า่ หนงัสอื
กรอบแนวคดิในการจดัทาํสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศานาในหลกัสตูรใหม ่โดยมพีระเทพโสภณ 
เป็นประธานในการจดัทาํสาระ ไดก้ล่าวไวว้า่พระพทุธเจา้ทรงใชส้ือ่การศกึษาในการโปรดเวไนยสตัว ์
3 รปูแบบ คอื 1) สือ่การศกึษาประเภทวธิกีาร 2) สือ่การศกึษาประเภทเครือ่งมอื อุปกรณ์ 
และ 3) สือ่การศกึษาประเภทวสัดุสิน้เปลอืง 
  เดล (Dale, Edgar. 1969: 107-108; อา้งในวรวทิย ์นิเทศศลิป์. 2551:13-15) ได้
จดัแบ่งสือ่การสอนเพือ่เป็นแนวทางในการอธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งสือ่โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ 
ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการแสดงขัน้ตอนของประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละการใชส้ือ่แต่ละประเภทใน
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ย โดยพฒันาความคดิของบรนุเนอร ์(Bruner) ซึง่เป็นนกัจติวทิยานํามาสรา้ง
เป็นกรวยประสบการณ์ (Cone of Experiences) ไดด้งัน้ี 
   1. ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ขัน้ทีเ่ป็นรปูธรรมมากทีส่ดุ โดยการให้
ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ โดยตรงจากของจรงิ สถานการณ์จรงิ หรอืดว้ยการกระทาํของตนเอง 
เชน่ การจบัตอ้งและการเหน็ 
   2. ประสบการณ์รอง เป็นการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนเรยีนจากสิง่ทีใ่กลเ้คยีงความเป็น
จรงิทีส่ดุ ซึง่อาจเป็นของจาํลองหรอืการจาํลองกไ็ด ้
   3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรอืการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมต ิหรอื 
การแสดงละคร เพือ่เป็นการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในเรือ่งทีม่ขีอ้จาํกดัดว้ยยคุสมยัเวลา 
และสถานที ่เชน่ เหตุการณ์ในประวตัศิาสตรห์รอืเรือ่งราวทีเ่ป็นนามธรรม 
   4. การสาธติ เป็นการแสดงหรอืลงมอืกระทาํประกอบคาํอธบิายเพือ่ใหเ้หน็ลาํดบั
ขัน้ตอนของการปฏบิตันิัน้ 
   5. การศกึษานอกสถานที ่เป็นการใหผู้เ้รยีนไดร้บัและเรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ 
ภายนอกสถานทีเ่รยีน อาจเป็นการเยีย่มชมสถานทีต่่างๆ การสมัภาษณ์บุคคลเพือ่ใหค้วามรู ้
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   6. นิทรรศการ เป็นการจดัแสดงสิง่ของต่างๆ การจดัปายนิเทศ เพือ่ให้้

สาระประโยชน์และความรูแ้ก่ผูช้ม เป็นการใหป้ระสบการณ์แก่ผูช้ม โดยการนําประสบการณ์หลาย
อยา่งมาผสมผสานกนัมากทีส่ดุ 
   7. โทรทศัน์ โดยใชท้ัง้โทรทศัน์การศกึษาและโทรทศัน์การสอนเพือ่ใหข้อ้มลูความรู ้
แก่ผูเ้รยีนหรอืผูช้มทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีนหรอือยูท่างบา้น และใชส้ง่ไดท้ัง้ในระบบวงจรเปิดและวงจรปิด
การสอนอาจจะเป็นการสอนหรอืบนัทกึลงวดีทีศัน์กเ็ป็นได ้
   8. ภาพยนตร ์เป็นภาพทีบ่นัทกึเรือ่งราวเหตุการณ์ลงบนแผน่ฟิลม์เพือ่ใหผู้เ้รยีนรู้
ไดร้บัประสบการณ์ทัง้ภาพและเสยีงโดยใชป้ระสาทตาและห ู
   9. การบนัทกึเสยีง วทิยุ ภาพน่ิง การบนัทกึเสยีงอาจเป็นทัง้ในรูปของแผ่นเสยีง
หรอืเทปบนัทกึเสยีงวทิยุเป็นสื่อที่ใหเ้ฉพาะเสยีง ส่วนภาพน่ิงอาจเป็นรูปภาพ โดยเป็นภาพวาด 
สไลด ์ภาพลอ้ หรอืภาพเหมอืนจรงิกไ็ด ้ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นสือ่ข ัน้น้ีจะใหป้ระสบการณ์แก่ผูเ้รยีนทีถ่งึแมจ้ะ
อ่านหนังสอืไม่ออกแต่กส็ามารถเขา้ใจถงึเน้ือหาเรื่องราวทีส่อนได ้เน่ืองจากเป็นการฟงหรอืดูภาพ ั

ไมจ่าํเป็นตอ้งอา่น 
   10. ทศันสญัลกัษณ์ เชน่ แผนที ่แผนภมู ิแผนสถติ ิหรอืเครือ่งหมายต่างๆ ซึง่เป็น
สิง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนความเป็นจรงิของสิง่ต่างๆ หรอืขอ้มลูทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้
   11. วจนสญัลกัษณ์ เป็นประสบการณ์ขัน้ทีเ่ป็นนามธรรมมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ตวัหนงัสอื 
ในภาษาเขยีนและเสยีงของคาํพดูในภาษาพดู 
   การใชก้รวยประสบการณ์ของเดล จะเริม่ตน้ดว้ยการใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มอยูใ่น
เหตุการณ์หรอืการกระทาํจรงิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์ตรงเกดิขึน้ก่อน จงึเรยีนรูโ้ดยการเฝา้

สงัเกตในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นขัน้ต่อไปของการไดร้บัประสบการณ์รอง ต่อจากนัน้จงึเป็นการ
เรยีนรูด้ว้ยการรบัประสบการณ์โดยผา่นสือ่ต่างๆ และทา้ยทีส่ดุเป็นการใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้าก
สญัลกัษณ์ซึง่เป็นเสมอืนตวัแทนของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ดงัภาพประกอบ 11 
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11. วจนสญัลกัษณ์ (Verbal Symbols)  
10. ทศันสญัลกัษณ์ (Visual Symbols  
9.  การบนัทกึเสยีง วทิยุ ภาพน่ิง 

 (Recording, Radio, Still Pictures) 
 

8.  ภาพยนตร ์(Motion Pictures)  
7. โทรทศัน์ (Television)  
6. นิทรรศการ (Exhibits)  
5. การศกึษานอกสถานที ่(Field Trips)  
4. การสาธติ (Demonstrations)  
3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรอืการแสดง 

(Dramatized Experience) 
 

2. ประสบการณ์รอง 
 (Indirect, Purposeful Experiences) 

 

1. ประสบการณ์ตรง 
(Direct, Purposeful Experiences 

 

  

  

ภาพประกอบ 11 กรวยประสบการณ์ของเอดการเ์ดล 
ทีม่า: วรวทิย ์นิเทศศลิป์. 2551: 15) 

 
  3.10.3 การพจิารณาเลอืกใชส้ือ่การสอน 
  วรวทิย ์นิเทศศลิป ์ (2551: 20) ภาวะการณ์ปจจุบนั โรงเรยีนระดบัั ต่างๆ ทีม่จีาํนวน
มากนําสือ่มาใชใ้นการเรยีนการสอน นอกจากผูเ้รยีนไดม้โีอกาสแสวงหาความรู ้ดว้ยตนเอง 
ผูส้อนจะไดล้ดภาระในการสอนโดยไดไ้ปทาํงานอื่นเพิม่ขึน้ อาจกล่าวไดว้า่ในภาวะทีต่อ้งการใหม้ี
การพฒันาดา้นประสทิธภิาพและคุณภาพของโรงเรยีนในระดบัต่างๆ จาํเป็นจะตอ้งมกีารประยกุต ์
ใชส้ือ่ทีเ่หมาะสมมาใชใ้นการจดัการศกึษามากขึน้เพราะแนวคดิ เทคนิค วธิกีาร อุปกรณ์ 
และเครือ่งมอืทีถู่กสรา้งขึน้มาใหม่ๆ  จะชว่ยใหก้ารถ่ายทอดบรรลุผลตามเปาหมายอยา่งเทีย่งตรง ้

รวดเรว็ มคีุณภาพดขีึน้ ทีส่าํคญัคอืประหยดั การนําเอาสือ่มาใชใ้นการเรยีนการสอนจะตอ้งผา่น 
การวเิคราะห ์วจิยั เพือ่ใหไ้ดส้ือ่ทีเ่หมาะสม หากมกีารสรา้งทีย่งัขาดตกบกพรอ่งแลว้ อาจเป็นไปได ้
ทีท่าํใหก้ารเรยีนการสอนไมบ่งัเกดิผล และเปลอืงคา่ใชจ้า่ยโดยเปลา่ประโยชน์ การนําสือ่มาใชต้อ้ง
เป็นการทาํใหส้ภาพการเรยีนการสอนดกีวา่เดมิ  
  อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2550: 189) กล่าวถงึหลกัการเลอืกใชส้ือ่การสอนวา่ ในการเลอืกใช้
สือ่การสอน ผูส้อนควรไดก้าํหนดจุดประสงคก์ารสอนเสยีก่อน เพือ่เป็นเครือ่งชีนํ้าในการเลอืกใชส้ือ่
การสอน และควรมหีลกัการในการเลอืกใชส้ือ่การสอนดงัน้ี 
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   1. เลอืกใชส้ือ่การสอนทีส่มัพนัธก์บับทเรยีนและตรงเปาหมายกบัเรือ่งทีจ่ะสอน้  
   2. เลอืกสือ่ทีม่เีน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นสือ่ทีจ่ะใหผ้ลต่อการเรยีน 
การสอนมากทีส่ดุ ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหาวชิานัน้ไดด้เีป็นลาํดบัขัน้ตอน 
   3. เป็นสือ่ทีเ่หมาะสมกบัวยั ระดบัชัน้ ความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
   4. สือ่นัน้ควรสะดวกในการใช ้มวีธิใีชไ้มซ่บัซอ้นยุง่ยากเกนิไป 
   5. ตอ้งเป็นสือ่ทีม่คีุณภาพเทคนิคการผลติทีด่ ีมคีวามชดัเจนและเป็นจรงิ 
   6. มรีาคาไมแ่พงจนเกนิไป หรอืถา้จะผลติเอง ควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 
   7. พจิารณาเลอืกสือ่ในปรมิาณทีพ่อเหมาะทีจ่ะใชป้ระกอบการสอนอยา่งแทจ้รงิไม่
มากจนเกนิไป จนทาํใหก้ารเรยีนการสอนสว่นอื่นบกพรอ่ง หรอืเหลอืใชใ้นแต่ละชัว่โมงเรยีน 
   8. เลอืกสือ่การสอนทีไ่มเ่ป็นอนัตรายแก่ผูเ้รยีน 
   9. เลอืกใชส้ือ่การสอนทีม่สีสีนัดงึดดูความสนใจผูเ้รยีน ควรใชส้ทีีเ่ยน็ตาและสสีดใส 
   10. เลอืกใชส้ือ่ทีม่ขีนาดถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
   11. ควรเลอืกใชส้ือ่ทีแ่ปลกไปจากสิง่ทีผู่เ้รยีนเคยเหน็จาํเจแลว้ หรอืเลอืกใชส้ือ่ 
ทีส่ามารถเคลื่อนไหวได ้(Movement) จะชว่ยเรา้ความสนใจผูเ้รยีนไดด้เีป็นพเิศษ 
  จากทีก่ล่าวมาสรปุไดว้า่ ในการเลอืกใชส้ือ่การสอน ผูส้อนควรไดก้าํหนดจุดประสงค์
การสอนเสยีก่อน เพือ่เป็นเครือ่งชีนํ้าในการเลอืกใชส้ือ่การสอน การนําเอาสือ่มาใชใ้นการเรยีน 
การสอนจะตอ้งผา่นการวเิคราะห ์วจิยั เพือ่ใหไ้ดส้ือ่ทีเ่หมาะสม หากมกีารสรา้งทีย่งัขาดตกบกพรอ่ง
แลว้ อาจเป็นไปไดท้ีท่าํใหก้ารเรยีนการสอนไมบ่งัเกดิผล และเปลอืงคา่ใชจ้า่ยโดยเปล่าประโยชน์ 
 
 3.11 การประเมนผลการสอนิ  
  3.11.1 ความหมายของการประเมนิผลการสอน 
  ในการสอนศลีธรรมพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนควรเขา้ใจการประเมนิผลการสอน 
ซึง่การประเมนิผลการสอนไดม้นีกัการศกึษานิยามความหมายไวด้งัน้ี 
  เยาวด ีวบิลูยศ์ร ี(2551: 9) กล่าวถงึการประเมนิผลการเรยีนการสอนสรปุไดว้า่ 
การประเมนิผล คอืกระบวนการรวบรวมและเตรยีมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจหาทางเลอืก
ทีเ่ป็นไปไดห้ลายๆ ทาง ดงันัน้การประเมนิผลจงึมคีวามหมายครอบคลุมทัง้การทดสอบ และ 
การวดัผล และอกีคาํนิยามหน่ึงซึง่เป็นทีนิ่ยมกนัคอื การประเมนิผล หมายถงึ การตดัสนิ 
ความสอดคลอ้งระหวา่งการกระทาํและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
  ชาญชยั ยมดษิฐ ์(2548: 296-297) กล่าวถงึการประเมนิผลการสอนสรปุไดว้า่ หมายถงึ 
การตรวจสอบ และตดัสนิผลจากการสอนของคร ูวา่มปีระสทิธภิาพเพยีงใดในการสอน ขอ้เดน่ 
ขอ้ดอ้ย และควรปรบัปรงุในเรือ่งใด โดยเฉพาะมผีลการวจิยัพบวา่ประสทิธภิาพของการสอนขึน้อยู่
กบัตวัแปร 2 สว่น คอื 
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   1. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิสีอน ไดแ้ก่ การเตรยีมการสอน การกาํหนดจุดประสงค์
การสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การใชส้ือ่การสอน รวมทัง้การวดัและประเมนิผล 
การเรยีน 
   2. ตวัแปรทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของการสอน ไดแ้ก่ การจดัชัน้เรยีน บุคลกิภาพ
ของผูส้อน รวมทัง้ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน  
  การประเมนิการสอน สามารถประเมนิไดก่้อนสอน ระหวา่งสอน และหลงัการสอน
สิน้สดุแลว้ ดงัน้ี 
   1. การประเมนิก่อนสอน ไดแ้ก่ การประเมนิความพรอ้มในการสอนของครผููส้อน 
เชน่  
    1.1 เอกสารประกอบการสอน ไดแ้ก่ เอกสารหลกัสตูร โครงการสอน 
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ 
    1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูป้ระจาํวชิา 
    1.3 การเตรยีมตวัผูส้อน ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามสามารถ ความแมน่ยาํ 
ในเน้ือหา สือ่หรอืวสัดุอุปกรณ์ เครือ่งมอืการวดัผลและประเมนิผล วธิกีารสอน บุคลกิภาพของผูส้อน 
การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
   2. การประเมนิระหวา่งการสอน ไดแ้ก่ การประเมนิการจดักจิกรรมการเรยีน 
การสอนนบัตัง้แต่การนําเขา้สูบ่ทเรยีน การดาํเนินการสอนตามขัน้ตอนทีไ่ดว้างแผนการสอนไวว้า่ 
มปีญหาอุปสรรคหรอืไมเ่พยีงใด การสอนราบรืน่หรอืไม ่ใชเ้ทคนิควธิกีารไดต้ามทีก่าํหนดไวม้ากั

น้อยเพยีงใด สามารถจดัการเรยีนการสอนไดต้ามลาํดบัขัน้หรอืไมเ่พยีงใด เน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์ การใชส้ือ่และวสัดุอุปกรณ์ รปูแบบ วธิกีาร เทคนิคและทกัษะการเรา้ความสนใจ 
ตลอดจนการวดัผลและการประเมนิผลทีส่นองตอบต่อการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม ่เพยีงใด 
   3. การประเมนิผลหลงัการสอน เป็นการประเมนิผลจากการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
โดยมสีมมตฐิานวา่ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนสะทอ้นผลการสอนของคร ูทาํใหค้รตูอ้งคน้หาและพฒันา
ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และวนิิจฉยัวา่ผูเ้รยีนมขีอ้เดน่ ดอ้ย หรอืบกพรอ่งตรงจุดใด ครกูส็ามารถทีจ่ะ
พฒันาการสอนตรงจุดนัน้เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิผลการเรยีนรูส้งูสดุตามศกัยภาพดงักล่าวได ้
  ผูป้ระเมนิการสอนอาจใชห้ลายฝายเขา้มาเกีย่วขอ้ง ทัง้น้ีตอ้งเป็นไปเพือ่การพฒันา่

กระบวนการเรยีนการสอนมากกวา่การจบัผดิ ผูป้ระเมนิการสอนของครผููส้อนอาจมาจากหลายแหล่ง
ไดแ้ก่ ผูเ้รยีนประเมนิ ผูส้อนประเมนิตนเอง เพือ่นรว่มงานประเมนิ ผูบ้รหิารประเมนิ และผล 
การเรยีนของผูเ้รยีน 
  อยา่งไรกด็กีารประเมนิดงักล่าวตอ้งยดึหลกัการประเมนิเพือ่พฒันากระบวนการเรยีน
การสอนเป็นสาํคญัมากกวา่ประเมนิเพือ่ตดัสิน้พฤตกิรรม แลว้ไปใชใ้นทางทีไ่มก่่อใหเ้กดิการพฒันา 
  วธิกีารประเมนิอาจใชว้ธิกีารต่างๆ ไดแ้ก่ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ แบบสาํรวจ 
แบบสอบถาม หรอืแบบตรวจสอบรายการ 
  3.11.2 ขัน้ตอนสาํคญัสาํหรบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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  ศริชิยั กาญจนวาส ี(2548: 17) กล่าวถงึขัน้ตอนสาํคญัสาํหรบัการวดัและประเมนิผล
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนสรปุไดว้า่ แนวคดิพืน้ฐานสาํหรบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
เป็นสิง่ทีผู่ส้อนจาํเป็นตอ้งคดิวางแผนการดาํเนินกจิกรรม ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของการตอบคาํถาม 4 
คาํถาม ไดแ้ก่ วดัและประเมนิไปทาํไม? วดัและประเมนิอะไร? วดัและประเมนิอยา่งไร? และตดัสนิ
ผลดว้ยวธิใีด? การตอบคาํถามดงักล่าวจะชว่ยกาํหนดทศิทางและกรอบของกระบวนการวดั 
และประเมนิใหด้าํเนินไปอยา่งเป็นระบบ ซึง่สามารถแบ่งเป็นขัน้ตอนการดาํเนินงานสาํคญัได ้7 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  

แนวคดิพืน้ฐาน ขัน้ตอนสาํคญัของการดาํเนินงาน 
วดัและประเมนิทาํไม? 
(Why?) 

1. กาํหนดจุดมุง่หมายของการวดัและประเมนิผล 

วดัและประเมนิอะไร? 
(What ?) 

2. วเิคราะหผ์ลการเรยีนทีมุ่ง่วดัและประเมนิ 

วดัและประเมนิอยา่งไร? 
(How?) 

3. สรา้งเครือ่งมอืสาํหรบัการวดัและประเมนิ 
3.1 ออกแบบการสรา้งเครือ่งมอื 
3.2 ลงมอืสรา้งเครือ่งมอื 
3.3 ทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 

4. เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. วเิคราะหข์อ้มลู 

ตดัสนิผลดว้ยวธิใีด? 
(Value Judgement?) 

6. ตดัสนิคุณคา่ของผลการเรยีนรู ้
7. รายงานและนําผลไปใชใ้นการพฒันา ปรบัปรงุการเรยีนรู ้

 
4. การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 4.1 ประวตัการสอนศีลธรรมในโรงเรียนของประเทศไทยิ  
 ประเทศไทยไดจ้ดัการเรยีนการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน เมือ่ พ.ศ.2445 โดยให ้
ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก เพือ่กล่อมเกลานิสยัใจคอของกุลบุตรกุลธดิาในสมยันัน้ และไดถ้อืเป็น
นโยบายและใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกกบัวชิาน้ีมาตลอด ดงัปรากฏในหลกัสตูรทีป่ระกาศใชแ้ลว้ 
(กรมวชิาการ. 2546: 7-9) ดงัต่อไปน้ี 
 หลกัสตูรระยะแรกเริม่: ความเป็นมาของการสอนศลีธรรมในโรงเรยีนนัน้ เมือ่มกีารจดั 
การเรยีนการสอนในระบบโรงเรยีนขึน้ในประเทศไทยในระยะแรกเริม่ กระทรวงธรรมการได้
กาํหนดใหม้ ี“วชิาจรรยา” เป็นครัง้แรกในหลกัสตูรทกุชัน้ เมือ่ พ.ศ.2445 โดยใหค้วามสาํคญั 
เป็นอนัดบัแรก เพือ่กล่อมเกลานิสยัใจคอของกุลบุตรกุลธดิาในสมยันัน้ และไดเ้ป็นนโยบายโดยให้
ความสาํคญัวชิาน้ีเป็นอนัดบัแรกตลอดมา 
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 หลกัสตูรหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชมาเป็นระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมขุ ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาจรรยา โดยขยายออกไปเป็นหน้าทีพ่ลเมอืง 
และศลีธรรม เน้ือหาของวชิาศาสนาและจรยิธรรม จะมลีกัษณะเป็นจรยิธรรมสากลมากขึน้ 
ทัง้น้ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบการปกครองแบบประชาธปิไตยของประชาชน 
 หลกัสตูรวชิาศลีธรรมชัน้ประถมและชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 และชัน้มธัยม 
ศกึษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ในการประกาศใชห้ลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 และ
หลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 วชิาศลีธรรมถูกบรูณาการอยูใ่นวชิาบงัคบัและวชิา
เลอืกต่อมากระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศเพิม่เตมิเน้ือหาในหลกัสตูรสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
โดยประกาศใชใ้นปีการศกึษา 2526 สาํหรบัมธัยมศกึษาตอนตน้ปีการศกึษา 2527 ประกาศเพิม่เตมิ
เพิม่รายวชิาเลอืกในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และกระทรวงศกึษาธกิารไดป้รบัปรงุคาํอธบิายใน
หลกัสตูรประถมศกึษา พ.ศ. 2521 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2533) สว่นทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนาใน
กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและกลุม่สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั ใหโ้รงเรยีนทีอ่ยูใ่นโครงการ
โรงเรยีนรว่มพฒันาการใชห้ลกัสตูรจดัการเรยีนการสอนตามเน้ือหาทีป่รบัปรงุใหมพ่รอ้มกนัทุกชัน้ 
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2535  สาํหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาทัว่ไปจดัการเรยีนการสอนในชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1-2 ตัง้แต่ปีการศกึษา 2535  
 สว่นชัน้ประถมศกึษาปีที ่3-6 ใหจ้ดัการเรยีนการสอนตามเน้ือหาทีป่รบัปรงุใหมใ่นปี
การศกึษาถดัไป ปีละ 1 ชัน้ตามลาํดบั ซึง่จะครบทุกชัน้ในปีการศกึษา 2539 การปรบัปรงุหลกัสตูร
พระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2533) 
กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้หน็ชอบใหก้รมวชิาการ ดาํเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรทกุระดบั และมคีาํสัง่
ใหโ้รงเรยีนรว่มพฒันาหลกัสตูรทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา นําหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ.2533 ใหใ้ชเ้ป็นการนํารอ่งก่อน ในปีการศกึษา 2533 ทุกชัน้ และใหโ้รงเรยีนทัว่ประเทศใชใ้นปี
การศกึษา 2534 โดยมผีลบงัคบัใชปี้ละชัน้ในแต่ละระดบั หลงัจากทีห่ลกัสตูรไดนํ้าไปใชร้ะยะหน่ึง
แลว้ ไดม้คีาํถาม ขอ้สงัเกตจากองคก์ร และบุคลากรทีห่วงัดต่ีอพระพทุธศาสนาวา่ การปรบัปรงุ
หลกัสตูรครัง้น้ี ไดต้ดัทอนวชิาพระพทุธศาสนาใหล้ดน้อยลงไปทัง้คาบและเน้ือหา กรมวชิาการ 
จงึขอความเหน็ชอบจากกระทรวงศกึษาธกิารดงัน้ี 
  1. ระดบัประถมศกึษา: เพิม่เน้ือหาสาระและเวลาเรยีนในกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์
ชวีติและกลุ่มสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัดงัน้ี: (ก) กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ (สปช.) ปรบัหน่วย
ยอ่ยที ่3 ของหน่วยที ่4 จาก “ศาสนาในประเทศไทย” เป็น“พระพทุธศาสนา” กาํหนดใหเ้รยีน 60 
คาบ ตลอดทกุชัน้ (ข) กลุ่มสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั (สลน.) ใหเ้ปลีย่นคาํวา่ “จรยิศกึษา” เป็น 
“พระพทุธศาสนา” (ภาคศลีธรรม) และกาํหนดใหเ้รยีน 180 คาบ ตลอดปีทุกชัน้ 
  2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้: เพิม่วชิา “พระพทุธศาสนา” เป็นวชิาเลอืกเสร ีกลุ่มวชิา
สงัคมศกึษา กาํหนดใหเ้รยีน 2 คาบ/สปัดาห/์ภาคเรยีน ได ้1 หน่วยการเรยีน รวม 80 คาบ/ปี ทัง้ยงั
กาํหนดใหน้กัเรยีนทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาทุกคนตอ้งเรยีน 



 84 

  3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย: เพิม่คาบเวลาเรยีนวชิาพระพทุธศาสนาเป็น 2 คาบ/
สปัดาห/์ภาคเรยีน และปรบัปรงุเน้ือหาพระพทุธศาสนาใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัคาบเวลาทีเ่พิม่ขึน้ ยงัคง
กาํหนดใหน้กัเรยีนทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาทุกคนตอ้งเรยีน 
 หลกัสตูรวชิาศลีธรรม พ.ศ. 2544: กระทรวงศกึษาธกิารใหใ้ชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2544 โดยกาํหนดจุดหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2544 มุง่พฒันาคนไทย 
ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ เป็นคนด ีมปีญญา มคีวามสขุ และมคีวามเป็นไทย ใหผู้เ้รยีนเห็ั นคุณคา่ของ
ตนเอง มวีนิยัในตนเอง ปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื 
มคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมอนัพงึประสงค ์
 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหลกัสตูรทีม่มีาตรฐานเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรม 
จรยิธรรม เป็นมาตรฐานการเรยีนรู ้12 ปี หรอืมาตรฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นกลุ่มสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  โดยกรมวชิาการกาํหนดแนวทางการจดัการเรยีนรูส้าระที ่1 ศาสนา 
ศลีธรรม จรยิธรรม ในสว่นทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนานัน้ สถานศกึษาจดัใหผู้เ้รยีนทีน่บัถอื 
ศาสนาพทุธไดเ้รยีนรู ้2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
 
 4.2 โครงสร้างสาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนาชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
 โครงสรา้งสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-3) ตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 (จรสั พยคัฆราชศกัด ์ิและคณะ.2546-2548) สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
  หน่วยที ่1 พระพทุธ 
  เรือ่งที ่1 ประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา 

   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา เรือ่ง 
การสงัคายนาการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สูป่ระเทศไทย ความสาํคญัของพระพทุธศาสนา 
ต่อสงัคมไทย ในฐานะเป็นศาสนาประจาํชาต ิสถาบนัหลกัของสงัคมไทย สภาพแวดลอ้มทีก่วา้งขวาง
และครอบคลุมสงัคมไทย พระพทุธศาสนากบัการพฒันาตนเองและครอบครวั 

   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา เรือ่ง 
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สูป่ระเทศเพือ่นบา้น การนบัถอืพระพทุธศาสนาของประเทศ 
เพือ่นบา้นในปจจุบนั ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดีั  
กบัประเทศเพือ่นบา้น ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาต่อสงัคมไทยในฐานะเป็นรากฐานวฒันธรรม 
เอกลกัษณ์และมรดกของชาต ิพระพทุธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบยีบสงัคม (จรสั 
พยคัฆราชศกัด ิและคณะ์ . 2547) 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา เรือ่ง 
การเผยแผพ่ระพทุธ ศาสนาเขา้สูป่ระเทศต่างๆ ทัว่โลก การนบัถอืพระพทุธศาสนาของประเทศ
เหล่านัน้ในปจจุบนั ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะชว่ยสร้ั างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบ
สขุใหแ้ก่โลก(จรสั พยคัฆราชศกัด ิและคณะ์ .2548) 
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  เรือ่งที ่2 พทุธประวตัแิละชาดก 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พทุธประวตั ิสรปุ และวเิคราะหพ์ทุธประวตัเิรือ่งประสตู ิ

เทวทตู 4 การบาํเพญ็ทุกรกริยิา การแสวงหาความรู ้ชาดก เรือ่งอมัพชาดก ตติตริชาดก 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พทุธประวตั ิ สรปุและวเิคราะหพ์ทุธประวตั ิเรือ่ง 

การผจญมาร การตรสัรู ้การสัง่สอน ชาดก เรือ่ง มติตวนิทชาดก ราโชวาทชาดก 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พทุธประวตั ิสรปุและวเิคราะหพ์ทุธประวตั ิเรือ่ง 
ปฐมเทศนา โอวาทปาตโิมกข ์ศกึษาพทุธประวตัจิากพระพทุธรปูปางต่างๆ เชน่ ปางมารวชิยั 
ปางปฐมเทศนา ปางลลีา ปางประจาํวนัเกดิ ชาดก เรือ่ง นนัทวิสิาลชาดก สวุณัณหงัสชาดก 
  เรือ่งที ่3 วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เรือ่ง ระเบยีบพธิ ีพธิี
เวยีนเทยีน การปฏบิตัตินในวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอฏัฐมบีชูา วนัอาสาฬหบชูา ประวตัแิละ
ความสาํคญัของวนัธรรมสวนะ และเทศกาลสาํคญั คอื วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา และวนัเทโว
โรหณะ ศกึษาวเิคราะหค์ุณคา่ผลงานภมูปิญญาทอ้งถิน่ดา้นพระพทุธศาสนา มุง่อนุรกัษ์ศาสนวตัถุ ั

และศาสนสถานในทอ้งถิน่ 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เรือ่งหลกัธรรมเบือ้งตน้ 
ทีเ่กีย่วเน่ือง ในวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอฏัฐมบีชูา วนัอาสาฬบชูา ระเบยีบพธิแีละการปฏบิตัิ
ตนในวนัธรรมสวนะ และเทศกาลสาํคญั วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา และวนัเทโวโรหณะ ศกึษา 
วเิคราะหค์ุณคา่ ผลงานภมูปิญญาทอ้งถิน่ดา้นพระพทุธศาสนา มุง่อนุรกัษ์ศาสนวตัถุ และศาสนั

สถานในทอ้งถิน่ 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เรือ่ง ประวตัขิองวนั
สาํคญั ทางพระพทุธศาสนาในประเทศไทย วนัวสิาขบชูาวนัสาํคญัสากล หลกัปฏบิตัตินในการฟงั
พระธรรมเทศนา การแต่งกายในการประกอบศาสนพธิทีีว่ดั การงดเวน้อบายมขุ การประพฤตวิริตัใิน
วนัธรรมสวนะ และเทศกาลสาํคญั ศกึษาวเิคราะหค์ุณคา่ผลงานภมูปิญญาทอ้งถิน่ดา้นั

พระพทุธศาสนา มุง่อนุรกัษ์ศาสนวตัถุ ศาสนสถานในทอ้งถิน่ 
  หน่วยที ่2 พระธรรม 
  เรือ่งที ่1 หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1. หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เรือ่ง พระรตันตรยั 
(พทุธคุณ 9) อรยิสจั 4 ทุกข ์(ธรรมทีค่วรรู)้: ขนัธ ์5 – ธาตุ 4, สมทุยั (ธรรมทีค่วรละ) : หลกักรรม 
อบายมขุ 6 นิโรธ(ธรรมทีค่วรบรรลุ): สขุ 2 (กายกิ,เจตสกิ) คหิสิขุ, มรรค (ธรรมทีค่วรเจรญิ): 
ไตรสกิขากรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 ในเรือ่งไมค่บคนพาล คบบณัฑติ บชูาผูค้วรบชูา  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2. หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เรือ่ง พระรตันตรยั 
(ธรรมคุณ 6) อรยิสจั 4 ทุกข ์(ธรรมทีค่วรรู)้: ขนัธ ์5 – อายตนะ, สมทุยั (ธรรมทีค่วรละ): หลกักรรม 
สมบตั ิ4 วบิตั ิ4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมขุ 4 นิโรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ): สขุ 2 (สามสิ, นิรามสิ) 
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มรรค (ธรรมทีค่วรเจรญิ): บุพพนิมติของมชัฌมิาปฏปิทา ดรณุธรรม 6 กุลจริฏัฐติธิรรม 4 กุศล
กรรมบถ 10 สตปิฏฐาน ั 4 มงคล 38 ในเรือ่งประพฤตธิรรม เวน้จากความชัว่ เวน้จากการดื่มน้ําเมา 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3. หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เรือ่ง พระรตันตรยั 
(สงัฆคุณ 9) อรยิสจั 4 ทุกข ์(ธรรมทีค่วรรู)้: ขนัธ ์5 ไตรลกัษณ์, สมทุยั (ธรรมทีค่วรละ): หลกักรรม 
วฏัฏะ 3 ปปญจธรรม ั 3 นิโรธ (ธรรมทีค่วรบรรลุ): อตัถะ 3 มรรค (ธรรมทีค่วรเจรญิ): ปญญา ั 3  สปั
ปรุสิธรรม 7 อุบาสกธรรม 7 มรรคมอีงค ์8 บุญกริยิาวตัถุ 10 มงคล 38 ในเรือ่งการมศีลิปะ การพบ
เหน็สมณะ การฟงธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาลั  
  เรือ่งที ่2 พทุธศาสนสภุาษติ 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พทุธศาสนสภุาษติ คอื ย ํเว เสวต ิตาทโิส (คบคน 
เชน่ไร เป็นคนเชน่นัน้) อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตอืนตนดว้ยตนเอง) นิสมฺม กรณํ เสยฺโย 
(ใครค่รวญก่อน จงึทาํด)ีทุราวาสา ฆรา ทกฺุขา (เรอืนทีค่รองไมด่ ีนําทุกขม์าให)้  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 กมฺมนุา วตฺตต ีโลโก (สตัวโ์ลก ยอ่มเป็นไปตามกรรม) 
กลฺยาณการ ีกลฺยาณํ ปาปการ ีจ ปาปก ํ(ทาํดไีดด้ ีทาํชัว่ไดช้ัว่) สโุข ปญฺุญสฺส อุจฺจโย (การสัง่สมบุญ 
นําสขุมาให)้ บชูโก ลภเต ปชู ํวนฺทโก ปฏวินฺทนํ (ผูบ้ชูาเขายอ่มไดร้บัการบชูาตอบ ผูไ้หวเ้ขายอ่ม
ไดร้บัการไหวต้อบ)  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 อตฺตา หเว ชติํ เสยฺโย  (ชนะตนนัน่แลดกีว่า) ธมฺมจาร ี 
สุขํ เสติ (ผูป้ระพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข) ปมาโท มจฺจุโน ปทํ (ความประมาทเป็นทางแห่งความ
ตาย) สสฺุสสู ํลภเต ปญฺญํ (ฟงดว้ยดยีอ่มไดป้ญญาั ั ) 
  เรือ่งที ่3 พระไตรปิฎก  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โครงสรา้ง ชื่อคมัภรี ์และสาระสงัเขปของพระวนิยัปิฎก 
เรือ่งน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก อภณิหปจจเวกขณ์ ั 5 ศพัทท์างพระพทุธศาสนา คอื ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2โครงสรา้ง ชื่อคมัภรี ์และสาระสงัเขปของพระสตุตนัต 
ปิฎก เรือ่งน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก จฬูกมัมวภิงัคสตูร ศพัทท์างพระพทุธศาสนา คอื ฌาน ญาณ  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โครงสรา้ง ชื่อคมัภรี ์และสาระสงัเขปของพระอภธิรรม
ปิฎก เรือ่งน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก พทุธปณธิาน 4 ในมหาปรนิิพพานสตูร ศพัทท์างพระพทุธศาสนา 
คอื อตัตาอนตัตา 
  เรือ่งที ่4 การบรหิารจติและการเจรญิภาวนา 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา วธิปีฏบิตัแิละประโยชน์
ของการบรหิารจติและการเจรญิปญญา ฝึกการบรหิารจติและเจรญิปญญา ตามหลกัสตปิฏฐาน เน้นั ั ั

อานาปานสต ินําวธิกีารบรหิารจติ  และเจรญิปญญาไปใชใ้นชวีติประจาํวนั พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยั

วธิกีารคดิแบบโยนิโสมนสกิาร 2 วธิคีอื วธิคีดิแบบคณุคา่แท ้คุณคา่เทยีม และวธิคีดิแบบคณุโทษ
และทางออก ศกึษาภมูปิญญาทอ้งถิน่ในการนําหลกัธรรมไปใชใ้นชวีติประจาํวนัั  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา วธิปีฏบิตัแิละประโยชน์
ของการบรหิารจติและการเจรญิปญญา ฝึกการบรหิารจติและเจรญิปญญา ตามหลกัสตปิฏฐั ั ั าน 
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เน้นอานาปานสต ินําวธิกีารบรหิารจติ และเจรญิปญญาไปใชใ้นชวีติประจาํวนั พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยั

วธิกีารคดิแบบโยนิโสมนสกิาร 2 วธิ ีคอื วธิคีดิแบบอุบาย ปลุกเรา้คุณธรรม และวธิคีดิแบบอรรถ
ธรรมสมัพนัธ ์ศกึษาภมูปิญญาทอ้งถิน่ในการนําหลกัธรรมไปใชใ้นชวีติประจาํวนัั  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา วธิปีฏบิตัแิละประโยชน์
ของการบรหิารจติ และการเจรญิปญญา ฝึกการบรหิารจติและเจรญิปญญา ตามหลกัสตปิฏฐานั ั ั  
เน้นอานาปานสต ินําวธิกีารบรหิารจติ และเจรญิปญญาไปใชใ้นชวีติประจาํวนั พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยั

วธิกีารคดิแบบโยนิโสมนสกิาร 2 วธิ ีคอื วธิคีดิแบบอรยิสจั และวธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจจยั ศกึษาั

ภมูปิญญาทอ้งถิน่ในการนําหลกัธรรมไปใชใ้นชวีติประจาํวนัั  
  หน่วยที ่3 พระสงฆ ์
  เรือ่งที ่1 พทุธสาวก พทุธสาวกิา และชาวพทุธตวัอยา่ง 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พทุธสาวก พทุธสาวกิา พระมหากสัสปะ พระอุบาล ี
อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีนางวสิาขามหาอุบาสกิา ชาวพทุธตวัอยา่ง พระเจา้อโศกมหาราช พระโสณะ
และพระอุตตะ  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พทุธสาวก พทุธสาวกิา เรือ่งพระสารบุีตร พระโมคลัลา
นะ นางขชุชุตตรา พระเจา้พมิพสิาร ชาวพทุธตวัอยา่ง เรือ่งสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริ
ญาณวโรรส พระมหาธรรมราชาลไิท  
    ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พทุธสาวก พทุธสาวกิา เรือ่งพระอญัญาโกณ
ฑญัญะ พระมหาปชาบดโีคตมเีถร ีพระเขมาเถร ีพระเจา้ปเสนทโิกศล ชาวพทุธตวัอยา่ง ม.จ.หญงิ
พนูพศิมยั ดศิกุล ศาสตราจารยส์ญัญา ธรรมศกัดิ ์
  เรือ่งที ่2 หน้าทีช่าวพทุธ มารยาทชาวพทุธและการปฏบิตัต่ิอพระสงฆ ์
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หน้าทีช่าวพทุธ เรือ่ง วถิชีวีติของพระภกิษุทีต่อ้งศกึษา
คนัถธุระ และวปิสสนาธุระ การปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมดา้น กาย วาจา และใจ การเป็นเพือ่นทีด่ตีามั

หลกัทศิ 6 มติรแทม้ติรเทยีม การเขา้คา่ยพทุธบุตร การเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา 
การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ มารยาทชาวพทุธ และการปฏบิตัตินต่อพระภกิษุ เรือ่งการไปวดั 
การแต่งกาย และการนําเดก็ไปวดั การปฏบิตัตินในเขตวดั การเขา้พบพระภกิษุ การแสดงความ
เคารพ (การประนมมอืการไหว ้การกราบ การเคารพพระรตันตรยั การฟงพระเจรญิพระพทุธมนต ์ั

การฟงสวดพระอภธิรรม การฟงพระธรรมเทศนาั ั ) 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หน้าทีช่าวพุทธ เรื่อง การเขา้ใจบทบาทของพระภกิษุ
ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การประพฤตตินใหเ้ป็นแบบอยา่ง 
การฝึกบทบาทของตนเองในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา การบรรยายธรรม การจดันิทรรศการ 
การเขา้ค่ายพุทธบุตร  การเขา้ร่วมพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา การเป็นลูกที่ดตีามหลกัทศิเบื้อง
หน้าในทศิ 6 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มารยาทชาวพุทธ และการปฏบิตัติน ต่อพระภกิษุ เรื่อง
การต้อนรบั (ปฏสินัถาร) มารยาทของผูเ้ป็นแขก ฝึกปฏบิตัริะเบยีบวธิกีารยนื การใหท้ีน่ัง่ การเดนิ
สวนทาง การสนทนา การรบัสิง่ของ การแต่งกายไปปวดั การแต่งกายไปงานมงคล งานอวมงคล   
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   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หน้าทีช่าวพุทธ เรื่อง หน้าทีข่องพระภกิษุในการปฏบิตัิ
ตามหลกัพระธรรมวนิยัและจรยิาวตัรอยา่งเหมาะสม การปลกูจติสาํนึกในดา้นการบาํรงุรกัษาวดั และ
พุทธสถานใหเ้กดิประโยชน์ การปฏบิตัหิน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรนิิพพานสูตร
การศกึษาเรยีนรูเ้รื่ององคก์รชาวพุทธ การเป็นศษิยท์ีด่ตีามหลกัทศิเบื้องขวาในทศิ 6 มารยาทชาว
พทุธ และการปฏบิตัตินต่อพระสงฆ ์ในงานศาสนพธิทีีบ่า้น การจดัเตรยีมสถานที ่การสนทนา 
การแต่งกาย มารยาทการพดู การใชค้าํพดูกบัพระภกิษุตามฐานะ และการปฏบิตัตินเป็นชาวพทุธ 
ทีด่ใีนทอ้งถิน่ต่างๆ  
  เรือ่งที ่3 ศาสนพธิ ี
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ศาสนพธิ ีเรือ่ง การจดัโต๊ะหมูบ่ชูา (แบบหมู ่4 หมู ่5 
หมู ่7 และหมู ่9) การจุดธปูเทยีน การจดัเครือ่งประกอบโต๊ะบชูา คาํอาราธนาต่างๆ และศกึษาศาสน
พธิแีละการปฏบิตัตินเป็นชาวพทุธทีด่ใีนทอ้งถิน่ต่างๆ 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ศาสนพธิ ีเรือ่ง การทาํบุญตกับาตร การถวาย
ภตัตาหาร สิง่ของทีค่วรถวายและสิง่ของตอ้งหา้มสาํหรบัพระภกิษุ การถวายสงัฆทาน เครือ่ง
สงัฆทาน การถวายผา้อาบน้ําฝน การจดัเครือ่งไทยธรรม เครือ่งไทยธรรม การกรวดน้ํา 
การทอดกฐนิ การทอดผา้ปา และการปฏบิตัตินเป็นชาวพทุธทีด่ใีนทอ้งถิน่่ ต่างๆ 
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ศาสนพธิ ีเรือ่ง พธิทีาํบุญงานมงคล งานอวมงคล 
การนิมนตพ์ระภกิษุ การเตรยีมพระพทุธรปู และเครือ่งบชูา การวงดา้ยสายสญิจน์ การปลูาดอาสนะ 
การเตรยีมเครือ่งรบัรอง การจุดธปูเทยีน ขอ้ปฏบิตัใินการเลีย้งพระ การถวายขา้วพระพทุธ 
การถวายไทยธรรม การกรวดน้ํา 
  เรือ่งที ่4 สมัมนาพระพทุธศาสนากบัการแกป้ญหาและการพฒันาั  
   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สมัมนาพระพทุธศาสนากบัการแกป้ญหาและการพฒันาั

เรือ่งพระพทุธศาสนากบัการพฒันาตนและครอบครวั เพือ่ใหเ้กดิศรทัธาอยา่งยิง่ต่อพระรตันตรยั 
และการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนทีด่มีคีุณธรรม จรยิธรรม 
ในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม และสามารถนําหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้การทาํงาน
อยา่งมคีุณคา่ต่อชวีติตนเองและสงัคมโดยสว่นรวม 

   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2สมัมนาพระพทุธศาสนากบัการแกป้ญหาและการพฒันาั  
เรือ่ง พระพทุธศาสนากบัการพฒันาชุมชน และการจดัระเบยีบสงัคมเพือ่ใหเ้กดิศรทัธาอยา่งยิง่ต่อ
พระรตันตรยั และรกัการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนทีด่มีี
คุณธรรม จรยิธรรม ในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม และสามารถนําหลกัธรรมไปใชเ้ป็นเครือ่งมอื 
ในการเรยีนรู ้การทาํงานอยา่งมคีุณคา่ต่อชวีติตนเองและสงัคมโดยสว่นรวม 

   ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สมัมนาพระพทุธศาสนากบัการแกป้ญหาและการพฒันาั

เรือ่งพระพทุธศาสนากบัเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหเ้กดิศรทัธาอยา่งยิง่ต่อพระรตันตรยั และรกั 
การเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพทุธศาสนิกชนทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม 
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ในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม และสามารถนําหลกัธรรมไปใช้เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู ้การทํางาน
อยา่งมคีุณคา่ต่อชวีติตนเองและสงัคมโดยสว่นรวม 

 
 4.3 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 สาํนกังานพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม (2550) ไดจ้ดัทาํโครงการสรปุผลการดาํเนินงาน 
พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน (สง่มอบงานโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนใหก้ระทรวง 
ศกึษาธกิาร ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2550) ปีงบประมาณ 2548 – 2550 
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  4.3.1 ความสาํคญัและความจาํเป็นของโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
  สถานการณ์และสภาพปญหาของชาต ิในปจจุบนั เป็นทีป่ระจกัษ์โั ั ดยทัว่กนัแลว้วา่ 
การทีป่ระเทศมุง่พฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและการเงนิเพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ทางการเงนิ และ 
การคลงัของประเทศอยา่งมาก สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ และความเจรญิทางดา้น
วตัถุอยา่งเหน็ไดช้ดั ทศิทางของการพฒันานัน้กม็ไิดเ้ป็นไปอยา่งยัง่ยนื และครอบคลุมทัง้ดา้นคน
และวตัถุ เพราะการพฒันาประเทศโดยมุง่ความเจรญิทางเศรษฐกจิ และความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยทีีเ่น้นเรือ่งวตัถุอุปกรณ์อยา่งรวดเรว็ โดยขาดความสมดุลกบัการพฒันาทางดา้นจติใจ 
ของคนใหม้คีุณธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมทีด่ ีไดก่้อใหเ้กดิปญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อคุณภาพชีั วติ 
ของคนในประเทศจาํนวนมาก ผลของการพฒันาเหล่าน้ี จงึเป็นทีม่าของปญหาสงัคมปจจุบนัทีจ่ะทวีั ั

ความรนุแรงขึน้เป็นลาํดบั โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนซึง่เป็นอนาคตของประเทศชาตกิาํลงั
ประสบปญหาสงัคมหลายดา้นทีร่มุลอ้มคุกคามเดก็ เยาวชน นกัเรยีนนกัศกึษา ทาํใหห้ลงผดิั  
และมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบน ขาดระเบยีบวนิยั ละทิง้คา่นิยมความเป็นไทย และขาดคุณธรรม 
เป็นปญหาสงัคมทีค่วรแกไ้ขเป็นการเรง่ดว่นั  
  ในการน้ี กระทรวงวฒันธรรมไดพ้จิารณาเหน็วา่ โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
เป็นโครงการเชงิรกุทีส่ามารถนํากระบวนการปลงูฝงคณุธรรมสูก่ลุ่มเยาวั ชนใหบ้งัเกดิรปูธรรมได้
อยา่งชดัเจน เน่ืองจากมกีารบรูณาการมติศิาสนากบัการศกึษาทีเ่ขา้ถงึผูเ้รยีน เทยีบเคยีงกบัครู
อาจารยท์ีป่ฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา โดยมพีระภกิษุสงฆท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทัง้ในดา้น
ปรยิตัแิละปฏบิตั ิเขา้ไปมสีว่นรว่มในการสัง่สอนใหน้กัเรยีนระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา
และประเภทอาชวีศกึษา ในสถานศกึษาทัว่ประเทศ โดยไดว้เิคราะหจ์ากผลการวจิยับรบิทของสงัคม 
และสภาพปญหาในกลุ่มเดก็และเยาวชน จงึมคีวามจาํเป็นจะตอ้งเพิม่จาํนวนพระสอนศลีธรรมั  
ในโรงเรยีน 20,000 รปู จากเดมิทีม่อียูเ่พยีง 10,000 รปู ซึง่จะเป็นการนําหลกัธรรมคาํสอน 
ทางพระพทุธศาสนาผา่นกระบวนการเรยีนการสอนของพระสอนศลีธรรมเพือ่ปลกูฝงคุณธรรมั

จรยิธรรมเดก็และเยาวชนของชาตใินสถานศกึษาทัว่ประเทศ และเป็นการสนองนโยบาย “คุณธรรม
นําความรู”้ ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดยมเีหตุผลและความจาํเป็นดงัน้ี 
   1. ปญหาสงัคมไทยไดท้ั วคีวามรนุแรงและมคีวามหลากหลายมากขึน้กวา่ในอดตี 
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ทีผ่า่นมา สาเหตุแหง่ปญหาทีเ่กดิขึน้สว่นหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มและเปลีย่นแปลงไปตามกระแสั

การพฒันาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไรพ้รมแดนในแนวทางโลกาภวิตัน์ ซึง่ต่าง
มุง่เน้นการแขง่ขนัเพือ่สรา้งความมัน่คงในดา้นเศรษฐกจิ ทาํใหค้นมคีวามเป็นวตัถุนิยมมากขึน้ 
แต่เกดิปญหาดา้นพฤตกิรรม คอื การยอ่หยอ่นในศลีธรรม จรยิธรรม นอกจากน้ี ปญหาสงัคมหลายั ั

ดา้นยงัรมุลอ้มคุกคามเดก็ เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา ใหห้ลงผดิและมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนไป 
จากเดมิ ขาดระเบยีบวนิยั สง่ผลใหว้ถิชีวีติและคา่นิยมดัง้เดมิทีด่งีามตามโครงสรา้งของสงัคมไทย
จางหายไป พรอ้มกบัการล่มสลายของสถาบนัครอบครวั ซึง่ทาํใหภ้มูคิุม้กนัของเดก็ เยาวชน 
นกัเรยีน นกัศกึษาทีจ่ะตา้นทานกบัสภาพปญหาแวดลอ้มตอ้งขาดความมัน่คง จนเกดิปญหาั ั ต่างๆ 
ของสงัคมตามมา เชน่ ปญหาการก่อเหตุทะเลาะววิาทของั นกัเรยีน นกัศกึษา ปญหาการแพรร่ะบาดั

ของยาเสพตดิในกลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา ปญหานกัเรยีน นกัศกึษาประพฤตตินไมเ่หมาะสมในเวลาั

เรยีน ปญหาการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน และปญหาอาชญากรรม จากสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ั ั  
กบันกัเรยีน นกัศกึษา เป็นตน้ 
   2. สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว พบวา่ รากเหงา้แหง่ปญหาทีแ่ทจ้รงิ คอื การที่ั

นกัเรยีน นกัศกึษาไมไ่ดร้บัการกล่อมเกลาดา้นจติใจ ในการทีจ่ะปลกูฝงในเรือ่งศลีธรรม จรยิธรรม ั

จนทาํใหข้าดความสาํนึกต่อหน้าที ่ขาดความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีขาดการใชส้ตพิจิารณายัง้คดิ และ
แสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมภายนอกทีไ่มเ่หมาะสม กอปรดว้ยสภาพแวดลอ้มรอบตวั นกัเรยีน 
นกัศกึษา ทีย่ยุง สง่เสรมิ ชกัจงู และโน้มนําอยา่งต่อเน่ืองดว้ยรปูแบบทีม่กีารพฒันาอยา่งหลากหลาย 
ทาํใหย้ากต่อการควบคุม ปองกนั และแกไ้ขปญหานกัเรยีน นกัศกึษา ใหส้มัฤทธผิลได ้ภายใตโ้ลกา้ ั ์
ภวิตัน์ เวน้แต่นกัเรยีน นกัศกึษา จะถูกจดัระเบยีบทางความคดิ จนมจีติใจทีใ่ฝด ีและมพีลงัใจ่  
ทีเ่ขม้แขง็สามารถเป็นภมูคิุม้กนัตา้นทานเหตุปจจยัในทางเสือ่มทีจ่ะเขา้มาทาํลายคุณภาพชวีติั  
ทีด่งีามไดด้ว้ยหลกัธรรมทางศาสนา 
   3. การปฏริปูระบบราชการ เมือ่ปี พ.ศ.2545 ไดแ้ยกงานศาสนาออกจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร ทาํใหก้รมการศาสนา สงักดักระทรวงวฒันธรรมไมส่ามารถเชื่อมต่อในเรือ่ง 
การนําหลกัธรรมเขา้ไปในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา 
   4. กรมการศาสนา ตามบทบาทอาํนาจหน้าทีซ่ึง่มภีารกจิในการสง่เสรมิใหค้นไทย
นําหลกัธรรมทางศาสนามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติใหเ้กดิความรูคู้คุ่ณธรรม เป็นคนดมีศีลีธรรม 
เพือ่เป็นการแกไ้ขปญหานกัเรยีน นกัศกึษา ดงักล่าวอยา่งเรง่ดว่น จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งั

จดัสง่พระสงฆท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะเป็นครสูอนศลีธรรม จรยิธรรม และวชิาพระพทุธศาสนา 
เพือ่ปลกูฝงคณุธรรมจรยิธรรมแก่นกัเรยีน นกัศกึษา ใหเ้ขา้ถงึั หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและ
สามารถนําไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตโ้ครงการพระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรยีน ซึง่จะเป็นการเชื่อมโยงระหวา่งกระทรวงศกึษาธกิารกบักระทรวงวฒันธรรมโดยการนํา
พระภกิษุสงฆเ์ขา้ไปสอนในโรงเรยีนทุกระดบัชัน้ นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัการอบรม ปลกูฝงในเรือ่งั

คุณธรรมจรยิธรรมกบัพระภกิษุสงฆโ์ดยตรงและคาดหวงัวา่จะเป็นโครงการทีส่รา้งคุณประโยชน์ 
ต่อสงัคม โดยตอ้งการใชโ้ครงการน้ีใหเ้ขา้ไปมสีว่นผลกัดนัสรา้งความเปลีย่นแปลงทีด่ใีหเ้กดิขึน้ 
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ในสงัคมไทย ดว้ยการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่ง บา้น วดั โรงเรยีน 
   5. กระทรวงวฒันธรรมไดท้าํขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) กบักระทรวงศกึษาธกิาร 
ในการพฒันาสง่เสรมิการปลกูฝงคุณธรรมจรยิธรรม โดยกรมการศาสนาไดด้าํเนินโครงการพระสอนั

ศลีธรรมในโรงเรยีนรว่มกบักระทรวงศกึษาธกิาร 
   6. สถาบนัศาสนาถอืเป็นสถาบนัหลกัของชาตไิทย โครงการพระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรยีน ทาํใหภ้าครฐัไดส้นบัสนุนใหภ้าคคณะสงฆไ์ดท้าํหน้าทีเ่ผยแผพ่ระธรรมอยา่งสมบรูณ์ 
(การเผยแผธ่รรมะ เป็นบทบาทหน้าทีข่องพระภกิษุสงฆ)์ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน 
โดยหลกัธรรมทีผู่เ้รยีนไดร้บัจะมคีวามเขา้ใจ และสามารถนําไปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
ผลประเมนิโครงการพระสอนศลีธรรมทัว่ประเทศ พบวา่ ผูเ้รยีนอยากเรยีนวชิาศลีธรรมกบัครพูระ
มากกวา่ครฆูราวาส และปจจุบนัครพูระสว่นใหญ่จบจากมหาวทิยาลยัสงฆ ์ทาํใหส้ามารถปฏบิตัิั  
การเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ีและจะเป็นการสบืทอดศาสนทายาททีด่ใีหก้บัชาตบิา้นเมอืงต่อไป 
  4.3.2 วตัถุประสงคข์องโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
   1. เพือ่จดัพระสงฆท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทัง้ในดา้นปรยิตัแิละปฏบิตัเิขา้ไปมสีว่น
ในการสัง่สอนใหน้กัเรยีนในระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และประเภทอาชวีศกึษา
ครอบคลุมสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
   2. เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
สามารถนําไปประยกุต ์นําหลกัธรรมไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
   3. เพือ่สนองนโยบายรฐับาลคุณธรรมนําความรู ้เขา้สูส่ถานศกึษาทัว่ประเทศ 
โดยผา่นกระบวนการเรยีนการสอนโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
  4.3.3 ผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2548-2550 
  ในปีงบประมาณ 2548-2550 กรมการศาสนา ไดด้าํเนินงานโครงการพระสอน 
ศลีธรรมในโรงเรยีนรวมจาํนวน 20,000 รปู และเป็นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณกลาง 
จากคณะรฐัมนตร ี3 ครัง้ ดงัน้ี 
   ครัง้ที ่1 อนุมตังิบประมาณงบกลาง พ.ศ. 2548 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2548 
เพือ่อุดหนุนพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน จาํนวน 4,000 รปู 
   ครัง้ที ่2 อนุมตังิบประมาณงบกลาง พ.ศ.2 549 เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2549 
เพือ่เพิม่จาํนวนพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 6,000 รปู 
   ครัง้ที ่3 อนุมตังิบประมาณงบกลาง พ.ศ. 2550 เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2550 
เพิม่จาํนวนพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน จาํนวน 10,000 รปู 
  4.3.4 ระยะเวลาดาํเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2550 เดอืนตุลาคม 2549-กนัยายน 2550 
  4.3.5 ผลผลติ 
   1. มพีระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน จาํนวน 20,000 รปู ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ  
   2. ไดส้ือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในสถานศกึษา 
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ทีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบักลุ่มเปาหมายระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และประเภท้  
อาชวีศกึษา 
   3. คณะสงฆ ์กระทรวงวฒันธรรมและกระทรวงศกึษาธกิาร นิเทศ ตดิตาม และ
พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องพระสงฆใ์นสถานศกึษา 
   4. พระสงฆนํ์าหลกัธรรมทางศาสนาจดักจิกรรมเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา 
ในสถานศกึษาในทุกระดบั 
   5. นกัเรยีน นกัศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
และนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั 
   6. ไดพ้ฒันาคุณธรรมจรยิธรรมแก่นกัเรยีน นกัศกึษาในสถานศกึษา 
  4.3.6 ผลลพัธ ์
  นกัเรยีนในสถานศกึษาสามารถนําหลกัธรรมทางศาสนาไปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนั 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4.3.7 ตวัชีว้ดัผลสาํเรจ็ของโครงการ 
  เชงิปรมิาณ: พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน จาํนวน 20,000 รปู แบ่งเป็น 
   1. พระปฏบิตักิารสอนสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน 
   2. พระปฏบิตักิารสอนสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
   3. พระปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล (ในสว่นภมูภิาค) 
  เชงิคุณภาพ: นกัเรยีนในสถานศกึษาไดศ้กึษาและเหน็แบบอยา่งการประพฤต ิ
ในการสาํรวมกาย เจรญิจติอบรมปญญา ซึง่เป็นการปฏบิตัติามหลกัธรั รมทางพระพทุธศาสนา 
คอื ศลี สมาธ ิปญญา จากพระสงฆโ์ดยตรง ทาํใหเ้ขา้ใจและเหน็ผลของการเป็นผูเ้ขา้ถงึหลกัธรรมั

ทางพทุธศาสนา 
  4.3.8 หน่วยงานรบัผดิชอบ 
  กลุ่มสง่เสรมิและสนบัสนุนการเผยแพรห่ลกัธรรมสาํนกัพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม 
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 
  4.3.9 หน่วยงานทีส่นบัสนุน 
   1. กระทรวงศกึษาธกิาร 
   2. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ
   3. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
   4. มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
  4.3.10 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
   1. เดก็ เยาวชน ทีไ่ดร้บัการอบรมจากพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเกดิความ
ใกลช้ดิกบัพระพทุธศาสนา คุน้เคยกบัพระภกิษุ ซึง่เป็นชอ่งทางทีจ่ะนําไปศกึษาคน้ควา้หลกัธรรม
ทางพระพทุธศาสนา 
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   2. เดก็ เยาวชน มคีวามรูด้า้นพระพทุธศาสนาตามหลกัของทางศาสนา 
และสามารถนําไปประพฤตปิฏบิตัใินชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นการพฒันา
ทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นอนาคตของชาตทิีม่คีุณภาพต่อไป 
   3. พระพทุธศาสนาทีเ่ป็นรากฐานของสงัคมไทย ซึง่ขาดบทบาทในการอบรม 
สัง่สอนเดก็และเยาวชนจะมบีทบาททีส่าํคญัขึน้จากการทีพ่ระเขา้ไปสอนในสถานศกึษา 
   4. สรปุงบประมาณโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2548-2550: 
    4.1 สรปุงบประมาณงบกลางตามมตคิณะรฐัมนตร:ี โครงการพระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรยีน 
ครัง้ที ่ อนุมตังิบประมาณ 

งบกลางปี 
วนั/เดอืน/ปี 
ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

จาํนวน 
ทีไ่ดร้บัอุดหนุน 

งบประมาณทีไ่ดร้บั 

1 พ.ศ.2548 26 เมษายน 2548 4,000 รปู 43,964,000 บาท 

2 พ.ศ.2549 1 พฤศจกิายน 2548 6,000 รปู 132,000,000 บาท 

3 พ.ศ.2550 23 มกราคม 2550 10,000 รปู 133,900,000 บาท 

 
    4.2 สรปุงบประมาณแผน่ดนิ: โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
ครัง้ที ่ งบประมาณปี จาํนวนพระทีไ่ดร้บัอุดหนุน งบประมาณทีไ่ดร้บั 

1 พ.ศ.2548 800 รปู 10,000,000 บาท 

2 พ.ศ.2549 6,000 รปู 84,000,000 บาท 

3 พ.ศ.2550 10,000 รปู 216,000,000 บาท 

5 พ.ศ.2551* 20,000 รปู 432,000,000 บาท 

หมายเหตุ *งบประมาณปี พ.ศ.2551 ไดโ้อนงบประมาณโครงการไปตัง้ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารตาม
มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2550 

 
    งบประมาณทีไ่ดร้บั กรมการศาสนาไดจ้ดัสรรใหเ้ป็นคา่ตอบแทนครพูระ 
ทีป่ฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาเดอืนละ 2,000 บาท สาํหรบัเป็นคา่พาหนะ คา่ภตัตาหาร 
จาํนวน 20,000 รปูทัว่ประเทศ และถวายความรูค้รพูระใหม้หีลกัวชิาการในการเขา้ปฏบิตักิารสอน 
ในสถานศกึษาจดัอุปกรณ์ หนงัสอื คูม่อื สือ่การเรยีนการสอนใหก้บัครพูระทุกรปู เพือ่เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพใหก้บัครพูระทีเ่ขา้ปฏบิตักิารสอนใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสถานศกึษา และเป็นการพฒันา
คุณภาพของสถาบนัสงฆใ์นโครงการน้ีดว้ย 
   5. การรบัสมคัรพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
   กรมการศาสนา (2548ก: 39-40) กาํหนดวธิกีารรบัสมคัรพระสอนศลีธรรม 
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ในโรงเรยีนใหม้ขี ัน้ตอนดงัน้ี 
    5.1 กรมการศาสนากาํหนดจาํนวนพระในหน (คาํวา่ “หน” คอืชื่อเขต 
การปกครองของคณะสงฆ)์ จงัหวดัและระดบัการศกึษาในสถานศกึษา 
    5.2 กรมการศาสนาประกาศรบัสมคัรพระประจาํปีงบประมาณนัน้ๆ 
    5.3 สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัจดัทาํใบสมคัร 
    5.4. สาํนกังานเจา้คณะจงัหวดัทัว่ประเทศ รบัสมคัรพระโดยรว่มมอืกบั
สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัในการจดัเจา้หน้าทีอ่าํนวยความสะดวกในการรบัสมคัร เชน่ 
เป็นเจา้หน้าทีร่บัสมคัร ตรวจสอบเอกสารการรบัสมคัร รวบรวมรายชือ่พระสงฆท์ีส่มคัรเพือ่รายงาน
เจา้คณะจงัหวดั 
    5.5. เจา้คณะจงัหวดัดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกพระสงฆ ์เพือ่คดัเลอืกเป็น
พระสอนศลีธรรม โดยดาํเนินการดงัน้ี 
     ก) คดัเลอืกจากผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศของกรม 
การศาสนา 
     ข) ในกรณทีีม่ผีูส้มคัรเกนิจาํนวนทีก่าํหนดใหเ้จา้คณะจงัหวดัแต่งตัง้
คณะกรรมการคดัเลอืกประกอบดว้ย เจา้คณะจงัหวดัทีม่อีาวุโสสงูสดุทางสมณศกัด ิเป็นประธาน์  
และเจา้คณะจงัหวดัทีม่อีาวุโสรองลงมาเป็นรองประธาน ผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ศกึษานิเทศกผ์ูท้รงคุณวุฒใินเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวนตามความ
เหมาะสม โดยมผีูอ้าํนวยการสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเป็นฝายเลขานุการ ใหค้ณะกรรมการ่

ดงักล่าวพจิารณาโดยมหีลกัเกณฑด์งัน้ี 
      1) พจิารณาคดัเลอืกผูส้มคัรทีด่าํเนินการสอนอยูใ่นสถานศกึษาในตาํบล 
อาํเภอ จงัหวดันัน้ๆ ก่อน หากยงัมจีาํนวนเกนิใหพ้จิารณาจากผลงานและประสบการณ์ของผูส้มคัร 
      2) พจิารณาคดัเลอืกผูส้มคัรทีส่าํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงฆค์อื
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั หากมจีาํนวนเกนิให้
พจิารณาจากผลงานและประสบการณ์ของผูส้มคัร 
      3) พจิารณาคดัเลอืกผูส้มคัรทีผ่า่นการอบรมครสูอนพระพทุธศาสนา
ตามมตมิหาเถรสมาคม ของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และกระทรวงศกึษาธกิาร 
หากมจีาํนวนเกนิใหพ้จิารณาจากผลงานและประสบการณ์ของผูส้มคัร 
      4) เมือ่พจิารณาตาม ขอ้ 1) ถงึ 3) แลว้ยงัไมค่รบตามจาํนวนทีป่ระกาศ 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการฯ 
    5.6. สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัทาํประกาศผลการคดัเลอืกพระของแต่ละ
จงัหวดั  
    5.7. ผูส้มคัรรายงานตวั โดยสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัจดัทาํทะเบยีนประวตั ิ
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และแจง้ พระสงฆท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร ในจงัหวดัทีก่าํหนดเป็นสถานที่
ประชุมจงัหวดัทีก่าํหนดใหจ้ดัประชุมสาํหรบัจงัหวดั 4 หน (หนกลาง หนเหนือ หนใต ้หนตะวนัออก) 
ใหจ้ดัเตรยีมการประชุมเชงิปฏบิตักิารถวายความรู ้
   6. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรเป็นพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
   กรมการศาสนา (2548ก: 47) กาํหนดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรเป็นพระสอน
ศลีธรรม ดงัน้ี 
    6.1 สาํเรจ็การศกึษานกัธรรมชัน้เอก หรอืประโยค 1-2 ขึน้ไป หรอื 
    6.2 สาํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงฆท์ัง้ 2 แหง่ (มหาวทิยาลยัจุฬา      
ลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั) หรอื 
    6.3 เป็นพระครสูญัญาบตัรชัน้ตรขีึน้ไป 
   7. การคดัเลอืกโรงเรยีนและการกาํหนดใหพ้ระสอนในโรงเรยีน  
   กรมการศาสนา (2548ก: 49) กาํหนดวธิกีารคดัเลอืกโรงเรยีนและการกาํหนดให้
พระสอนในโรงเรยีน ดงัน้ี 
    7.1 เจา้คณะจงัหวดัรว่มกบัผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และศกึษานิเทศก์
เขตการศกึษา สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั พจิารณาคดัเลอืกโรงเรยีนตามความเหมาะสมในแต่ละ
บรบิท โดยพจิารณาจากโรงเรยีนในตําบล อาํเภอ และจงัหวดัตามลาํดบัดงัน้ี 
     1) เป็นโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการวถิพีทุธในตําบล อาํเภอ จงัหวดันัน้ๆ 
     2) เป็นโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นตําบล อาํเภอ จงัหวดั ทีม่คีวามเสีย่งทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมเบีย่งเบนของนกัเรยีน นกัศกึษาสงู และหรอืโรงเรยีนมคีวามตอ้งการจาํเป็นเรง่ดว่นทีต่อ้ง
รว่มแกป้ญหาเชงิพฤตกิรรมของนกัเรยีน นกัศกึษาั  
     3) เป็นโรงเรยีนทีม่หีอ้งจรยิศกึษาทีพ่ระสามารถใชเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรูท้าง
พระพทุธศาสนา สามารถจดักจิกรรมทีนํ่าหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาสูก่ารปฏบิตัจินเป็นวถิชีวีติ 
     4) เป็นโรงเรยีนทีพ่ระสามารถเดนิทางไปสอนไดส้ะดวก 
    7.2 เขตการศกึษาประกาศผลการคดัเลอืกโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพระสอน 
ศลีธรรม 
    7.3 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาแจง้โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและชีแ้จงวตัถุประสงค ์
ตลอดจนแนวทางในการดาํเนินการของโรงเรยีน เกีย่วกบัการจดัพระเขา้สอนในแต่ละชว่งชัน้ 
    7.4 สาํนกังานเจา้คณะจงัหวดั สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั แจง้พระใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีส่อนในโรงเรยีนและประสานกบัโรงเรยีน ตลอดจนสนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของพระเป็นไป
อยา่งราบรืน่ และมปีระสทิธภิาพ 
    7.5 การจดัใหพ้ระสอนในโรงเรยีน ใหส้าํนกังานเจา้คณะจงัหวดั ผูอ้าํนวยการ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั พจิารณาตามความเหมาะสม 
โดยพระ 1 รปู อาจเขา้สอนในสถานศกึษาใกลเ้คยีงไดม้ากกวา่ 1 โรง ขึน้อยูก่บับรบิท 
และความเป็นไปไดข้องพระสอนศลีธรรม 
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   8. ขอ้ปฏบิตัขิองพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
   พระครวูสิทุธนิพคุณ (2546: 118-119) เสนอขอ้ปฏบิตัพิระวทิยากรและสมาชกิ
ศนูยพ์ระสงฆน์กัเผยแผธ่รรมเพือ่พฒันาสงัคม สรปุไดว้า่: พระวทิยากรรบัผดิชอบอบรมและสอน 
ในสถานศกึษาต่างๆ ดว้ยความเสยีสละอยา่งแรงกลา้ เป็นทีน่่าอนุโมทนาอยา่งยิง่ เพราะทุกทา่นไมม่ี
ความตอ้งการลาภยศ สรรเสรญิ ชื่อเสยีงใดๆ ทัง้สิน้ 
   อยา่งไรกต็ามการปฏบิตังิานควรมกีฎระเบยีบขอ้ปฏบิตัริว่มกนั อนันํามา 
ซึง่ความเชื่อมัน่และเป็นทีต่ ัง้แหง่ความเคารพนบัถอืตามฐานะอนัควรของผูเ้กีย่วขอ้ง ทีส่าํคญั
พระสงฆย์คุใหมต่อ้งพยายามกาํจดัจุดอ่อนทีช่าวโลกมคีวามรงัเกยีจตเิตยีนอยูเ่สมอๆ (โลกวชัชะ)  
ใหไ้ด ้เพราะในสายตาสาธุชนทัว่ไปยอ่มมองวา่ พระสงฆเ์ป็นเพศทีถ่อืวา่เป็นแบบอยา่ง ทัง้ทางโลก 
ทางธรรมและเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมโดยสว่นรวมได ้โดยเฉพาะพระสงฆท์ีท่าํหน้าทีอ่บรมศลีธรรม 
จรยิธรรมและสอนธรรมศกึษาของศนูยฯ์ ควรปฏบิตัเิป็นแบบอยา่งทีด่อียูโ่ดยตลอด ทัง้ต่อหน้า 
และลบัหลงั ดงันัน้ จงึไดม้คีวามเหน็ใหม้ขีอ้ปฏบิตั ิ(สมณสญัญา/สมณสารปู) ตามแนวพระธรรม 
วนิยัและเสขยิวตัรทีอ่งคส์มเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงวางไว ้สาํหรบัเป็นหลกั 
ในการพจิารณา ดงัน้ี 
    1. สมณสญัญา 
     1) เรามเีพศต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ กริยิาอาการใดๆ เป็นของสมณะ เราตอ้ง
ทาํกริยิาอาการนัน้ๆ 
     2) การเลีย้งชวีติของเรา เน่ืองดว้ยผูอ้ื่น เราควรทาํตวัใหเ้ขาเลีย้งงา่ย 
     3) อาการทางกาย  วาจาอยา่งอื่นทีเ่ราตอ้งทาํใหด้ขีึน้ไปกวา่น้ียงัมอียูอ่กี
ไมใ่ชแ่ต่เพยีงเทา่น้ี 
     4) ตวัเราเองตเิตยีนตวัเราเองโดยศลีหรอืไม ่
     5) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ตเิตยีนเราโดยศลีไดห้รอืไม ่
     6) เราตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ 
     7) เรามกีรรมเป็นของตวั เราทาํดจีกัไดด้ ีทาํชัว่จกัไดช้ัว่ 
     8) วนัคนืลว่งไปๆ บดัน้ีเราทาํอะไรอยู ่
     9) เรายนิดใีนทีส่งดัหรอืไม ่
     10) คุณวเิศษของเรามอียูห่รอืไม ่ทีจ่ะใหเ้ราไมเ่กอ้เขนิเมือ่เพือ่นบรรพชติ
ถามในภายหลงั 
    2. สมณสารปู 
     1) การใชโ้ทรศพัทม์อืถอื ควรสาํรวมระวงัในการใชใ้นที ่สาธารณชนให้
เหมาะสม ถา้เป็นไปไดก้ค็วรจะปิดหรอืงดใชทุ้กครัง้ ในเวลาเขา้หอ้งประชุม หอ้งสอน เพราะเป็น 
การใหเ้กยีรตต่ิอทีป่ระชุม และไมเ่ป็นการรบกวนสมาธขิองวทิยากรและผูฟ้งั 
     2) การพดูเสยีงดงั ควรสาํรวมระวงัในการใชถ้อ้ยคาํเปลอืงและไรส้าระ
โดยเฉพาะ การพดูเสยีงดงัเกนิไป ซึง่ดแูลว้ไมเ่หมาะสม เพราะอาจทาํลายบรรยากาศการเรยีนรู ้
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ของผูรู้ท้ ีก่าํลงัตัง้ใจฟงการบรรยายทัว่ไปไั ด ้
     3) อริยิาบถต่างๆ ในทีป่ระชุม ควรสาํรวมระวงัหลกัเสขยิวตัร โดยเฉพาะ 
การรว่มประชมุ ควรมคีวามพรอ้มเพรยีงกนัเขา้ประชุม การเดนิเขา้เดนิออกจากทีป่ระชุมถา้ 
ไมจ่าํเป็นกไ็มค่วรบ่อยนกั เพือ่เป็นการใหเ้กยีรตทิีป่ระชมุและ/หรอืวทิยากรในทีป่ระชุม ทีส่าํคญั 
ควรเตรยีมตวัทาํธุระ ภาระต่างๆ ใหเ้สรจ็ก่อนเขา้หอ้งประชุมทุกครัง้ กจ็ะเป็นการกาํจดัจุดอ่อน 
ขอ้น้ีได ้
     4) การสบูบุหรี ่เป็นสิง่ไมค่วรอยา่งยิง่ เพราะบุหรีถ่อืวา่เป็นสิง่เสพตดิชนิด
หน่ึงซึง่สงัคมรงัเกยีจ โดยเฉพาะพระสงฆใ์นฐานะเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม กค็วรงดเวน้ใหไ้ด้
เพราะจะเป็นทีน่่าจบัตามองแบบไมน่่าเลื่อมใสศรทัธาต่อสายตาของทา่นสาธุชนทัง้หลาย 
     5) การนุ่งหม่ ควรสาํรวมระวงัในการนุ่งหม่ใหเ้รยีบรอ้ย อยา่งน้อยกไ็มท่าํ
ใหเ้กดิความราํคาญแก่เพือ่นสหธรรมกิผูม้ศีลีเป็นทีร่กัทัง้หลาย และทีส่าํคญัพระสงฆย์งัถอืวา่ 
เป็นสญัลกัษณ์แหง่คุณงามความด ีและเป็นตวัแทนอนัเป็นธงชยัของพระอรหนัต ์ซึง่เป็นการเผยแผ ่
พระพทุธศาสนาโดยอตัโนมตัไิปในตวัดว้ย 
     6) ความสมัพนัธ ์การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งพระวทิยากรกบันกัเรยีน
นกัศกึษา ควรตัง้อยูใ่นฐานะทีเ่หมาะสมตามพระธรรมวนิยั อยา่ใหเ้กนิเลยขอบเขตจนอาจเป็น
ชอ่งทางใหเ้กดิขอ้ครหาในทางทีไ่มด่ต่ีางๆ อนัจะนํามาซึง่ความเสือ่มเสยีแก่หมูค่ณะ 
    อน่ึง กริยิาอาการอนัใดทีไ่มส่มควร และไมไ่ดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ ขอเพือ่น 
สหธรรมกิสมาชกิของศนูยฯ์ ทุกรปู ไดพ้จิารณาปฏบิตัโิดยยดึหลกัพระธรรมวนิยัเป็นสาํคญั และจง
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนดว้ยความวริยิะอุตสาหะ เพือ่สนัตสิขุของสงัคมสว่นรวมและเพือ่ความเจรญิ 
งอกงามในพระธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัมาพุทธเจา้ตลอดไป 
   9. ผูม้บีทบาทหน้าทีส่นบัสนุนพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
   กรมการศาสนา (2548ก: 71-75) กาํหนดใหผู้ม้บีทบาทหน้าทีส่นบัสนุนพระสอน         
ศลีธรรมในโรงเรยีนประกอบดว้ยบุคคลและสถาบนัต่างๆ ดงัน้ี 
    1. เจา้คณะหน หรอืเจา้คณะจงัหวดั 
    2. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
    3. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
    4. มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 
    5. ผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษา 
    6. ศกึษานิเทศกเ์ขตพืน้ทีก่ารศกึษา และอาชวีศกึษา 
    7. สถานศกึษาทีร่บัพระสอนศลีธรรม 
    8. ครพูีเ่ลีย้งในสถานศกึษา 
    9. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั 
    10. สาํนกัพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม กรมการศาสนา 
  สบืเน่ืองจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ สรปุไดว้า่ ขอ้ปฏบิตัพิระวทิยากรและสมาชกิศนูย ์
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พระสงฆน์กัเผยแผธ่รรมเพือ่พฒันาสงัคมนัน้ พระวทิยากรรบัผดิชอบอบรมและสอนในสถาน 
ศกึษาต่างๆ และครรูพระควรประพฤตเิป็นแบบอยา่ง เพือ่ใหเ้กดิศรทัธาแก่ผูท้ีไ่ดพ้บเหน็ 
 
5. งานวจยัท่ีเก่ียวข้องิ  
 มานิตย ์สทิธชิยั (2540: บทคดัยอ่)ไดว้จิยัเรือ่ง “การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมจรยิธรรม
สาํหรบันกัศกึษาครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม” การวจิยัแบ่งออกเป็น 3) ขัน้ตอน 1) สาํรวจลกัษณะทางจติ 
ลกัษณะทางพทุธ และลกัษณะทางครอบครวัของนกัศกึษา 2) สรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมและทดลองใช ้
3) ประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรม ผลการวจิยัพบวา่ ผลการฝึกอบรมจรยิธรรมนกัศกึษาปรากฏวา่  
คะแนนลกัษณะทางพทุธในกลุ่มทดลอง สงูกวา่กลุ่มควบคุม และไดพ้ฒันาลกัษณะทางพทุธในกลุ่ม
ทดลองหลงัฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนฝึกอบรม การตดิตามผลในกลุ่มทดลองหลงัฝึกอบรมพบวา่ ลกัษณะ
ทางพทุธมคีวามคงทน แมส้ิน้สดุการฝึกอบรมแลว้สองเดอืน แสดงวา่หลกัสตูรฝึกอบรมจรยิธรรมที่
พฒันาขึน้น้ีมปีระสทิธภิาพ 
 เกศรนิ มนูญผล (2544: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมคร ูเพือ่เสรมิ
สมรรถภาพดา้นการจดัทาํหนงัสอืเสรมิประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่” การวจิยั แบ่งออกเป็น 
4 ขัน้ตอน 1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 2) การสรา้งหลกัสตูร 3) การทดลองใชห้ลกัสตูร 
4) การประเมนิผลหลกัสตูร ผลการวจิยัพบวา่ การทดสอบวดัความรูก่้อนและหลงัการฝึกอบรม 
ผลสมัฤทธหิลงัการฝึกอบรมเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั์ ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 วเิชยีร อนิทรสมพนัธ ์(2546: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพการบรูณาการจรยิธรรมในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานสาํหรบัครมูธัยม 
ศกึษา” การวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน 1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 2) การสรา้งหลกัสตูร 
3) การทดลองใชห้ลกัสตูร 4) การประเมนิผลและปรบัปรงุหลกัสตูร ผลการวจิยัพบวา่ สมรรถภาพ
การบรูณาการจรยิธรรมในหลกัสตูรหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรมากกวา่ก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูร
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 พระราชรตันมงคล (มนตร ียางธสิาร) (2547: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของครู
พระสอนศลีธรรมเกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนในโรงเรยีนเขตกรงุเทพมหานคร” พบวา่ ความคดิเหน็
ของครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนในโรงเรยีนเขตกรงุเทพมหานคร 
พทุธศกัราช 2546 ใน 4 ดา้น คอื ดา้นเน้ือหาหลกัสตูร ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นสือ่และวสัดุ
อุปกรณ์ ดา้นการวดัผลและประเมนิผล โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 พรชุล ีอาชวอาํรงุ และคณะ (2549: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “การศกึษาทบทวนโครงการครู
พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน” พบวา่  ผลลพัธ ์ครพูระมผีลใหผู้บ้รหิารและคร/ูอาจารยใ์นโรงเรยีน
สาํรวมมากขึน้ ตระหนกัถงึหน้าทีช่าวพทุธ ทาํบุญ ทาํทาน และนําตนเอง ครอบครวัและนกัเรยีนเขา้
วดัมากขึน้ ไดม้กีารทาํโครงการใหม่ๆ  ขึน้ เชน่ การรว่มแขง่ขนัตอบปญหาธรรม การนําเดก็ไปั

ทาํบุญทีว่ดัทกุวนัศุกร ์การนัง่สมาธก่ิอนสอนทุกวชิา เป็นตน้ พบวา่ ทาํใหทุ้กคนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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มคีวามสงบ มสีตมิากขึน้ ผูป้กครองทีเ่คยหา่งไกลวดั และหมกมุน่อบายมขุ ไดร้บัการชกัจงูจากบุตร
หลานใหไ้ปวดั ฟงเทศน์ ฟงธรรม และลดเลกิอบายมขุ โดยเยาวชนชกัชวนบนฐานของความกตญัญูั ั

ตามคาํสอนของครพูระ การสอนของครพูระ จงึมผีลกระทบในทางการพฒันาสงัคมโดยรวม และ
สง่ผลต่อนโยบายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืระดบัชาต ิ 
 สเุมธ งามกนก (2549: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “หลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่เพิม่อาํนาจในการ
ทาํงานเพือ่พฒันาสมรรถนะของเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผนกระทรวงศกึษาธกิาร”การวจิยั
แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน 1) การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 2) การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
3) การทดลองใชห้ลกัสตูรเพือ่หาประสทิธภิาพ 4) การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรฝึกอบรม ผลการวจิยั
พบวา่ ในการฝึกอบรมเพิม่อาํนาจในการทาํงานเพือ่พฒันาสมรรถนะของเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบาย
และแผน กระทรวงศกึษาธกิารหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูรอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 กมัปนาท บรบิรูณ์ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
เพือ่พฒันาการเหน็คุณคา่ในตนเองและวธิคีดิตามแนวคดิเป็นของนกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืง
โดยวธิกีระบวนการกลุ่ม” ขัน้ตอนในการวจิยั ม ี3 ขัน้ตอน คอื 1) การศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการเหน็
คุณคา่ในตนเอง การคดิเป็นขอ้มลูของโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) การสรา้ง
หลกัสตูรฝึกอบรม 3) การทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม ผลการวจิยัพบวา่ การเปรยีบเทยีบการเหน็
คุณคา่ในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืง หลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมสงูกวา่
ก่อนทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 แพรวพรรณ บุญฤทธมินตร ี์ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “การฝึกอบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการสอนงานใหก้บัหวัหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส:์ ศกึษากรณ ี
บรษิทั แคลคอมพ ์อเีลค็โทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)” หลกัสตูรการฝึกอบรมม ี5 หน่วย  
การทดลองใชโ้ครงการฝึกอบรม ใชแ้ผนการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผลการวจิยัพบวา่ 
คะแนนทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ศกัรนิทร ์ชนประชา (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง “การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
การศกึษานอกระบบสาํหรบัครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เชยีงราย เขต2” เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ หลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน
ประกอบดว้ย 5 หน่วยการเรยีนรู ้และใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้โดยใชแ้ผนการทดลองแบบการ
ทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่คะแนนก่อน
การฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 อาเธอร ์(Arthurs. 2003: Online) ไดว้จิยัเรือ่ง “การตอกยํา้ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒัน
โปรแกรมฝึกอบรมการฝึกงานในบรติชิ โคมลมัเบยี” ผลการวจิยัทาํใหท้ราบถงึแนวทางการพฒันา
หลกัสตูรและรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัโปรแกรมการฝึกอบรมการฝึกงาน
มากทีส่ดุ ในทางปฏบิตักิารวเิคราะหค์วามตอ้งการของระบบฝึกงานจาํเป็นตอ้งรบัทราบจุดบกพรอ่ง
จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกคน ไมว่า่จะเป็นสถานประกอบการ หน่วยงานทีอ่อกใบรบัรอง ตวัแทน
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ภาคอุตสาหกรรม นายจา้ง ผูฝึ้กอบรม ผูอ้อกแบบหลกัสตูรและกระบวนการฝึกอบรม ผูเ้ชีย่วชาญ 
ขัน้ตอนของการดาํเนินการนัน้ จะตอ้งเน้นการคดิอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking) เพราะ 
การคดิอยา่งเป็นระบบจะกาํหนดวธิกีารและชุดของเครือ่งมอืเพือ่กาํหนดจุดเชื่อมโยงของระบบ
โดยรวม ทัง้หมดภายในโครงการหรอืภายในองคก์ร การคดิอยา่งเป็นระบบจะนําไปสูก่ระบวนการ
ตดัสนิใจเพือ่การวางแผน 
 ลอรดิเซน (Lauridsen. 2003: Online) ไดว้จิยัเรือ่ง “ความตระหนกัของครเูกีย่วกบั
กระบวนการในการพฒันาหลกัสตูรคอือะไร” ผลการวจิยัพบวา่ ความตระหนกัของครเูกีย่วกบั
กระบวนการในการพฒันาหลกัสตูรคอื การทีม่มีมุมองเกีย่วกบักระบวนการในการพฒันาหลกัสตูร 
ใน 2 แงม่มุคอื แงม่มุในเชงิเทคนิค และแงม่มุทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูส้กึนึกคดิ แงม่มุในเชงิเทคนิคนัน้
ม ี4 ประการคอื 1) การพฒันาหลกัสตูรนัน้มอีทิธพิลมาจากปจจยัภายนั อก 2) การพฒันาหลกัสตูร
มาจากปจจยัภายใน ั 3) การพฒันาหลกัสตูรเกีย่วขอ้งกบัหลกัการเจรจาและความมเีหตุผลและเป็น
กระบวนการทีม่ปีจจยัอื่นแทรกซอ้นอยูต่ลอดเวลาั  และ 4) การพฒันาหลกัสตูรจะตอ้งมขี ัน้ตอน 
ในการดาํเนินการ สว่นแงม่มุทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูส้กึนึกคดินัน้ม ี4 ประการเชน่กนัคอื 1) อทิธพิล 
ทีส่ง่ผลต่อขนาดของกลุ่มคนทีเ่ขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูร 2) ครตูระหนกัในตนเอง
วา่ตนคอืสะพานเชื่อมโยงระหวา่งครคูนอืน่ๆ กบัมาตรฐานหลกัสตูรของมลรฐัเขา้ดว้ยกนั 3) ครู
ตระหนกัวา่กระบวนการในการพฒันาหลกัสตูรคอืกระบวนการทีไ่มส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ลุลว่งไดห้ากไมม่คีวามเคลื่อนไหวของกลุ่ม 4) การมสีว่นรว่มในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 
คอืการเกดิความรูส้กึในความเป็นเจา้ของและการลงทุนเพือ่พฒันาหลกัสตูร 
 ไฟเฟอร ์(Pfeifer. 2004: Online) ไดว้จิยัเรือ่ง “เปรยีบเทยีบผลการฝึกอบรมเพือ่พฒันา
ทกัษะการบรหิารจดัการดว้ยวธิกีารฝึกอบรมทีแ่ตกต่างกนั” ผลการวจิยัพบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบผล
จากการฝึกอบรม 2 วธิคีอื การฝึกอบรมทีนํ่าโดยครผููส้อน และการฝึกอบรมดว้ยการสรา้งแรงจงูใจ
ในตนเอง ซึง่เป็นวธิกีารสอนรปูแบบใหม ่ซึง่เป็นการสอนทางไกลและการสอนดว้ยสือ่ออนไลน์ ไมม่ี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัในดา้นการเรยีนรูห้รอืการไดม้าซึง่ความรู ้นอกจากน้ีผลการวจิยั
ยงัไดช้ีใ้หเ้หน็อกีวา่ การวดัระดบัทกัษะและระดบัความรูจ้ากการฝึกอบรมดว้ยระบบทางไกลนัน้
พบวา่ การฝึกอบรมทีนํ่าโดยครผููส้อนมปีระสทิธภิาพมากกวา่การฝึกอบรมดว้ยการสรา้งแรงจงูใจ
ดว้ยตนเอง 
 ชมดิ (Schmidt. 2004: Online) ไดว้จิยัเรือ่ง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจ 
จากการฝึกอบรมเพือ่พฒันางานกบัความพงึพอใจในงานโดยรวม” ผลการวจิยัพบวา่ มคีวามสมัพนัธ์
กนัระหวา่งความพงึพอใจจากการไดร้บัการฝึกอบรมระหวา่งการปฏบิตังิาน (On-The-Job-Training) 
กบัความพงึพอใจในงาน โดยรวม นอกจากน้ีตวัแปรอื่นๆ เชน่ ระยะเวลาในการฝึกอบรม วธิกีาร
ฝึกอบรมและรปูแบบการฝึกอบรม แสดงความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัเกีย่วกบัความพงึพอใจ
จากการฝึกอบรมเพือ่พฒันางาน 
 จากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสรปุไดว้า่ การสรา้งหลกัสตูรม ี4 ขัน้ตอนคอื 1) การวเิคราะห์
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) การออกแบบหลกัสตูร 3) การทดลองใชห้ลกัสตูร และ 
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4) การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร สว่นการประเมนิหลกัสตูรนัน้ จะประเมนิใน 4 ดา้น คอื 1) ดา้นบรบิท 
2) ดา้นปจจยัเบือ้งตน้ ั 3) ดา้นกระบวนการ 4) ดา้นผลผลติ การใชร้ปูแบบในการพฒันาหลกัสตูร
อยา่งเหมาะสมจะก่อใหเ้กดิกระบวนการพฒันาหลกัสตูรได ้และการทีเ่น้ือหาหลกัสตูรตรงกบั
มาตรฐานทีก่าํหนดจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพของผูเ้รยีน 



บทท่ี 3 
วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  

 
 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอน 
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารครัง้น้ี ผูว้จิยัดาํเนินการในลกัษณะของการวจิยั 
และพฒันา (Research and Development) มขีัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  2. การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
  3. การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
  4. การตดิตามการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
 
1. การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน 
 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นการสาํรวจขอ้มลูเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหา 
ในสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
 1.1 ประชากรในการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ประชากรในการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ในกรงุเทพมหานคร ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 129 รปู ประกอบดว้ย  
   พระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  จาํนวน  68  รปู  
   พระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  จาํนวน  34  รปู 
   พระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  จาํนวน  27  รปู 
 1.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นแบบสอบถาม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพือ่ใชเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน ในหน่วยการเรยีนรู ้
พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์และความตอ้งการหรอืความสนใจทีจ่ะเขา้รว่มฝีกอบรมวธิสีอน
ศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
  ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถาม 
  1. ศกึษาโครงสรา้งหลกัสตูรสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
และพทุธวธิสีอน เพือ่กาํหนดขอบเขตเน้ือหา 
  2. ศกึษาหลกัและวธิกีารสรา้งแบบสอบถาม 
  3. ดาํเนินการสรา้งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
   ตอนที ่1 ขอ้คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ
พรรษา สถานภาพในวดั ระดบัชัน้ทีป่ฏบิตังิานสอน และความตอ้งการเขา้รบัการฝึกอบรม  
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   ตอนที ่2 ขอ้คาํถามเกีย่วกบัคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอวธิสีอนศลีธรรม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร  
   ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนทีม่คีวามเหมาะสม 
ต่อการสอนเน้ือหาวชิาพระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามโครงการของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร 
  การหาคุณภาพแบบสอบถาม 
  1. นําแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้เสนอคณาจารยผ์ูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์
เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมครอบคลุมของขอ้คาํถาม แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข 
  2. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดมุง่หมายของการวจิยั (Index of Congruence) ซึง่เป็นการตรวจสอบ 
ความเทีย่งตรงตามเน้ือหา (Content validity) แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข 
  3. นําแบบสาํรวจใหป้ระธานกรรมการควบคุมการทาํปรญิญานิพนธไ์ดต้รวจสอบ 
ความถูกตอ้งอกีครัง้ แลว้ปรบัปรงุใหเ้ป็นฉบบัสมบรูณ์เพือ่นําไปเกบ็ขอ้มลูต่อไป 
 1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ผูว้จิยัจดัสง่แบบสอบถามถงึพระสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 129 
รปู ทางไปรษณยีโ์ดยสอดซองตดิแสตมปทีจ่า่หน้าซองถงึผูว้จิยัเพือ่ใหผู้ต้อบ์  สง่แบบสอบถามคนื
ผูว้จิยั ทีตู่ ้ปณ. 243 ปณจ. ราชดาํเนินเขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 ปรากฏวา่ รอบแรกไดร้บั
แบบสอบถามตอบกลบั จาํนวน 90 ฉบบั ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารโทรศพัทต์ดิตามอกีครัง้หน่ึง ได้
แบบสอบถามในรอบสอง จาํนวน 39 ฉบบั รวมทัง้สิน้ 129 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 1.4 การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  ผูว้จิยันําแบบสอบถาม จาํนวน 129 ฉบบั มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู แลว้
นําไปวเิคราะหด์งัน้ี 
   1.4.4 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ธิกีารหาคา่ความถีแ่ละรอ้ยละ 
   1.4.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอวธิสีอนศลีธรรมใช้
การหาคา่ความถีแ่ละรอ้ยละ 
 
2. การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม 
 ผูว้จิยันําผลทีไ่ดจ้ากการสาํรวจความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอวธิสีอนศลีธรรม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้พระสอนศลีธรรม พบวา่ พทุธวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัวชิาพระพทุธ ศาสนา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ใน 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ ในเรือ่งศาสนพธิ ีมคีวามถี่
สงูสดุ คดิเป็นรอ้ยละ 65.90 รองลงมาเป็น พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย ในเรือ่งประวตัแิละ
ความสาํคญัของพระพทุธศาสนา คดิเป็นรอ้ยละ 55.50 และพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนา
โตต้อบ ในเรือ่งหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา คดิเป็นรอ้ยละ 37.20 ตามลาํดบั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึนํา
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ความคดิเหน็ดงักล่าวนัน้มากาํหนดโครงสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร  
 การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรม
ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่พฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตขิองพระสอนศลีธรรม 
ทีม่ต่ีอวธิสีอนศลีธรรมใน 3 ดา้น คอื ดา้นเน้ือหา ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และดา้น 
การประเมนิผล ซึง่ในขัน้ตอนน้ีจะแบ่งการดาํเนินการออกเป็นเป็น 3 ขัน้ตอน คอื 
  ขัน้ตอนที ่1 การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนที ่2 การหาความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนที ่3 การปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช ้
 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรม 
  การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน  
  1. วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและผล 
จากการสาํรวจความตอ้งการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยม ศกึษาตอนตน้ มากาํหนด 
เป็นขอบเขตของหลกัสตูรและเป็นแนวทางในการกาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 
  2. กาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ 
โดยคาดหวงัวา่เมือ่กาํหนดและดาํเนินการตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูรแลว้สามารถทีจ่ะแกป้ญหาั  
ทีเ่กดิขึน้เหล่านัน้ได ้ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ี กาํหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูร เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบั 
การฝึกอบรมพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคตใินทศิทางทีพ่งึประสงค ์
   2.1 กาํหนดหน่วยการฝึกอบรมและระยะเวลาในการฝึกอบรมแต่ละหน่วย ดงัน้ี 
     หน่วยฝึกอบรมที ่1 หลกัการสอนศลีธรรม จาํนวน 6 ชัว่โมง 
     หน่วยฝึกอบรมที ่2 พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย จาํนวน 6 ชัว่โมง 
     หน่วยฝึกอบรมที ่3 พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ  
                จาํนวน 6 ชัว่โมง 
     หน่วยฝึกอบรมที ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ จาํนวน 6 ชัว่โมง 
    แต่ละหน่วยฝึกอบรมมรีายละเอยีด คอื 
    1. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เป็นจุดมุง่หมายทีก่าํหนด ใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย
ของหลกัสตูร ในการวจิยัครัง้น้ียดึหลกั คอื เมือ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมแลว้ ทาํใหเ้กดิ
การพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคต ิของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอวธิสีอนศลีธรรมตามโครงการของ
กระทรวงศกึษาธกิาร สามารถปฏบิตังิานสอนศลีธรรมระดบัมธัยม ศกึษาตอนตน้ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
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    2. เน้ือหาการฝึกอบรม กาํหนดเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีเน้ือหาสาระไดเ้น้นในการพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคต ิของพระสอน
ศลีธรรมทีม่ต่ีอวธิสีอนศลีธรรม ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร และตามความตอ้งการของ
พระสอนศลีธรรม ทีไ่ดข้อ้มลูมาจากผลการสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานเป็นเกณฑ ์
    3. วธิกีารและกจิกรรมในการฝึกอบรม กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
ของหลกัสตูรและเน้ือหาสาระของหลกัสตูรฝึกอบรม ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยักาํหนดวธิกีารฝึกอบรม
เพือ่พฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคต ิของพระสอนศลีธรรม ทีม่ต่ีอวธิสีอนศลีธรรมตามโครงการของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ในลกัษณะใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นศนูยก์ลางของการเรยีน ซึง่หน่วย
ฝึกอบรม เน้ือหาสาระ วธิกีาร กจิกรรม และการประเมนิผล  
  3. การรา่งหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นดงัน้ี 
   หนวยฝึกอบรม่ ท่ี 1 หลกัการสอนศีลธรรม เป็นแนวทางในการพฒันาพระสอน
ศลีธรรมใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ เกดิความมัน่ใจ เกดิความตระหนักและเหน็คุณค่าในการจะทํา
หน้าทีเ่ป็นพระสอนศลีธรรมทีด่ ีและเชื่อมัน่วา่วธิสีอนศลีธรรมในโรงเรยีนเป็นสิง่ทีส่ามารถฝึกฝนและ
พฒันาได ้โดยเชญิบุคคลทีเ่ป็นทีย่อมรบัในทางการศกึษาและเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ี
ในการสอนศลีธรรมมาถ่ายทอดหลกัการเรยีนการสอน ความรู ้ประสบการณ์ และแนวทางการฝึกฝน
พฒันาตนเองใหเ้ป็นพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีม่คีุณภาพ โดยใชเ้วลาในการฝึกอบรม 6 ชัว่โมง 
 

วตัถุประสงค ์ วธิกีาร กจิกรรม การประเมนิผล 
-เหน็ความสาํคญัของ
พระสอนศลีธรรมทีม่ี
ความเป็นผูม้หีลกัการ
เรยีนการสอนทีด่ ี
-เชื่อมัน่วา่วธิสีอน
ศลีธรรมสามารถ 
ฝึกฝนได ้

-การใหต้วัแบบทีเ่ป็น
บุคคลทีม่คีวามรู ้
ทกัษะ และเจตคตทิีด่ี
มาถ่ายทอด แนวคดิ 
ทฤษฎ ีหลกัการเรยีน
การสอนและ
ประสบการณ์และให้
แนวทางในการสอน
ศลีธรรม 

-ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคล 
ถ่ายทอดความรู ้
พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่ง
เหตุการณ์ทีแ่สดงถงึ
ลกัษณะของพระสอน
ศลีธรรมทีด่ ี
-การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

สงัเกตจาก: 
-การตอบคาํถาม 
-การรว่มแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
-การแสดงความรูส้กึ
เกีย่วกบัวธิสีอน
ศลีธรรม 
 

 
   หนวยฝึกอบรม ่ 2 พทุธวธีสอนโดยการบรรยายิ  จากการสาํรวจความคดิเหน็
ของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน (รายละเอยีดตามตาราง 2) พบวา่ พระสอนศลีธรรมสว่นใหญ่ 
เหน็วา่สาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาทีม่กีารเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พระพทุธ เรือ่งประวตัแิละความสาํคญั
ของพระพทุธศาสนา พทุธประวตัแิละชาดก วธิสีอนทีเ่หมาะสมไดแ้ก่พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
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ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย ตามแนวคดิของกระบวนการพทุธวธิสีอน 
(Paradigm for Buddha’s Teaching Methodology) โดยการนําเอาเรือ่ง ประวตัแิละความสาํคญัของ
พระพทุธ ศาสนามาเป็นตวัอยา่งในการประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายเพราะเรือ่งดงักล่าวน้ี 
พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัมากทีส่ดุวา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอน
โดยการบรรยาย  
 

วตัถุประสงค ์ วธิกีาร กจิกรรม การประเมนิผล 
-เพือ่ใหม้อีงคค์วามรู้
เกีย่วกบักระบวนการ
พทุธวธิสีอนศลีธรรม
โดยการบรรยาย 

-การใหต้วัแบบทีเ่ป็น
บุคคลทีม่คีวามรู ้
ทกัษะ และเจตคตทิีด่ี
มาถ่ายทอดแนวคดิ
ในการประยกุตใ์ช้
พทุธวธิสีอนโดยการ
บรรยาย 
-พระสอนศลีธรรม
แสดงการประยกุตใ์ช้
พทุธวธิสีอนโดยการ
บรรยาย 

-ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคล
ถ่ายทอดความรูก้าร
ประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิี
สอนโดยการบรรยาย 
พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่ง
เหตุการณ์ทีท่รงสอน
โดยการบรรยายของ
พระพทุธเจา้ 
- กจิกรรมกลุ่มของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม 
-การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

สงัเกตจาก: 
-การตอบคาํถาม 
-การรว่มแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ 
-การแสดงความรูส้กึ
เกีย่วกบัการ
ประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิี
สอนโดยการบรรยาย 
-แบบประเมนิ 

 
   หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 3 พทุธวธีสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบิ  
 จากการสาํรวจความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน (รายละเอยีดตามตาราง 2 
และตาราง 3) พบวา่ พระสอนศลีธรรมสว่นใหญ่เหน็วา่ สาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาทีม่กีารเรยีน
การสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พระพทุธ เรือ่งวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 พระธรรม 
เรือ่งหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนสภุาษติ พระไตรปิฎกและเรือ่งน่ารู ้และหน่วย 
การเรยีนรูท้ี ่3 พระสงฆ ์เรือ่ง สมัมนาพระพทุธศาสนา วธิสีอนทีเ่หมาะสมไดแ้ก่พทุธวธิสีอน 
โดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนา
โตต้อบตามแนวคดิของกระบวนการพทุธวธิสีอน (Paradigm for Buddha’s Teaching 
Methodology) โดยการนําเอาเรือ่ง การสนทนาโตต้อบหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาเป็น
ตวัอยา่งในการประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบเพราะเรือ่งดงักล่าว 
พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัมากทีส่ดุวา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอน
โดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
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วตัถุประสงค ์ วธิกีาร กจิกรรม การประเมนิผล 
-เพือ่ใหม้อีงคค์วามรู้
เกีย่วกบักระบวนการ
พทุธวธิสีอนศลีธรรม 
โดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 

-การใหต้วัแบบทีเ่ป็น
บุคคลทีม่คีวามรู ้
ทกัษะ และเจตคตทิีด่ี
มาถ่ายทอดแนวคดิ
ในการประยกุตใ์ช้
พทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนา
โตต้อบ 
-พระสอนศลีธรรม
แสดงการประยกุตใ์ช้
พทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนา
โตต้อบ 

-ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคล
ถ่ายทอดความรูก้าร
ประยกุต ์ใชพ้ทุธวธิี
สอนโดยการสนทนา
โตต้อบ พรอ้มทัง้
ยกตวัอยา่งเหตุการณ์
ทีท่รงสอนโดยการ
สนทนาโตต้อบของ
พระพทุธเจา้ 
- กจิกรรมกลุ่มของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม 
-การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

สงัเกตจาก: 
-การตอบคาํถาม 
-การรว่มแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
-การแสดงความรูส้กึ
เกีย่วกบัการ
ประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิี
สอน 
โดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 
-แบบประเมนิ 

 
   หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 4 พทุธวธีสอนโดยการสาธติ ิ  จากการสาํรวจความคดิเหน็ของ
พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน (รายละเอยีดตามตาราง 2 และตาราง 3) พบวา่ พระสอนศลีธรรม 
ส่วนใหญ่เหน็ว่า สาระการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาที่มกีารเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 พระธรรม เรือ่ง 
การบรหิารจติและการเจรญิภาวนาและ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระสงฆ ์เรือ่ง มารยาทชาวพทุธ 
และการปฏิบตัิต่อพระสงฆ์ ศาสนพธิี วธิีสอนที่เหมาะสมได้แก่พุทธวธิีสอนโดยการสาธิต ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึประยุกต์ใชพุ้ทธวธิสีอนโดยการสาธติตามแนวคดิของกระบวนการพุทธวธิสีอน (Paradigm 
for Buddha’s Teaching Methodology) โดยการนําเอาเรือ่ง ศาสนพธิ ีมาเป็นตวัอยา่ง 
ในการประยุกต์พุทธวิธีสอนโดยการสาธิต เพราะเรื่องดังกล่าว พระสอนศีลธรรมมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัมากทีส่ดุวา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
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วตัถุประสงค ์ วธิกีาร กจิกรรม การประเมนิผล 

-เพือ่ใหม้อีงคค์วามรู้
เกีย่วกบักระบวนการ
พทุธวธิสีอนศลีธรรม
โดยการสาธติ 

-การใหต้วัแบบทีเ่ป็น
บุคคลทีม่คีวามรู ้
ทกัษะ และเจตคตทิีด่ี
มาถ่ายทอดแนวคดิ
ในการประยกุตใ์ช้
พทุธวธิสีอนโดยการ
สาธติ 
-พระสอนศลีธรรม
แสดงการประยกุตใ์ช้
พทุธวธิสีอนโดยการ
สาธติ 

-ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคล
ถ่ายทอดความรูก้าร
ประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิี
สอนโดยการสาธติ
พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่ง
เหตุการณ์ทีท่รงสอน
โดยการสาธติของ
พระพทุธเจา้ 
- กจิกรรมกลุ่มของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม 
-การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

สงัเกตจาก: 
-การตอบคาํถาม 
-การรว่มแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ 
-การแสดงความรูส้กึ
เกีย่วกบัการ
ประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิี
สอนโดยการสาธติ 
-แบบประเมนิ 

 
  การจดัหน่วยฝึกอบรมพจิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิยั 
ทีเ่กีย่วขอ้งและการสาํรวจความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน โดยนําเอาขอ้ความคดิเหน็
ของพระทีม่คีวามตอ้งการเขา้รบัการฝึกอบรมทีม่คีวามถีม่ากทีส่ดุมาจดัเป็นหน่วยฝึกอบรมตวัอยา่ง 
เพราะเมือ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดเ้รยีนรู ้ไดฝึ้กทกัษะ และเกดิความเขา้ใจอยา่งแจม่แจง้อนัเกดิจาก
การไดร้บัความรูจ้ากวทิยากร การไดฝึ้กปฏบิตั ิและการไดร้ว่มกจิกรรมกลุ่ม จากหน่วยฝึกอบรมแลว้ 
จะสามารถประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย สามารถประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ และสามารถประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอนโดยการสาธติ ไดเ้ป็นอยา่งดแีละจากการศกึษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมพบวา่ ระยะเวลาทีเ่หมาะสมของ
หลกัสตูรฝึกอบรมอยูร่ะหวา่ง 15-28 ชัว่โมง ดงันัน้ ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยักาํหนดเวลาใหเ้หมาะสม
กบัเน้ือหาของแต่ละหน่วย รวมเวลาในการฝึกอบรม 24 ชัว่โมง 4 วนัตดิต่อกนั 
  กาํหนดวธิกีารจดักจิกรรมทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูว้ธิสีอนศลีธรรม คอื การจดัการเรยีนรู้
แบบการบรรยาย  (Lecture Method) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Small Group 
Discussion) การจดัการเรยีนรูแ้บบสาธติ (Demonstration Method) การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้
คาํถาม (Questioning Method) ซึง่การจดักจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ดงักล่าว สอดแทรกไวใ้น
กจิกรรมการฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้ ซึง่เป็นหน่วยการเรยีนรู ้โดยใหผู้ท้ีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม 
นําประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหมเ่ขา้ไปประสมกลมกลนืเป็นฐานของการเรยีนรู ้
  การออกแบบกจิกรรม จาํนวน 4 กจิกรรมหลกั และแบ่งเป็นกจิกรรมยอ่ยได ้17 
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัวธิสีอนศลีธรรมและเป็นวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัสาระการเรยีนรูใ้นแต่ละ
หวัขอ้ ดงัน้ี 
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หน่วยฝึกอบรมที ่1   หลกัการสอนศลีธรรม กจิกรรมที ่ 1 มกีจิกรรมยอ่ย 5 กจิกรรม 

หน่วยฝึกอบรมที ่2  พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย " 2 " 4 " 

หน่วยฝึกอบรมที ่3 พทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 

" 3 " 4 " 

หน่วยฝึกอบรมที ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ " 4 " 4 " 

 
 
  การจดัเน้ือหาของแต่ละหน่วยฝึกอบรมแสดงกจิกรรมแต่ละหน่วยฝึกอบรมดงัน้ี  
 

หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 1 กจกรรมท่ี ิ 1 หลกัการสอนศีลธรรม 
กจกรรมิ ยอย่  

เวลา 
ท่ี วธีดาํเนนการิ ิ  

เน้ือหา ส่ือ 

07.30-08.00 น.  ลงทะเบยีน   
08.00-08.30 น.  พธิเีปิด   
09.00-10.00 น. 1.1 วทิยากรบรรยาย 

ถาม-ตอบ 
พระสอนศลีธรรมใน
โรงเรยีน 
ควรวางตนอยา่งไร 

- เครือ่งคอมพวิเตอร ์+ LCD 
Projector, Overhead Projector 
- PowerPoint 
- ใบความรู ้1.1  
- ใบกจิกรรม 1.1 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.1  
- กระดาษ A4 

10.00–11.00 น. 1.2 การเสวนา คุณลกัษณะของ
พระ 
สอนศลีธรรมใน
โรงเรยีน 

- ใบความรู ้1.2  
- ใบกจิกรรม 1.2 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.2 
- ใบแบ่งกลุ่ม   
- กระดาษ A4 

11.00-12.00 น.  พกั   
12.00-13.00 น.  1.3 วทิยากรบรรยาย 

ถาม-ตอบ 
พทุธวธิสีอนทัว่ไป - เครือ่งคอมพวิเตอร ์+ LCD 

Projector 
- PowerPoint  
-ใบความรู ้1.3  
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.3  
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- กระดาษ A4 
13.00-14.00 น. 1.4 การเสวนา องคป์ระกอบ 

ในพทุธวธิสีอน 
- ใบกจิกรรม 1.4  
- ใบความรู ้1.4 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.4  
- กระดาษ A4 

14.00-14.15 น.  พกั  พกั 
14.15-16.15 น. 1.5 วทิยากรบรรยาย 

ถาม-ตอบ 
การเขยีนแผนการ
สอน 

- เครือ่งคอมพวิเตอร ์+ LCD 
Projector 
- Power Point  
- ใบความรู ้1.5  
- ใบกจิกรรม 1.5 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.5 

 
หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 2 กจกรรมท่ี ิ 2 พทุธวธีสอนโดยการบรรยายิ  

กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี วธีดาํเนนการิ ิ  
เน้ือหา ส่ือ 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบยีน   
09.00-10.00 น. 2.1 วทิยากร

บรรยาย 
ถาม-ตอบ 

พทุธวธิสีอนโดยการ
บรรยาย 

-เครือ่งคอมพวิเตอร ์+ LCD 
Projector 
- PowerPoint  
- ใบความรู ้2.1  
- ใบกจิกรรม 2.1  
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้2.1 

10.00–11.00 น. 2.2 การเสวนา รปูแบบพทุธวธิสีอน 
โดยการบรรยาย 

- วดีทีศัน์   
- ใบกจิกรรม 2.2 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้2.2 

11.00-12.00 น.  พกั   
12.00-13.00 น. 2.3 การเสนวนา การเขยีนแผนการ

สอนแบบการบรรยาย 
- หนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธ ศาสนา 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
- ใบกจิกรรม 2.3  
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้2.3 

13.00-14.00 น. 2.4 การนําเสนอ การสอนโดยการ
บรรยาย 

- ใบกจิกรรม 2.4  
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้2.4 
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14.00-14.15 น.  พกั   
14.15-16.15 น.  การนําเสนอ การสอนโดยการ

บรรยาย (ต่อ) 
 

 
หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 3 กจกรรมท่ี ิ 3 พทุธวธีสอนโดยการิ ซกัถามสนทนาโต้ตอบ 

กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี วธีดาํเนนการิ ิ  
เน้ือหา ส่ือ 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบยีน   
09.00-10.00 น. 3.1 วทิยากร

บรรยาย 
ถาม-ตอบ 

พทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนา
โตต้อบ 

- เครือ่งคอมพวิเตอร ์+ LCD 
Projector 
- PowerPoint  
- ใบความรู ้3.1  
- ใบกจิกรรม 3.1 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้3.1 

10.00–11.00 น. 3.2 การเสวนา รปูแบบพทุธวธิสีอน 
โดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 

- วดีทีศัน์  
- ใบกจิกรรม 3.2  
- ใบบนัทกึผลการ เรยีนรู ้3.2 

11.00-12.00 น.  พกั   
 

หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 3 กจกรรมท่ี ิ 3 พทุธวธีสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบิ  (ต่อ) 
กจกรรมยอยิ ่  

เวลา 
ท่ี วธีดาํเนนการิ ิ  

เน้ือหา ส่ือ 

12.00-13.00 น. 3.3 การเสนวนา การเขยีนแผนการ
สอนแบบการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 

- หนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธ ศาสนา 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  
- ใบกจิกรรม 3.3  
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้3.3 

13.00-14.00 3.4 การนําเสนอ การสอนโดยการ
ซกัถามสนทนา
โตต้อบ 

- ใบกจิกรรม 3.4 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้3.4 

14.00-14.15 น.  พกั   
14.15-16.15 น.  การนําเสนอ การสอนโดยการ

ซกัถามสนทนา
โตต้อบ (ต่อ) 

- LCD Projector  
- ใบกจิกรรม 3.5 
- ใบบนัทกึการเรยีนรู ้3.5 
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หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 4 กจกรรมท่ี ิ 4 พทุธวธีสอนโดยการสาธติ ิ  

กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี วธีดาํเนนการิ ิ  
เน้ือหา ส่ือ 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบยีน   
09.00-10.00 น. 4.1 วทิยากร

บรรยาย 
ถาม-ตอบ 

พทุธวธิสีอนโดยการ
สาธติ 

- เครือ่งคอมพวิเตอร ์+ LCD 
Projector 
- PowerPoint 
- ใบความรู ้4.1  
- ใบกจิกรรม 4.1 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.1 

10.00–11.00 น. 4.2 การเสวนา รปูแบบพทุธวธิสีอน
โดยการสาธติ 

- วดีทีศัน์ 
- ใบกจิกรรม 4.2 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.2 

11.00-12.00 น.  พกั   
12.00-13.00 น. 4.3 การเสนวนา การเขยีนแผนการ

สอนแบบสาธติ 
- หนงัสอืเรยีนวชิา พระพทุธ ศาสนา
ชัน้ 
  มธัยมศกึษาตอนตน้ 
- ใบกจิกรรม 4.3 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.3 

13.00-14.00 น. 3.4 การนําเสนอ การสอนโดยการ
สาธติ 

- ใบกจิกรรม 4.4 
- ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.4 

14.00-14.15 น.  พกั   
14.15-16.15 น.  การนําเสนอ การสอนโดยการ

สาธติ (ต่อ) 
 

 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การหาความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลกัสตูร 
  การหาความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหลกัสตูร ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
  1. การตรวจสอบรา่งหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
  การตรวจสอบรา่งหลกัสตูรเป็นการประเมนิก่อนนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช ้
เพือ่ศกึษาขอ้บกพรอ่งทีค่วรปรบัปรงุแกไ้ข ใหม้คีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัองคป์ระกอบ 
ในสว่นต่างๆ ของหลกัสตูร โดยอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
   1.2 สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบ 
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    1.2.1 จุดมุง่หมายของหลกัสตูร ตรวจสอบจุดมุง่หมายของหลกัสตูรทีก่าํหนดไว้
วา่มคีวามสอดคลอ้งกบัการพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคต ิของพระสอนศลีธรรม ทีม่ต่ีอวธิสีอน
ศลีธรรมตามโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ทีจ่าํเป็นตอ้งเสรมิสรา้งหรอืไม ่กล่าวคอื 
หากสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุจุดมุง่หมายของหลกัสตูรจะทาํใหเ้กดิการพฒันาความรู ้ทกัษะ 
เจตคต ิของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารไดต้ามทีต่อ้งการ 
    1.2.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูข้องแต่ละหวัขอ้วชิาการในการฝึกอบรมตรวจสอบ
จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของแต่ละหวัขอ้เน้ือหาสาระในการฝึกอบรมวา่มคีวามสอดคลอ้งกบั
จุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรมหรอืไม ่
    1.2.3 ความสอดคลอ้งในโครงรา่งของหลกัสตูรฝึกอบรม การตรวจสอบ 
และพจิารณาสว่นประกอบของโครงรา่งหลกัสตูรฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
     1) ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดมุง่หมายของหลกัสตูรกบัเน้ือหาสาระ 
ในการฝึกอบรม 
     2) ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาการฝึกอบรมกบักจิกรรมและวธิฝึีกอบรม 
     3) ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดมุง่หมายของหลกัสตูรกบัวธิกีารประเมนิผล
ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
  2. วธิดีาํเนินการตรวจสอบ 
   2.1 วธิตีรวจสอบ ผูว้จิยันําแบบประเมนิโครงรา่งหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้ไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมประเมนิความสอดคลอ้งและความเหมาะสมเกีย่วกบั
สว่นประกอบของหลกัสตูร 
   2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ ไดแ้ก่ แบบประเมนิรา่งหลกัสตูรฝึกอบรม 
ใชแ้บบสอบถามซึง่สรา้งจากเน้ือหาในหลกัสตูร แบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
    2.2.1 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของรา่งหลกัสตูรฝึกอบรม เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ และไมส่อดคลอ้ง 
สว่นประกอบทีป่ระเมนิ ไดแ้ก่ จุดมุง่หมายของหลกัสตูร จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้ือหาสาระ 
วธิกีารจดัฝึกอบรม สือ่ และวธิกีารประเมนิผล โดยผูเ้ชีย่วชาญตดัสนิวา่องคป์ระกอบของหลกัสตูร
ฝึกอบรมแต่ละดา้นสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่
    2.2.2 แบบประเมนิความเหมาะสมของรา่งหลกัสตูรฝึกอบรม เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ ทีม่ต่ีอ
โครงสรา้งของหลกัสตูร เน้ือหาสาระ แผนกจิกรรม สือ่การฝึกอบรม และวธิกีารประเมนิผล โดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญตดัสนิวา่องคป์ระกอบของหลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 
  3. การวธิจีดักระทาํขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 
   3.1 ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการใช้
หลกัสตูรฝึกอบรม 
   3.2 กาํหนดเกณฑก์ารพจิารณาแบบประเมนิความสอดคลอ้งของรา่งหลกัสตูร 
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โดยกาํหนดคะแนนเป็น 3 ระดบั ใหผู้เ้ชีย่วชาญตดัสนิวา่ องคป์ระกอบของหลกัสตูรแต่ละดา้น
สอดคลอ้งกนั ไมแ่น่ใจ หรอืไมส่อดคลอ้ง พจิารณาและกาํหนดคะแนน ดงัน้ี 
    ความเหน็วา่ สอดคลอ้งกนั กาํหนดคะแนนเป็น  1 
    ความเหน็วา่ ไมแ่น่ใจ กาํหนดคะแนนเป็น  0 
    ความเหน็วา่ ไมส่อดคลอ้งกนั กาํหนดคะแนนเป็น  -1 
   ในการวจิยัครัง้น้ีไดก้าํหนดดชันีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถอืวา่หลกัสตูร 
มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชต่้อไป 
   3.3 กาํหนดเกณฑพ์จิารณาแบบประเมนิความเหมาะสมของรา่งหลกัสตูร 
การกาํหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั (ชศูร ีวงศร์ตันะ.2546: 19) และแปลความหมาย ดงัน้ี  
    5  คะแนน หมายถงึ  เหมาะสมมากทีส่ดุ 
    4  คะแนน หมายถงึ  เหมาะสมมาก 
    3  คะแนน หมายถงึ  เหมาะสมปานกลาง 
    2  คะแนน หมายถงึ  เหมาะสมน้อย 
    1  คะแนน หมายถงึ  เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
   การแปลความหมายคา่เฉลีย่ดงัน้ี 
    4.50 -5.00 หมายถงึ  เหมาะสมมากทีส่ดุ 
    3.50 -4.49 หมายถงึ  เหมาะสมมาก 
    2.50 -3.49 หมายถงึ  เหมาะสมปานกลาง 
    1.50 -2.49 หมายถงึ  เหมาะสมน้อย 
    1.00 -1.49  หมายถงึ  เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
   ในการวจิยัครัง้น้ีไดก้าํหนดคา่ความเหมาะสมไวใ้นระดบัมาก คอื คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 
3.50 ขึน้ไป ถอืวา่หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชต่้อไป 
   3.4 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิความสอดคลอ้งของรา่งหลกัสตูร วเิคราะห ์
ดว้ยการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence) 
   3.5 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิความเหมาะสมของรา่งหลกัสตูร วเิคราะห ์
ดว้ยการหาคา่เฉลีย่ (Χ ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การปรบัปรงุหลกัสตูรกอนนําไปทดลองใช้่  
  1. ผลจากการวเิคราะหแ์บบประเมนิความสอดคลอ้งของรา่งหลกัสตูรมคีา่ตัง้แต่ 0.50 
ขึน้ไป และแบบประเมนิความเหมาะสมของรา่งหลกัสตูร มคีา่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป หมายความวา่
หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชต่้อไป  
  2. หากมขีอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญนอกเหนือจากขอ้คาํถามทีก่าํหนดไว ้ตัง้แต่ 2 คน
ขึน้ไป มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั ผูว้จิยัจะดาํเนินการปรบัปรงุ 
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3. การประเมนผลการใช้หลกัสตูริ ฝึกอบรม 
 การประเมนิผลของการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร ผูว้จิยัใชแ้ผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (อตญิาณ์  
ศรเกษตรนิ. 2543:124) ดงัน้ี 
 
   ทดสอบ   ทดลองใชห้ลกัสตูร ทดสอบหลงั 
     TQ1    X       TQ2 
    โดยที ่  X   แทน  การจดักระทาํการทดลอง 
      TQ1  แทน  การทดสอบก่อนทดลอง 
      TQ2  แทน  การทดสอบหลงัทดลอง 
 
 การดาํเนินการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร ดาํเนินการดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ ทีป่ฏบิตังิานสอนในกรงุเทพมหานคร ไดม้าโดยการรบัสมคัรและมเีงือ่นไขวา่ตอ้งสามารถ
เขา้รว่มการฝึกอบรมไดต้ลอด 4 วนั ชัน้ละ 10 รปู รวมทัง้สิน้ 30 รปู (ระยะเวลาในการทดลอง
ระหวา่งวนัที ่24-27 กนัยายน 2553) 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองใชส้ตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
  2.1 หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 4 หน่วย
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ หลกัการสอนศลีธรรม พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย พทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ และพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
  2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิผลผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ประกอบดว้ย  
   2.2.1 แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test) และแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
(Post-test) 
   2.2.2 ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้
   2.2.3 แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
  2.3. ขัน้ตอนการดาํเนินการฝึกอบรมและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นดงัน้ี 
   2.3.1 สาํรวจและตดิต่อขอใชส้ถานทีเ่พือ่ใชใ้นการฝึกอบรม คอื โรงเรยีนวทิยาการ
จดัการเพชรเกษม 3/22 หมู ่4 ซอยเพชรเกษม 81 หนองแขม กรงุเทพฯ 10160 
   2.3.2 ตดิต่อเชญิวทิยากรทีจ่ะมาใหค้วามรูใ้นการฝึกอบรม 
   2.3.3 ผูเ้ขา้อบรมทาํแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test) 
   2.3.4 ดาํเนินการฝึกอบรม เป็นเวลา 4 วนั ๆ ละ 6 ชัว่โมง รวม 24 ชัว่โมง 
   2.3.5 ผูเ้ขา้อบรมทาํแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Post-test) 
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   2.3.6 ผูเ้ขา้อบรมทาํแบบวดัความพงึพอใจ 
  2.4 การวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
   2.4.1 ขอ้มลูจากแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test) และหลงัฝึกอบรม (Post-
test) วเิคราะหโ์ดยการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนดว้ยการทดสอบคา่ท ี(t-test dependent)   
(ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2546: 198) ดงัน้ี 

    t  
)1/(])([ 22 




NDDN

D  ;  df  =  N - 1 

    โดยที ่ D   แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรมแต่ละคู ่
      N   แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   2.4.2 ขอ้มลูจากแบบวดัความพงึพอใจ ใชก้ารหาคา่เฉลีย่ (Χ ) และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคา่เฉลีย่ ดงัน้ี 
    4.50 -5.00 หมายถงึ  พงึพอใจมากทีส่ดุ 
    3.50 -4.49 หมายถงึ  พงึพอใจมาก 
    2.50 -3.49 หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 
    1.50 -2.49 หมายถงึ  พงึพอใจน้อย 
    1.00 -1.49  หมายถงึ  พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
 
4. การตดตามการใช้หลกัสตูริ ฝึกอบรม 
 หลงัจากการฝึกอบรม พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ไดนํ้า
ความรูไ้ปปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีนทีส่งักดั และผูว้จิยัไดต้ดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 2 สว่น คอื 
 สว่นที ่1 การสมัภาษณ์ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ดว้ยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง 
หลงัจากผา่นการฝึกอบรมไปแลว้ 1 เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1-30 พฤศจกิายน 2553) 
 สว่นที ่2 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) (วนัที ่23 ธนัวาคม 2553) ผูท้ีม่สีว่น
สาํคญัในพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ยพระสอนศลีธรรมผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรมทีป่ฏบิตังิาน
สอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-3) ในกรงุเทพชัน้ละ 2 รปู วทิยากรทีใ่หค้วามรูใ้นการฝึกอบรม 
จาํนวน 4 รปู และผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาหลกัสตูรครัง้น้ี จาํนวน 2 รปู รวม 12 รปู เพือ่ให้
ความเหน็เกีย่วกบัผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 
Analysis)  



บทท่ี 4 
ผลการวเคราะหข้์อมลูิ  

 
 ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู โดยนําเสนอตามขัน้ตอน 
4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
  ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ขัน้ตอนท ี2 การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนที ่4 การตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
 รายละเอยีด ดงัน้ี 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน 
 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นการสาํรวจขอ้มลูเกีย่วกบัพทุธวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหา 
ในสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา ผูว้จิยันําเสนอผลการสาํรวจ ดงัน้ี 
 
ตาราง 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1. อายุ   
     1.1  ตํ่ากวา่ 30 ปี 50 38.80 
     1.2  30 – 35 ปี 33 25.60 
     1.3  36 – 40 ปี 20 15.50 
     1.4  41 ปีขึน้ไป 26 20.20 
2. พรรษา   
    2.1  ตํ่ากวา่ 5 พรรษา 27 20.90 
    2.2  5 – 10 พรรษา 38 29.50 
    2.3  มากกวา่ 10 พรรษาขึน้ไป 64 49.60 
3. สถานภาพในวดั   
    3.1  พระลกูวดั 125 96.90 
    3.2  เจา้อาวาส 1 00.80 
    3.3  เจา้คณะปกครอง 3 02.30 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
4.  ระดบัชัน้ทีป่ฏบิตังิานสอน   
    4.1  มธัยมศกึษาปีที ่1 68 52.70 
    4.2  มธัยมศกึษาปีที ่2 34 26.40 
    4.3  มธัยมศกึษาปีที ่3 27 20.90 
ถา้มกีารเปิดอบรมการสอนพระพทุธศาสนาโดย
วธิสีอนตามพทุธวธิ ีทา่นสนใจจะเขา้รว่มการ
อบรมหรอืไม ่

  

    5.1  สนใจ 126 97.70 
    5.2  ไมส่นใจ 3 02.30 

รวม 129 100.00 

 
 จากตาราง 1 พบวา่ พระสอนศลีธรรมสว่นใหญ่มอีายตุํ่ากวา่ 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38.80 
รองลงมา มอีายรุะหวา่ง 30 – 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.60 และมอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ย
ละ 20.20 ตามลาํดบั ดา้นพรรษา พบวา่ พระสอนศลีธรรมมพีรรษามากกวา่ 10 พรรษาขึน้ไป คดิ
เป็นรอ้ยละ 49.60 รองลงมา มพีรรษาระหวา่ง 5 – 10 พรรษา คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 และมพีรรษา 
ตํ่ากวา่ 5 พรรษา คดิเป็นรอ้ยละ 20.90 ตามลาํดบั ดา้นสถานภาพในวดั พบวา่ พระสอนศลีธรรม
เป็นพระลกูวดั คดิเป็นรอ้ยละ 96.90 รองลงมาเป็นเจา้คณะปกครอง คดิเป็นรอ้ยละ 2.30 สาํหรบั
ระดบัชัน้ทีป่ฏบิตังิานสอน พบวา่ สอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 52.70 รองลงมาสอน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 คดิเป็นรอ้ยละ 26.40 และสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 คดิเป็นรอ้ยละ 
20.90 ตามลาํดบั 
 ความสนใจเขา้รบัการฝึกอบรม พบวา่ พระสอนศลีธรรมสนใจทีจ่ะเขา้รว่มการฝึกอบรม 
การสอนพระพทุธศาสนาโดยวธิสีอนตามพทุธวธิ ีคดิเป็นรอ้ยละ 97.70 ไมส่นใจ คดิเป็นรอ้ยละ 2.30 
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ตาราง 2  จาํนวน และรอ้ยละความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน  
   ในแต่ละระดบัชัน้ ของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พระพทุธ 

 
ความถี ่

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พระพทุธ 
ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

รอ้ยละ 

1. ประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา     
      1.1 บรรยาย 34 24 14 72 55.80 
      1.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 20 6 11 37 28.70 
      1.3 สาธติ 10 2 1 13 10.10 
      1.4 แกป้ญหาั  2 0 0 2 01.60 
      1.5 สบืสวนสอบสวน 2 1 1 4 03.10 
      1.6 อุปนยั 0 1 0 1 00.80 
      1.7 นิรนยั 0 0 0 0 00.00 
2. พทุธประวตัแิละชาดก      
      2.1 บรรยาย 33 16 9 58 45.00 
      2.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 22 10 10 42 32.60 
      2.3 สาธติ 8 1 4 13 10.10 
      2.4 แกป้ญหาั  0 1 1 2 01.60 
      2.5 สบืสวนสอบสวน 5 5 3 13 10.10 
      2.6 อุปนยั 0 1 0 1 00.80 
      2.7 นิรนยั 0 0 0 0 00.00 
3. วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา      
      3.1 บรรยาย 16 7 6 29 22.50 
      3.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 19 15 11 45 34.90 
      3.3 สาธติ 22 10 6 38 29.50 
      3.4 แกป้ญหาั  2 0 1 3 02.30 
      3.5 สบืสวนสอบสวน 7 2 3 12 09.30 
      3.6 อุปนยั 1 0 0 1 00.80 
      3.7 นิรนยั 1 0 0 1 00.80 

รวม 68 34 27 129 100.00 
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 จากตาราง 2 พบวา่ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พระพทุธ ในเรือ่ง ประวตัแิละความสาํคญัของ
พระพทุธศาสนา พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย เหมาะสมทีส่ดุ 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.80 รองลงมา คอื พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ คดิเป็นรอ้ยละ 
28.70 และพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ คดิเป็นรอ้ยละ 10.10 ตามลาํดบั  
 เรือ่ง พทุธประวตัแิละชาดก พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิกีารสอน 
โดยการบรรยาย เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมา คอื พทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ คดิเป็นรอ้ยละ 32.60 และพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ คดิเป็นรอ้ยละ 10.10 
ตามลาํดบั 
 เรือ่ง วนัสาํคญัทางพทุธศาสนา พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการซกั 
ถามสนทนาโตต้อบ เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 34.90 รองลงมา คอื พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 และพทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 3  จาํนวน และรอ้ยละความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน  
   ในแต่ละระดบัชัน้ ของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 พระธรรม 

 
ความถี ่

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 พระธรรม 
ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

รอ้ยละ 

4. หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา      
      4.1 บรรยาย 22 6 7 35 27.10 
      4.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 19 18 11 48 37.20 
      4.3 สาธติ 6 3 1 10 07.80 
      4.4 แกป้ญหาั  12 4 4 20 15.50 
      4.5 สบืสวนสอบสวน 4 1 4 9 07.00 
      4.6 อุปนยั 3 2 0 5 03.90 
      4.7 นิรนยั 2 0 0 2 01.60 
5. พทุธศาสนสภุาษติและคาํศพัทท์างพระพทุธศาสนา    
      5.1 บรรยาย 20 9 5 34 26.40 
      5.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 16 13 8 37 28.70 
      5.3 สาธติ 13 4 4 21 16.30 
      5.4 แกป้ญหาั  6 0 3 9 07.00 
      5.5 สบืสวนสอบสวน 7 6 4 17 13.20 
      5.6 อุปนยั 5 1 3 9 07.00 
      5.7 นิรนยั 1 1 0 2 01.60 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ความถี ่
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 พระธรรม 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
รอ้ยละ 

6. พระไตรปิฎกและเรือ่งน่ารู ้      
      6.1 บรรยาย 22 8 6 36 27.90 
      6.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 17 12 10 39 30.20 
      6.3 สาธติ 17 5 4 26 20.20 
      6.4 แกป้ญหาั  2 0 2 4 03.10 
      6.5 สบืสวนสอบสวน 7 6 5 18 14.0 
      6.6 อุปนยั 1 2 0 3 02.30 
      6.7 นิรนยั 2 1 0 3 02.30 
7. การบรหิารจติและการเจรญิภาวนา      
      7.1 บรรยาย 12 7 4 23 17.80 
      7.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 0 5 2 7 05.40 
      7.3 สาธติ 42 19 16 77 59.70 
      7.4 แกป้ญหาั  6 2 1 9 07.00 
      7.5 สบืสวนสอบสวน 3 0 4 7 05.40 
      7.6 อุปนยั 5 0 0 5 03.90 
      7.7 นิรนยั 0 1 0 1 00.80 

รวม 68 34 27 129 100.00 
 
 จากตาราง 3 พบวา่ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 พระธรรม ในเรือ่ง หลกัธรรมทางพทุธศาสนา 
พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็น
รอ้ยละ 37.20 รองลงมา คอื พทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย คดิเป็นรอ้ยละ 27.10 และพทุธวธิสีอน
แบบแกป้ญหา คดิเป็นรอ้ยละ ั 15.50 ตามลาํดบั  
 เรือ่ง พทุธศาสนสภุาษติและคาํศพัทท์างพระพทุธศาสนา พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ 
พทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 26.40 รองลงมา คอื พทุธวธิสีอน
โดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ คดิเป็นรอ้ยละ 28.70 และพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ คดิเป็นรอ้ยละ 
16.30 ตามลาํดบั 
 เรือ่ง พระไตรปิฎกและเรือ่งน่ารู ้พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 30.20 รองลงมา คอื พทุธวธิกีารสอนโดยการ
บรรยาย คดิเป็นรอ้ยละ 27.90 และเป็นพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ คดิเป็นรอ้ยละ 20.20 ตามลาํดบั 
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 เรือ่ง การบรหิารจติและการเจรญิภาวนา พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดย
การสาธติ เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 59.70 รองลงมา คอื พทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย คดิ
เป็นรอ้ยละ 17.80 และพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบสบืสวนสอบสวน คดิเป็นรอ้ยละ 
5.40 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 4  จาํนวน และรอ้ยละความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน  
   ในแต่ละระดบัชัน้ ของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระสงฆ ์
 

ความถี ่
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระสงฆ ์

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
รอ้ยละ 

8. พทุธสาวก พทุธสาวกิา และชาวพทุธ     
      8.1 บรรยาย 21 10 8 39 30.20 
      8.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 13 9 5 27 20.90 
      8.3 สาธติ 21 11 8 40 31.00 
      8.4 แกป้ญหาั  3 1 2 6 04.70 
      8.5 สบืสวนสอบสวน 9 2 4 15 11.60 
      8.6 อุปนยั 1 1 0 2 01.60 
      8.7 นิรนยั 0 0 0 0 00.00 
9. หน้าทีช่าวพทุธและมารยาทชาวพทุธและการปฏบิตัต่ิอพระสงฆ ์   
      9.1 บรรยาย 7 4 7 18 14.00 
      9.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 10 7 3 20 15.50 
      9.3 สาธติ 45 19 15 79 61.20 
      9.4 แกป้ญหาั  4 2 0 6 04.70 
      9.5 สบืสวนสอบสวน 2 2 2 6 04.70 
      9.6 อุปนยั 0 0 0 0 00.00 
      9.7 นิรนยั 0 0 0 0 00.00 
10. ศาสนพธิ ี      

10.1 บรรยาย 4 4 4 12 09.30 
      10.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 12 3 4 19 14.70 
      10.3 สาธติ 46 22 17 85 65.90 
      10.4 แกป้ญหาั  5 4 1 10 07.80 
      10.5 สบืสวนสอบสวน 1 0 0 1 00.80 
      10.6 อุปนยั 0 1 0 1 00.80 
      10.7 นิรนยั 0 0 1 1 00.80 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

ความถี ่
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระสงฆ ์

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
รอ้ยละ 

11. สมัมนาพระพทุธศาสนา      
      11.1 บรรยาย 18 6 4 28 21.70 
      11.2 ซกัถามสนทนาโตต้อบ 15 13 11 39 30.20 
      11.3 สาธติ 9 7 3 19 14.70 
      11.4 แกป้ญหาั  16 3 5 24 18.60 
      11.5 สบืสวนสอบสวน 7 3 3 13 10.10 
      11.6 อุปนยั 2 2 0 4 03.10 
      11.7 นิรนยั 1 0 1 2 01.60 

รวม 68 34 27 129 100.00 
 
 จากตาราง 4 พบวา่ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พระสงฆ ์ในเรือ่ง พทุธสาวก พทุธสาวกิา และ
ชาวพทุธ พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 
31.00 รองลงมา คอื พทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย คดิเป็นรอ้ยละ 30.20 และพทุธวธิสีอนโดย
การซกัถามสนทนาโตต้อบ คดิเป็นรอ้ยละ 20.90 ตามลาํดบั  
 เรือ่ง หน้าทีช่าวพทุธและมารยาทชาวพทุธและการปฏบิตัต่ิอพระสงฆ ์พระสอนศลีธรรมมี
ความเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 61.20 รองลงมา คอื พทุธวธิี
สอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 และพทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย คดิ
เป็นรอ้ยละ 14.00 ตามลาํดบั 
 เรือ่ง ศาสนพธิ ีพระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ เหมาะสมทีส่ดุ 
คดิเป็นรอ้ยละ 65.90 รองลงมา คอื พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ คดิเป็นรอ้ยละ 
14.70 และพทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย คดิเป็นรอ้ยละ 9.30 ตามลาํดบั 
 เรือ่ง สมัมนาพระพทุธศาสนา พระสอนศลีธรรมมคีวามเหน็วา่ พทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ เหมาะสมทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 30.20 รองลงมา คอื พทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.70 และเป็นพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ คดิเป็นรอ้ยละ 14.70 ตามลาํดบั 
 
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ คอื ประสงคจ์ะไดห้ลกัสตูรการฝึกอบรม 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
 การดาํเนินการสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระ
สอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื การออกแบบ
หลกัสตูรฝึกอบรม การหาความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม 
และการปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช ้
 
 1. การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรม 
 หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตาม
โครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ความเป็นมาของหลกัสตูร แนวคดิ
พืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร จุดมุง่หมายของหลกัสตูร รปูแบบการจดักจิกรรม วธิดีาํเนินการ
ฝึกอบรม สือ่และอุปกรณ์ การวดัและประเมนิผล ซึง่โครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
  1.1 ความเป็นมาของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  เหตุผลสาํคญัทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม เน่ืองจากปญหาสงัคมไทยควบคู่ั

ไปกบัปญหาเดก็และเยาวชน ไดท้วคีวามรนุแรงและมคีวามหลากหลายมั ากขึน้กวา่ในอดตีทีผ่า่นมา 
ขา่วทีไ่ดร้บัทราบจากสือ่ต่างๆ ลว้นแต่เป็นปญหาทีร่นุแรงอยา่งไมน่่าเชื่อ แต่สาเหตุแหง่ปญหาที่ั ั

เกดิขึน้สว่นหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มและสภาพการณ์ของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกระแส 
การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารไรพ้รมแดนในแนวทางโลกาภวิตัน์ซึง่ต่างมุง่เน้น
การแขง่ขนัเพือ่สรา้งความมัน่คงในดา้นเศรษฐกจิ ทาํใหค้นมคีวามเป็นวตัถุนิยมมากขึน้ สภาพ
ดงักล่าวนัน้ ก่อใหเ้กดิปญหาดา้นพฤตกิรรม คอื การยอ่หยอ่นในศลีธรรม จรยิธรรม ปญหาสงัคมั ั

หลายดา้นยงัรมุลอ้มคุกคามเดก็ เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา ใหห้ลงผดิและมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบน
ไปจากเดมิ ขาดระเบยีบวนิยั สง่ผลใหว้ถิชีวีติและคา่นิยมดัง้เดมิทีด่งีามตามโครงสรา้งของสงัคมไทย
จางหายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของสถาบนัครอบครวัซึง่ทาํใหภ้มูคิุม้กนัของเดก็ เยาวชน นกัเรยีน 
นกัศกึษาทีจ่ะตา้นทานกบัสภาพปญหาแวดลอ้มตอ้งขาดความมั ่ั นคง จนเกดิปญหาต่างๆ ของสงัคมั

ตามมา เชน่ ปญหาการก่อเหตุทะเลาะววิาทของนกัเรยีนนกัศกึษา ปญหาการแพรร่ะบาดของั ั

ยาเสพตดิในกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษา ปญหานกัเรยีนนกัศกึษาประพฤตตินไมเ่หมาะสมในเวลาเรยีน ั

ปญหาการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีนและปญหาอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ั ั กดิขึน้กบันกัเรยีน
นกัศกึษา เป็นตน้ 
  ดงันัน้ รฐับาลจงึมนีโยบายทีจ่ะแกป้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยการพฒันาคนั  ซึง่เป็น
เรือ่งสาํคญัของประเทศชาต ิทีจ่ะสรา้งเสรมิใหค้นไทยมรีา่งกายและจติใจทีม่คีุณภาพ มคีวามพรอ้มที่
จะดาํเนินชวีติอยา่งปกตสิขุ โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนทีจ่ะเป็นบุคลากร ในการพฒันา
ประเทศชาตใินอนาคต จะเป็นกลุ่มทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาจากภาครฐัเป็นอยา่งยิง่ 
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  เพือ่เป็นการแกไ้ขปญหาของเดก็และเยาวชน รฐับาลจงึมอบใหก้รมการศาสนา ั

กระทรวงวฒันธรรมจดัโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนขึน้ใน พ.ศ.2548 โดยอนุมตังิบประมาณ
กลาง ซึง่ขณะทีเ่ริม่โครงการมพีระสอนศลีธรรมทัว่ประเทศจาํนวน 800 รปู ในปีงบประมาณ 2551 
กรมการศาสนาไดเ้ปลีย่นบทบาทการบรหิารโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีด่าํเนินการมาแต่
เดมิไปสนบัสนุนกจิกรรมคณุธรรมอื่นๆ โดยไดโ้อนภาระงานพรอ้มงบประมาณใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร
รบัดาํเนินการ และไดม้อบใหม้หาวทิยาลยัมหาจุฬา ลงกรณราชวทิยาลยัรบัโครงการพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีน มาดาํเนินการจดัเขา้ในพนัธกจิประเภทงานใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน โดยได้
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 5 หน่วยงาน ดงัน้ี   
   1. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั มพีระสงฆท์ีม่คีวามพรอ้มและมพีระทีส่อนอยูใ่นสถานศกึษาต่างๆ อยูแ่ลว้   
   2. สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร มี
ศกึษานิเทศ และสถานศกึษา/โรงเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพระสอนศลีธรรม   
   3. กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มวีฒันธรรมจงัหวดัซึง่เป็นผูด้แูลโครงการฯ  
มาแต่เริม่แรก 
   4. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิมผีูอ้าํนวยการพระพทุธศาสนาจงัหวดั 
ทาํหน้าทีส่ง่เสรมิพระสอนศลีธรรมทีเ่ขา้ไปทาํการสอนในโรงเรยีน  
   5. ภาคคณะสงฆท์ัง้ 18 ภาค มเีจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดัซึง่ปกครองดแูลพระ
สอนศลีธรรมทัว่ประเทศ 
  ใน พ.ศ. 2553 มพีระสอนศลีธรรมทัว่ประเทศทีอ่ยูใ่นความดแูลของมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั จาํนวน 18,600 รปู (2553: ออนไลน์) และอยูใ่นความดแูลของมหาวทิยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั จาํนวน 6,700 รปู (2553: ออนไลน์) รวม 25,300 รปู 
  พระสอนศลีธรรมดงักล่าวขา้งตน้นัน้ แมว้า่จะเป็นผูม้คีวามรูท้างพระพทุธศาสนา แต่
ขาดความรูค้วามเขา้ใจวธิสีอนศลีธรรม อกีทัง้ยงัไมม่หีลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม และพระมี
ความประสงคจ์ะไดร้บัการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม ดงันัน้ หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวง ศกึษาธกิาร จงึสรา้งขึน้เพือ่
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของพระดงักล่าวแลว้นัน้ 
 
  1.2 แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร  
  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ผูว้จิยัใชแ้นวคดิพืน้ฐานการพฒันาหลกัสตูรตาม
ทฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรของทาบา (Taba.1962) ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็วา่ หลกัสตูรทัง้หลายจะตอ้งมี
องคป์ระกอบพืน้ฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ จุดประสงค ์เน้ือหาวชิา กระบวนการเรยีนการสอน และ 
การประเมนิผล ทฤษฎกีารฝึกอบรมตามกระบวนการฝึกอบรมของโกลดส์ไตน์ (Goldstein.1993: 3) 
กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ เพือ่สรา้งหรอืเพิม่พนูความรู ้
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(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคต ิ(Attitude) อนัจะชว่ยปรบัปรงุใหก้าร
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และทฤษฎกีารเรยีนรู ้สาํหรบัผูใ้หญ่ของโนลส ์(Knowles.1978: 31) 
ซึง่การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่นัน้มสีาระสาํคญั คอื ความตอ้งการและความสนใจ (Needs and Interests) 
สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติผูใ้หญ่ (Life Situations) การวเิคราะหป์ระสบการณ์ (Analysis of 
Experience) ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูนํ้าตนเอง (Self –Directing) และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
(Individual Difference) 
 
  1.3 จุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  เพือ่ใหพ้ระสอนศลีธรรมทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมพีฤตกิรรมเรยีนรู ้
ใน 3 ดา้น โดยสรปุดงัน้ี 
   1.3.1 ดา้นความรู ้มคีวามรูใ้นขอบขา่ยของเรือ่งต่างๆ ประกอบดว้ย 
     1) หลกัการสอนศลีธรรม 
      - พระสอนศลีธรรมควรวางตนอยา่งไร 
      - คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
      - พทุธวธิที ัว่ไป 
      - องคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
      - การเขยีนแผนการสอน 
     2) พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
      - พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
      - รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
      - การเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย 
      - การสอนโดยการบรรยาย 
     3) พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
      - พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
      - รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
      - การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
      - การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
     4) พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
      - พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
      - รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
      - การเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ 
      - การสอนโดยการสาธติ 
   1.3.2 ดา้นทกัษะ มทีกัษะการสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
   1.3.3. ดา้นเจตคต ิมเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอนศลีธรรมดว้ยพทุธวธิสีอน 



 127 

  1.4 รปูแบบการฝึกอบรม 
  รปูแบบการฝึกอบรม ยดึหลกัวุฒภิาวะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และหลกัการเรยีนรู้
ของผูใ้หญ่ ซึง่ไดก้าํหนดกจิกรรมการฝึกอบรมไว ้คอื การบรรยาย (Lecture) การศกึษาดว้ยตนเอง 
(Self Study) การศกึษาเป็นกลุ่ม (Group Study) การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion) การระดม
สมอง (Brain Storming) ซึง่การจดักจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ดงักล่าว ไดส้อดแทรกไวใ้นกจิกรรม
การฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้ซึง่เป็นหน่วยฝึกอบรม 1 - 4 
 
  1.5 วธิดีาํเนินการจดักจิกรรม 
  วธิดีาํเนินการจดักจิกรรมมรีปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
การสรา้งประสบการณ์ความรู ้จดักจิกรรมประสบการณ์ตรงดา้นความรู ้ทกัษะ การวางแผน และการ
สรปุองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บั 
 
  1.6 สือ่และอุปกรณ์ 
  สือ่การฝึกอบรม ประกอบดว้ย สือ่ประกอบการบรรยาย โปรแกรม Power Point 
วดีทีศัน์ ใบความรู ้ใบกจิกรรม และใบบนัทกัผลการเรยีนรู ้
 
  1.7 การวดัและประเมนิผล 
  การวดัและประเมนิผลตามหลกัสตูรฝึกอบรมน้ี ประกอบดว้ยแบบทดสอบความรูว้ธิี
สอนศลีธรรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม ใบบนัทกึการเรยีนรูแ้ต่ละกจิกรรมการฝึกอบรมและแบบ
ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ต่ีอการฝึกอบรม การตรวจสอบผลงาน โดย
ตรวจสอบจากแบบบนัทกึผลการเรยีนรู ้และการสมัภาษณ์หลงัการฝึกอบรม 
 
  1.8 โครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  โครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 4 หน่วยฝึกอบรม กาํหนดระยะเวลา 24 
ชัว่โมง เป็นเวลา 4 วนัตดิต่อกนั ไดแ้ก่ 
   หน่วยฝึกอบรมที ่1 หลกัการสอนศลีธรรม (เวลา 6 ชัว่โมง) ประกอบดว้ย 5 
กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
    กจิกรรมที ่1.1 การบรรยาย เรือ่ง “พระสอนศลีธรรมควรวางตนอยา่งไร”  
        (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่1.2 การเสวนา เรือ่ง “คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน”  
        (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่1.3 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนทัว่ไป” (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่1.4 การเสวนา เรือ่ง “องคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน” (60 นาท)ี 
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    กจิกรรมที ่1.5 การบรรยายและการเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอน”  
        (120 นาท)ี 
   หน่วยฝึกอบรมที ่2 พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย (เวลา 6 ชัว่โมง) ประกอบดว้ย 4 
กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
    กจิกรรมที ่2.1 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย” (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่2.2 การเสวนา เรือ่ง “รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย”  
        (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่2.3 การเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย”  
        (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่2.4 การนําเสนอ เรือ่ง “การสอนโดยการบรรยาย” (180 นาท)ี 
   หน่วยฝึกอบรมที ่3 พทุธวธิสีอนโดยการสนทนาโตต้อบ (เวลา 6 ชัว่โมง) 
ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
    กจิกรรมที ่3.1 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนโดยการสนทนาโตต้อบ”  
        (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่3.2 การเสวนา เรือ่ง “รปูแบบพทุธวธิสีอนแบบซกัถามสนทนา 
        โตต้อบ” (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่3.3 การเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนา 
        โตต้อบ” (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่3.4 การนําเสนอ เรือ่ง “การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ” 
        (180 นาท)ี 
   หน่วยฝึกอบรมที ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ (เวลา 6 ชัว่โมง) ประกอบดว้ย 4 
กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
    กจิกรรมที ่4.1 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ” (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่4.2 การเสวนา เรือ่ง “รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ” (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่4.3 การเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ” (60 นาท)ี 
    กจิกรรมที ่4.4 การนําเสนอ เรือ่ง “การสอนโดยการสาธติ” (180 นาท)ี 
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 2. การหาความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม 
 การประเมนิความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ผลการ
ประเมนิ รายละเอยีดดงัน้ี 
  2.1 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งในหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ประเมนิโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ ดงัแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5  ผลการประเมนิความสอดคลอ้งในหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั 
   มธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
รายการประเมนิ 

สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ ไมส่อดคลอ้ง 
ดชันีความ
สอดคลอ้ง 

1. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั  
    กบัหลกัการของหลกัสตูรฯ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

2. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั  
    กบัจุดประสงคข์องหลกัสตูรฯ 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0.80 

3. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั  
    กบัแนวทางแกป้ญหาั  

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

4. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั

กบัโครงสรา้งของหลกัสตูร 
 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

5. หลกัการของหลกัสตูรกบัจุดประสงคข์อง  
    หลกัสตูร 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

6. หลกัการของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของ 
    หลกัสตูร 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0.80 

7. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของ 
    หลกัสตูร 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0.80 

8. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัวธิฝึีกอบรมและ 
    กจิกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

9. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัการวดัและ 
    ประเมนิผล 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0.80 

10. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัวธิกีารฝึกอบรม 
     และกจิกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
รายการประเมนิ 

สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ ไมส่อดคลอ้ง 
ดชันีความ
สอดคลอ้ง 

11. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัการวดัและ 
     ประเมนิผล 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0.80 

12. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน. 4 1 0 0.80 
13. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัการวดัและ 
    ประเมนิผล 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

14. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

15. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

16. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

17. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น 
     หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

การประเมนิความสอดคลอ้งแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้     
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 หลกัการสอนศลีธรรม     
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค ์ 5 0 0 1.00 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา 5 0 0 1.00 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ 
    กจิกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน 4 1 0 0.80 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล 5 0 0 1.00 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 พทุธวธิสีอนโดยบรรยาย     
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค ์ 5 0 0 1.00 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา 5 0 0 1.00 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ 
    กจิกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน 5 0 0 1.00 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล 5 0 0 1.00 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ระดบัความคดิเหน็ 
รายการประเมนิ 

สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ ไมส่อดคลอ้ง 
ดชันีความ
สอดคลอ้ง 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 พทุธวธิสีอนโดยการสนทนาโตต้อบ    
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค ์ 5 0 0 1.00 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา 5 0 0 1.00 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ 
    กจิกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน 4 1 0 0.80 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล 5 0 0 1.00 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ     
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค ์ 5 0 0 1.00 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา 5 0 0 1.00 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ 
    กจิกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน 5 0 0 1.00 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล 5 0 0 1.00 
 
 จากตาราง 5 พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็วา่หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ มดีชันีความสอดคลอ้งในแต่ละขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 สว่นในประเดน็
เกีย่วกบัปญหาั และความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรกบัจุดประสงคข์องหลกัสตูร หลกัการของ
หลกัสตูรกบัโครงสรา้งของหลกัสตูร จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของหลกัสตูร จุดประสงค์
ของหลกัสตูรกบัการวดัและประเมนิผล โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัการวดัและประเมนิผลและวธิกีาร
ฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน มดีชันีความสอดคลอ้ง 0.80 นอกนัน้มดีชันีความสอดคลอ้ง
เทา่กบั 1.00 ทัง้น้ี ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่ 0.50 
ถอืวา่มคีวามสอดคลอ้ง ผูว้จิยัจงึคงสาระไวด้งัเดมิ 
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  2.2 ผลประเมนิความเหมาะสมของสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ
พจิารณารา่งหลกัสตูร ดงัแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม ระดบั 
   มธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 

รายการประเมนิ   S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1. ปญหาและความจาํเป็นของหลกัสตูรฝึกอบรมั    
 1.1 ความจาํเป็นทีต่อ้งพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอน

ศลีธรรมในโรงเรยีน… 
 

4.20 
 

0.83 
 

มาก 
 1.2 ความสมเหตุสมผลทีจ่ะตอ้งพฒันาหลกัสตูร 4.20 1.30 มาก 
 1.3 ปญหาสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิของสถานศกึษาั

ข ัน้พืน้ฐาน 
 

4.20 
 

0.83 
 

มาก 
 1.4 แนวทางในการแกป้ญหาเหมาะสมั  4.40 0.54 มาก 
2. จุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม    
 2.1 ความชดัเจน 4.00 1.00 มาก 
 2.2 ความเป็นไปได ้ 4.00 1.22 มาก 
 2.3 ความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
 2.4 ความครอบคลุมทีต่อ้งการพฒันา ดา้นความรู ้ทกัษะ 

และเจตคต ิ
 

4.00 
 

0.70 
 

มาก 
3. เคา้โครงเน้ือหาโดยประเมนิจาก    
 3.1 การจดัเรยีงเน้ือหา 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
 3.2 ความครอบคลุมความรูท้ีจ่าํเป็นตอ้งใช ้ 4.40 0.89 มาก 
 3.3 เน้ือหาหลกัสตูรในการนําไปใชใ้หบ้รรลุเปาหมาย้  4.40 0.89 มาก 
 3.4 เน้ือหาของหลกัสตูรในการนําไปปฏบิตัจิรงิ 4.20 1.30 มาก 
4. วธิฝึีกอบรมและกจิกรรม    
 4.1 กจิกรรมและวธิกีารฝึกอบรมในแต่ละหวัขอ้ 4.20 0.83 มาก 
 4.2 ความเหมาะสมของกจิกรรม 4.20 0.83 มาก 
 4.3 การนําไปใชส้อนได ้ 4.20 0.83 มาก 
 4.4 กจิกรรมการกระตุน้ความคดิของผูฝึ้กอบรม 4.00 1.00 มาก 
 4.5 ความน่าสนใจของกจิกรรม 4.20 1.09 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ   S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

5. สือ่การฝึกอบรม     
 5.1 สือ่ทีใ่ชม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.20 0.44 มาก 
 5.2 การสิง่เสรมิใหก้จิกรรมบรรลุจุดประสงค ์ 4.40 0.54 มาก 
6. การวดัและการประเมนิผล    
 6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคข์องหลกัสตูร

ฝึกอบรมได ้
 

4.00 
 

0.70 
 

มาก 
 6.2 ความเป็นไปไดใ้นการวดัผล 4.20 0.44 มาก 
7. การประเมนิหน่วยฝึกอบรม     
หน่วยฝึกอบรมที ่1 หลกัการสอนศลีธรรม    
 1.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน 4.20 0.83 มาก 
 1.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน 4.40 0.89 มาก 
 1.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม 4.20 1.30 มาก 
 1.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.20 0.83 มาก 
 1.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.40 1.34 มาก 
 1.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถนําไปใชไ้ด ้ 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
 1.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุจุดประสงคก์าร

เรยีนรู ้
 

4.40 
 

0.89 
 

มาก 
 1.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 
 1.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.40 0.89 มาก 
 1.10 การวดัและประเมนิผลสามารถตรวจสอบการบรรลุ

จุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้ด ้
 

4.60 
 

0.54 
 

มากทีส่ดุ 
 1.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไปไดจ้รงิ 4.20 0.83 มาก 
หน่วยฝึกอบรมที ่2 พทุธวธิสีอนโดยบรรยาย    
 2.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน 4.40 0.89 มาก 
 2.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน 4.40 0.89 มาก 
 2.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม 4.40 0.89 มาก 
 2.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.00 1.22 มาก 
 2.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.20 0.83 มาก 
 2.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถนําไปใชไ้ด.้. 4.40 0.54 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ   S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

 2.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุจุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้

 
4.20 

 
0.83 

 
มาก 

 2.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.20 1.30 มาก 
 2.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.40 0.89 มาก 
 2.10 การวดัและประเมนิผลสามารถตรวจสอบการบรรลุ

จุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้ด ้
 

4.60 
 

0.54 
 

มากทีส่ดุ 
 2.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไปไดจ้รงิ 4.20 0.83 มาก 
หน่วยฝึกอบรมที ่3 พทุธวธิสีอนโดยการสนทนาโตต้อบ    
 3.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน 4.20 0.83 มาก 
 3.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน...... 4.60 0.89 มากทีส่ดุ 
 3.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม.. 4.40 0.89 มาก 
 3.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.40 0.54 มาก 
 3.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
 3.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถนําไปใชไ้ด ้ 4.20 0.83 มาก 
 3.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุจุดประสงค ์

การเรยีนรู ้
 

4.40 
 

0.54 
 

มาก 
 3.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 
 3.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
 3.10 การวดัและประเมนิผลสามารถตรวจสอบการบรรลุ

จุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้ด ้
 

4.40 
 

0.89 
 

มาก 
 3.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไปไดจ้รงิ 4.40 0.54 มาก 
หน่วยฝึกอบรที ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ    
 4.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน 4.40 0.89 มาก 
 4.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน 4.40 0.89 มาก 
 4.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม 4.20 0.83 มาก 
 4.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
 4.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 4.20 0.83 มาก 
 4.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถนําไปใชไ้ด ้ 4.20 0.83 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ   S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

 4.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุจุดประสงค ์
การเรยีนรู ้

 
4.40 

 
0.54 

 
มาก 

 4.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.40 0.54 มาก 
 4.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
 4.10 การวดัและประเมนิผลสามารถตรวจสอบการบรรลุ

จุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้ด ้
 

4.40 
 

0.54 
 

มาก 
 4.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไปไดจ้รงิ 4.40 0.89 มาก 

รวม 4.56 0.69 มากทีส่ดุ 
 

 จากตาราง 6 พบวา่ หลกัสตูรการฝึกอบรม ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.56) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สว่นมากมคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ( = 4.20 - 4.60) 
 
 3. การปรบัปรงุหลกัสตูรกอนนําไปทดลองใช้่  
 หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตาม
โครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุตามคาํเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ในประเดน็
ดงัน้ี 
  1. ความเป็นมาของหลกัสตูรฝึกอบรม ใหป้รบัปรงุเน้ือหาความจาํเป็นทีต่อ้งพฒันา
หลกัสตูร การเขยีนภาษาใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
  2. ระยะเวลาใหป้รบัปรงุระยะเวลาในการฝึกอบรมเวลาทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหา ใน
หลกัสตูร คอื จากระยะเวลาในการฝึกอบรม 20 ชัว่โมง เพิม่เป็น 24 ชัว่โมง ฝึกอบรม 4 วนัตดิต่อกนั 
  3. ดา้นรปูแบบกจิกรรมของหน่วยฝึกอบรม 4 หน่วย ใหแ้บ่งเป็นกจิกรรมยอ่ย หน่วย
ฝึกอบรมที ่1 ม ี5 กจิกรรมยอ่ย หน่วยฝึกอบรมที ่2-4 แต่ละหน่วยฝึกอบรมม ี4 กจิกรรมยอ่ย 
เพือ่ใหก้จิกรรมเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระของแต่ละหน่วยฝึกอบรม ซึง่ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัเวลา ใน
การฝึกอบรมของแต่ละหน่วย และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยการ
เรยีนรู ้
  4. ดา้นการวดัและประเมนิผล ใหต้ดักจิกรรมในใบบนัทกึการเรยีนรูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งออก 
  5. ดา้นสือ่การสอน สือ่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัใหใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง เชน่ แผน่โปรง่ใส 
กบั PowerPoint ใหใ้ช ้PowerPoint ตดัแผน่โปรง่ใสออก 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมนผลิ การใช้หลกัสตูรฝึกอบรม 
 การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระ
สอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ประเมนิ 2 ดา้น คอื ดา้นความรู ้และความพงึ
พอใจต่อการฝึกอบรม พบผลดงัตาราง 7 และตาราง 8 
 
ตาราง 7  การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนความรูก่้อนและหลงัการฝึกอบรมหลกัสตูรวธิสีอน 
   ศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการ ของกระทรวง  
   ศกึษาธกิาร 
 

 N X  S.D. D D2 t  
ก่อนการฝึกอบรม 30 21.83 2.85 
หลงัการฝึกอบรม 30 24.80 2.73 

89 375 8.30* 

 *p < .05 
  
 จากตาราง 7 พบวา่ หลงัการฝึกอบรมหลกัสตูรวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
พระสอนศลีธรรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตาราง 8  ผลประเมนิความพงึพอใจของพระสอนศลีธรรมต่อหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม  
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการ ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 

N=30 
รายการประเมนิ 

  S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1. เน้ือหาวชิาของการฝึกอบรม 4.40 0.89 มาก 
2. การนําเสนอของวทิยากรแต่ละหน่วย 4.40 0.89 มาก 
3. การมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม 
 

4.80 
 

0.44 
 

มากทีส่ดุ 
4. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการฝึกอบรม 4.40 0.89 มาก 
5. สือ่ประกอบการฝึกอบรม 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
6. สถานทีส่าํหรบัจดัการฝึกอบรม 4.60 0.54 มากทีส่ดุ 
7. กจิกรรมการฝึกอบรมแต่ละหน่วย 4.80 0.44 มากทีส่ดุ 
8. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 4.40 0.89 มาก 
9. การประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วย 4.60 0.89 มากทีส่ดุ 
10. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัภายหลงัการฝึกอบรม 4.60 0.89 มากทีส่ดุ 

 รวม 4.56 0.69 มากทีส่ดุ 
 
 จากตาราง 8  พบวา่ พระสอนศลีธรรมมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอน
ศลีธรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการ ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.56) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การมสีว่นรว่มในการแสดง
ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สือ่ประกอบการฝึกอบรม สถานทีส่าํหรบัจดัการฝึกอบรม 
กจิกรรมการฝึกอบรมแต่ละหน่วย การประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วย และประโยชน์ทีไ่ดร้บั
ภายหลงัการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (Χ  =4.60-4.80) ประเดน็รายขอ้ทีเ่หลอืมคีวามพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.40)  
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ขัน้ตอนท่ี 4 การตดตามิ ผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม 
 หลงัจากการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของ
พระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร แลว้นัน้ ผูว้จิยัไดต้ดิตามผลการนําความรูท้ี่
ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชโ้ดยการสมัภาษณ์ผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมผา่นไปแลว้ 1 
เดอืน และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรปุผลดงัน้ี 
 1. ผลการสมัภาษณ์ผูผ้านการฝึกอบรม่  
 ผลการสมัภาษณ์ ใน 3 ดา้น คอื ดา้นความรูพ้ทุธวธิสีอน ดา้นทกัษะการใชพ้ทุธวธิสีอน 
และดา้นเจตคตทิีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน ดงัน้ี 
 1.1 ดา้นความรูพ้ทุธวธิสีอน พบวา่ พระสอนศลีธรรมทุกรปูนําความรูท้ีไ่ดร้บั 
จากการฝึกอบรมไปใชป้ฏบิตังิานสอนจรงิ ดว้ยวธิกีารดงัน้ี 
  1.1.1 หลกัการสอนศลีธรรม 
   1) การนํานกัเรยีนเขา้สูบ่ทเรยีน ดว้ยการใหน้กัเรยีนไหวพ้ระสวดมนต ์
นัง่สมาธปิระมาณ 2-3 นาท ีแลว้จะเริม่ตน้ดว้ยการใหน้กัเรยีนทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนผา่นมา 
วา่มปีระเดน็ใดสงสยัหรอืไม ่จงึจะเริม่สอนในเน้ือหาใหม ่
   2) การแนะนําบทเรยีนก่อน แทรกดว้ยการเล่านิทาน (ชาดก) ใหน้กัเรยีนฟงั 
ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ ก่อนจะเริม่สอนเน้ือหาของบทเรยีน 
   3) การนําสิง่ทีใ่กลต้วับรูณาการเขา้กบัหลกัธรรม เพือ่ใหม้องเหน็เป็นรปูธรรม แลว้
อธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจ 
   4) การใหร้างวลัเป็นสิง่ของหรอืดว้ยการกล่าวชมนกัเรยีน ก่อนจะเริม่สอนเน้ือหา
ของบทเรยีน 
  1.1.2 พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
   1) การใชส้ือ่ประกอบการบรรยาย 
   2) การยกตวัอยา่งประกอบการบรรยาย (ชาดก หรอืขา่ว) 
   3) การใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการบรรยาย 
   4) การจงูใจใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานต่อการเรยีน 
   5) การพานกัเรยีนไปดสูถานทีจ่รงิประกอบการบรรยาย 
  1.1.3) พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนา 
   1) การถามก่อนเริม่การสอน 
   2) การถามนกัเรยีนในทา้ยชัว่โมงการสอน 
   3) การถามโตต้อบกบันกัเรยีน เพือ่สงัเกตความเขา้ใจของนกัเรยีน 
   4) การถามเป็นรายบุคคล หรอืตวัแทนกลุ่ม 
   5) การใหด้สูือ่การเรยีน แลว้ถามนกัเรยีนจากสือ่ทีไ่ดด้วูา่พบเหน็อะไรบา้ง 
   6) การจาํลองเหตุการณ์ขึน้ เพือ่ใหม้กีารสนทนาโตต้อบ 
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   7) การใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็โดยการซกัถาม โดยผูส้อนยกตวัอยา่ง
ประกอบ แลว้จงึถามกลบัเพือ่สงัเกตความเขา้ใจของนกัเรยีน 
  1.1.4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
   1) การสาธติทีเ่กีย่วกบัการกราบไหว ้การถวายสงัฆทาน การจดัโต๊ะหมูบ่ชูา การ
เดนิจงกรม และกจิกรรมอื่นๆ ทีต่อ้งทาํใหเ้หน็เป็นตวัอยา่ง 
   2) การทีผู่ส้อนทาํใหน้กัเรยีนดเูป็นตวัอยา่ง แลว้ใหน้กัเรยีนทาํตาม เพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ และปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งในเรือ่งทีเ่รยีน 
   3) การใชส้ือ่ทีม่กีารสาธติในเรือ่งทีส่อน แลว้ใหน้กัเรยีนทาํตาม 
   4) การทีผู่ส้อนทาํใหด้เูป็นตวัอยา่ง แลว้ใหน้กัเรยีนแบง่กลุ่มกนัทาํตาม 
 1.2 ดา้นทกัษะการใชพ้ทุธวธิสีอน พบวา่ พระสอนศลีธรรมทุกรปูนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการ
ฝึกอบรมไปใชป้ฏบิตังิานสอนจรงิ ดว้ยวธิกีารดงัน้ี 
  1.2.1 ทาํแผนการสอน 
   1) การเขยีนแผนการสอนทุกครัง้ ทาํใหก้ารเรยีนการสอน ตรงตามเวลา 
และตรงกบัเน้ือหาสาระทีส่อนในแต่ละบทเรยีน 
   2) การปรบัปรงุแผนการสอนเดมิ เพือ่ใหเ้ขา้กบัเวลา เน้ือหาทีส่อน ทาํใหก้ารเรยีน
การสอนเป็นไปตามกาํหนด 
   3) การทาํแผนการสอนเป็นรายชัว่โมง และระยะยาวคอืทัง้เทอม 
  1.2.2 การใชส้ือ่การเรยีนการสอน 
   1) การใชส้ือ่วดีทีศัน์ทีต่รงกบัเน้ือหาของบทเรยีน 
   2) การใชส้ือ่ทีอ่ยูใ่กลต้วั และใชบุ้คคลเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 
   3) การใชส้ือ่ทีพ่ระสอนศลีธรรมผลติและแลกเปลีย่นกนั 
   4) การใชส้ือ่ทีนํ่ามาจากอนิเตอรเ์น็ต แลว้นํามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัเน้ือหาสาระที่
สอน 
   5) การใชส้ือ่ภาพประกอบการเรยีนการสอน 
 1.3. ดา้นเจตคตทิีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน พบวา่ พระสอนศลีธรรมทุกรปูมเีจตคตทิีด่ทีีม่ต่ีอการ
นําความรูท้ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมไปใชป้ฏบิตังิานสอนจรงิ และมคีวามคดิเหน็ดงัน้ี 
  1.3.1 ประโยชน์ต่อผูส้อนและนกัเรยีน 
   1) ทาํใหผู้ส้อนปฏบิตังิานสอนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทาํใหท้ัง้ผูส้อนและนกัเรยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจต่อบทเรยีนทีท่าํการเรยีนการสอนมากขึน้ 
   2) ทาํใหผู้ส้อนเพิม่ประสบการณ์ในการสอนและนกัเรยีนไดร้บัความรูท้ีนํ่าไปใชใ้น
ชวีติประจาํวนัไดจ้รงิ 
   3) ทาํใหผู้ส้อนปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนการสอนไดถู้กตอ้งและตรงตามเน้ือหาสาระ
ของบทเรยีน 
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   4) ทาํใหผู้ส้อนกบันกัเรยีนสือ่สารตรงกนัมากขึน้ นกัเรยีนกลา้พดูกลา้ซกัถามมาก
ขึน้ 
   5) ทาํใหผู้ส้อนสามารถกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่รา้ความสนใจของ
นกัเรยีนมากขึน้ 
  1.3.2 ความมัน่ใจของผูส้อนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน 
   1) มคีวามมัน่ใจต่อการสอนมากขึน้ เพราะเขา้ใจวธิเีขยีนแผนการสอน ทาํใหก้าร
เรยีนการสอนตรงตามเวลาทีก่าํหนด มคีวามคดิรเิริม่ทีจ่ะหาสือ่การสอนใหม่ๆ  มาใช ้เพือ่ไมใ่ห้
นกัเรยีนเบื่อหน่ายต่อการเรยีนการสอน 
   2) มคีวามเขา้ใจต่อพทุธวธิสีอนวา่ พทุธวธิสีอนเป็นการสอนทีม่รีะบบและ
กระบวนการสอน ทาํใหเ้กดิความมัน่ใจในการสอนยิง่ขึน้ 
   3) เมือ่ผูส้อนไดนํ้าพทุธวธิสีอนมาใชแ้ลว้ ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความพงึพอใจต่อการ
เรยีนการสอนมากขึน้กวา่เดมิ ทาํใหผู้ส้อนเกดิความมัน่ใจต่อวธิสีอนทีใ่ช ้
   4) ผูส้อนไดต้วัอยา่งจากหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ทาํใหเ้กดิแนวคดิใหม่ๆ  และนําไปพฒันาการเรยีนการสอนไดห้ลายแนวทางมากขึน้ 
   5) ในการสอนแบบบรรยาย ผูส้อนไดใ้ชว้ธิกีารมองนกัเรยีนอยา่งทัว่ถงึทาํให้
นกัเรยีนเกดิความสนใจ ทาํใหผู้ส้อนมัน่ใจต่อการสอนแบบบรรยายมากขึน้ 
   6) เมือ่ผูส้อนนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใช ้ทาํใหต้อ้งมกีารเตรยีมการ
สอนมากขึน้ อยา่งเป็นกระบวนการ ทาํใหผู้ส้อนเกดิความมัน่ใจต่อการสอน เพือ่นกัเรยีนเกดิความ
สนใจต่อการเรยีนมากขึน้ 
  ขอ้เสนอแนะในดา้นอื่นๆ จากการสมัภาษณ์พระสอนศลีธรรมทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม 
วธิสีอนศลีธรรม ผา่นไปแลว้ 1 เดอืน พบวา่ เมือ่นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใช ้ทาํใหเ้กดิ
ความมัน่ใจต่อการสอน เพราะนกัเรยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจต่อบทเรยีนทีไ่ดท้าํการเรยีนการสอน
มากขึน้กวา่เดมิ ดงันัน้ เมือ่มกีารนําหลกัสตูรฝึกอบรมน้ีไปใชจ้รงิ จงึมคีวามประสงคจ์ะใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง จดัฝึกอบรมตามหลกัสตูรน้ี ใหม้คีวามถีม่ากขึน้ อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และควรใหม้กีาร
จดัทาํทาํเนียบรุน่ของผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรน้ี  
 
 2. ผลการประชมุสนทนากลมุ่  
 ผลการประชมุสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นดงัน้ี 
 2.1 หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตาม
โครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีไ่ดด้าํเนินการทดลองใชไ้ปแลว้นัน้ มคีวามสอดคลอ้ง และมี
ความเหมาะสมทัง้ทางดา้นระยะเวลา ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นกจิกรรม ดา้นสือ่การเรยีนการสอน 
ดา้นการประเมนิผล และดา้นสถานที ่มรีายละเอยีดความเหน็ของทีป่ระชุมสรปุไดด้งัน้ี 
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  2.1.1 ดา้นระยะเวลาในการฝึกอบรม ทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขจาก 20 ชัว่โมง เป็น 24 
ชัว่โมง ฝึกอบรม 4 วนัตดิต่อกนั ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ของ
ผูเ้ชีย่วชาญแลว้นัน้ เมือ่นําหลกัสตูรไปทดลองใช ้พบวา่ มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะกบัเน้ือหาสาระ
และกจิกรรมการฝึกอบรมของหลกัสตูร 
  2.1.2 ดา้นเน้ือหาสาระของหลกัสตูร มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสม ซึง่ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมใหค้วามคดิเหน็วา่ ทาํใหรู้จ้กัวธิกีารวางตวัใหเ้หมาะสมกบัสมณสารปู คอื ขอ้ปฏบิตัทิีพ่ระ
สอนศลีธรรมควรวางตวั เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความเคารพและศรทัธาต่อผูส้อน อกีทัง้ไดร้บัความรู ้
ความเขา้ใจในพทุธวธิสีอนโดยรวม พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย พทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ และพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ ซึง่ผูส้อนไดนํ้าความรูท้ีไ่ด ้จากการฝึกอบรมครัง้น้ีไป
ปฏบิตังิานสอนไดผ้ลจรงิ และยงัเป็นแนวทางใหเ้กดิความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ในการผลติสือ่การเรยีนการ
สอน การเขยีนแผนการสอน โดยเฉพาะการเขยีนแผนการสอนนัน้ก่อนหน้าน้ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
สว่นมากไมใ่ครเ่ขา้ใจ และไมเ่คยเขยีนแผนการสอนมาก่อน แต่เมือ่ไดผ้า่นการฝึกอบรมตาม
หลกัสตูรน้ี ทาํใหเ้ขยีนการสอนไดถู้กตอ้ง ดงันัน้ หลกัสตูรฝึกอบรมน้ีจงึเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผู้
เขา้ฝึกอบรมทีท่าํใหเ้ขา้ใจวธิเีขยีนแผนการสอนเป็นอยา่งด ี
  2.1.3 ดา้นกจิกรรมของการฝึกอบรม มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสม ซึง่ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมใหค้วามคดิเหน็วา่ การไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมกลุ่ม การนําเสนอผลงานกลุ่มต่อทีป่ระชมุ
กลุ่มใหญ่ การไดนํ้าเสนอผลงานของกจิกรรมทีผู่เ้ขา้ฝึกอบรมทาํเป็นรายบุคคลนัน้เป็นสิง่ทีป่ระทบัใจ 
ซึง่ไมเ่คยมสีว่นรว่มเชน่การฝึกอบรมครัง้น้ีมาก่อน แมใ้นการเขา้รบัการฝึกอบรมในโครงการอื่นๆ ซึง่
โครงการฝึกอบรมเหล่านัน้ จะใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมมากกวา่น้ี 
  2.1.4 ดา้นสือ่การเรยีนการสอน มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสม ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให้
ความคดิเหน็วา่ สือ่การเรยีนการสอนทีใ่ชใ้นหลกัสตูรฝึกอบรมน้ี ใบบนัทกึผลการเรยีนรูข้องแต่ละ
กจิกรรม ทาํใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม มคีวามกระตอืรอืรน้ คอื ตื่นตวัอยูเ่สมอ ทาํใหไ้มง่ว่งในขณะเขา้
รบัการฝึกอบรม เพราะตอ้งจดบนัทกึความรูเ้พือ่นําเสนอทัง้ในรปูของงานกจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมที่
เป็นงานรายบุคคล และการไดด้สูือ่วดีทีศัน์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดว้เิคราะห์
วจิารณ์ แลว้นําความเหน็เสนอต่อทีป่ระชมุกลุ่มใหญ่ กจิกรรมทีด่าํเนินการในลกัษณะดงักล่าวนัน้ 
ไดร้บัความรูม้าก ดงัน้ีคอื 
   1) หน่วยฝึกอบรมที ่1ในใบความรูท้ี ่1.5 ใหเ้พิม่ตวัอยา่งแบบฟอรม์ การเขยีน
แผนการสอนเพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝึกปฏบิตั ิ
   2) หน่วยฝึกอบรมที ่2 ในกจิกรรมที ่2.2 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดด้สูือ่วดีทีศัน์
ตวัอยา่งการบรรยายแลว้ นํามาวเิคราะห ์ทาํใหเ้หน็ขอ้ดขีองผูบ้รรยาย ทัง้วธิกีารบรรยาย และบุคลกิ
ในการบรรยาย ทีส่ามารถนําไปเป็นตน้แบบได ้
   3) หน่วยฝึกอบรมที ่3 ในกจิกรรมที ่3.2 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดด้วูดีทีศัน์
ตวัอยา่งการสอนโดยการสนทนาโตต้อบ ซึง่เป็นวธิกีารของพระลามะชาวธเิบต ทาํใหม้คีวามเขา้ใจ
ชดัเจนถงึวธิกีารสอนรปูแบบน้ี ทัง้ยงัสงัเกตพบวา่ การนําอุปกรณ์ทีม่อียูใ่กลต้วัมาใชน้ัน้เป็น
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ประโยชน์ ดงัเชน่การใชว้ธิเีคาะไมบ้อกสญัญาณเวลา แต่มขีอ้สงัเกตวา่ วธิกีารน้ีควรประยกุตใ์ชใ้ห้
เขา้กบัวฒันธรรมของแต่ละพืน้ที ่
   4) หน่วยฝึกอบรมที ่4 ในกจิกรรมที ่4.2 ผูว้จิยัไดส้รา้งสือ่การสอนตวัอยา่ง 
การสาธติไว ้4 ตวัอยา่งซึง่ผูว้จิยัไดเ้ป็นผูส้าธติเอง ไดแ้ก่ 1) สาธติวธิกีารจดัโต๊ะหมูบ่ชูา ในการสาธติ
วธิกีารจดัโต๊ะหมูบ่ชูานัน้ ผูว้จิยัสาธติดว้ยตนเองและมผีูช้ว่ยในการจดัโต๊ะหมู ่ประกอบดว้ยการจดั
โต๊ะหมู ่9 หมู ่7 หมู ่5 และหมู ่4 แต่ในการจดัโต๊ะหมูแ่บบหมู ่4 นัน้ ผูว้จิยัไดป้ระยกุต ์โดยการลด
โต๊ะหมู ่7 ใหเ้หลอื 4 ตวั (ดวูดีทีศัน์ประกอบ) 2) วธิกีารขึน้บา้นใหม ่วธิกีารตกับาตร และการถวาย
สงัฆทาน ซึง่ในการทดลองใชส้ือ่ดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดส้งัเกตพบประเดน็ที่
นํามาวจิารณ์ คอื ในพธิขีึน้บา้นใหม ่พบวา่ พระสงฆผ์ูเ้จรญิพระพทุธมนตม์ไิดชุ้มนุมเทวดา ซึง่ใน
ประเดน็น้ี ในการทาํสือ่วดีทีศัน์ ผูว้จิยัตดัคาํเชญิชุมนุมเทวดาออกเน่ืองจากเหน็วา่ยดืยาวเกนิไป 
และพระสงฆส์ว่นใหญ่เขา้ใจในวธิปีฏบิตัแิลว้ ทัง้สามารถจะอธบิาย ใหน้กัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีและอกี
ประเดน็หน่ึงคอื ในพธิถีวายสงัฆทาน ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม พบวา่ คาํถวายสงัฆทาน ไดแ้ก่คาํบาลี
วา่ที ่“สงฺฆทานานิ” ในวดีทิศัน์ผูว้จิยัใชค้าํวา่ “ภตฺตานิ” เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสงัเกต และนํามา
เป็นประเดน็วจิารณ์ในการเสนอผลงานกจิกรรมกลุ่มของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มทีจ่ะสามารถ
พจิารณาแต่ละประเดน็จากการไดช้มสือ่วดีทีศัน์ดงักล่าวนัน้ ซึง่เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมและทาํใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรน้ีมคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจในกจิกรรมการฝึกอบรมตลอดจนจบ
โปรแกรมของหลกัสตูร 
  2.1.5 ดา้นการประเมนิผล มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสม ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให้
ความคดิเหน็วา่ แต่ละกจิกรรมของการฝึกอบรม ในระหวา่งการฝึกอบรมอยูน่ัน้ วทิยากรไดเ้ป็นผู้
ประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ทัง้กจิกรรมกลุ่ม และกจิกรรมทีเ่ป็นรายบุคคล ถา้พบวา่ผูเ้ขา้รบั 
การฝึกอบรมรปูใดยงัไมเ่ขา้ใจในประเดน็ใด วทิยากรจะใหค้าํแนะนําและอธบิายเพิม่เตมิแก่ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมรปูนัน้ ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัการแนะนําและอธบิายเพิม่เตมิจากวทิยากรจน
ครบทุกรปู 
  2.1.6 ดา้นสถานทีฝึ่กอบรม (โรงเรยีนวทิยาการจดัการเพชรเกษม กรงุเทพมหานคร)  
มคีวามเหมาะสม ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหค้วามคดิเหน็วา่ สถานที ่มคีวามเหมาะสมหลาย
ประการ เชน่ หอ้งประชุมใหญ่ทีใ่ชใ้นพธิกีารเปิดการฝึกอบรม ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีท่ดสอบความรูก่้อน
และหลงัการฝึกอบรมดว้ย หอ้งฉายวดีทิศัน์ทีใ่ชเ้ป็นหอ้งจดักจิกรรมกลุ่มใหญ่มคีวามเหมาะสมเพราะ
เป็นหอ้งฉายภาพยนตร ์จงึมศีกัยภาพสงูในการใชส้ือ่วดีทีศัน์และหอ้งจดักจิกรรมกลุ่มยอ่ยมหีลาย
หอ้ง เหมาะสมกบัจาํนวนกลุ่ม หอ้งฉนัภตัตาหารเชา้-เพล และฉนัน้ําปานะมคีวามเหมาะสม เน่ืองจา
จดัไวเ้ป็นหอ้งหน่ึงโดยเฉพาะและหอ้งน้ํา มคีวามเหมาะสมเพราะจดัไวใ้หพ้ระสงฆใ์ชเ้ป็นการเฉพาะ 
  การนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชจ้รงิ 
  จากทุกประเดน็ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน้ ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ทุกรปูในทีป่ระชุมเหน็วา่หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ฉบบัน้ี เป็น
หลกัสตูรทีม่คีวามสอดคลอ้งเหมาะสมตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เมือ่นําไปใชแ้ลว้เกดิประสทิธผิล คอื
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ความสาํเรจ็อยา่งดยีิง่ สามารถนําไปใชเ้ป็นหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรม ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารไดจ้รงิ และสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชฝึ้กอบรมวธิสีอนศลีธรรม ในการสอนนกัเรยีนระดบัอื่นไดแ้ละมคีวามคดิเหน็วา่หลกัสตูร
ฝึกอบรมฉบบัน้ี หน่วยงานอื่นทีม่โีครงการพระสอนศลีธรรมสามารถนําไปใชฝึ้กอบรมพระสอน
ศลีธรรมไดเ้ชน่เดยีวกนั 



บทท่ี 5 
สรปุ อภปรายผล และข้อเสนอแนะิ  

 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนของการวจิยั 
และพฒันา (Research and Development) สาระสาํคญัของการวจิยัสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ความมงุหมายของการวจยั่ ิ  
 1. เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน 
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 2. เพือ่ประเมนิผลการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 4. เพือ่ตดิตามผลการนําความรูจ้ากการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารไปใช ้
 
ประชากรและกลมุตวัอยาง่ ่  
 1. ประชากร 
    ประชากร ไดแ้ก่ พระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังิานสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ในกรงุเทพมหานครทุกรปูทีป่ฏบิตังิานสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ปีการศกึษา 2552 
(เทอม 2) จาํนวน 129 รปู ซึง่ปฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํนวน 68 รปู ปฏบิตังิานสอน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จาํนวน 34 รปู และปฏบิตังิานสอนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 27 รปู 
 2. กลมุตวัอยาง่ ่  
      กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื  
  กลุ่มที ่1 การสาํรวจความคดิเหน็และความตอ้งการเกีย่วกบัวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ทีป่ฏบิตังิานสอนใน
กรงุเทพมหานคร จาํนวน 129 รปู  
  กลุ่มที ่2 การฝึกอบรมเพือ่ประเมนิผลหลกัสตูร ไดแ้ก่ พระสอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ทีป่ฏบิตังิานสอนในกรงุเทพมหานคร ไดม้าโดยการรบัสมคัรและการพจิารณา
รบัเขา้ฝึกอบรมโดยมเีงือ่นไขวา่ตอ้งสามารถเขา้รว่มการฝึกอบรมไดต้ลอดโปรแกรม คอื 4 วนั
ตดิต่อกนั จาํนวน 30 รปู 
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วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  
 การดาํเนินการวจิยัและการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ผูว้จิยัแบ่งการดาํเนินการ 
และปรบัปรงุหลกัสตูรฝึกอบรม ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนิ
ศีลธรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวง 
ศึกษาธการิ  
 ขัน้ตอนที ่1 ผูว้จิยัดาํเนินการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ดงัน้ี 
  ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามและนําแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้เสนอ
คณาจารยผ์ูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์และผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมครอบคลุม 
ของขอ้คาํถาม แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข จากนัน้นําไปใชก้บัพระสอนศลีธรรม จาํนวน 129 รปู 
ทางไปรษณยีโ์ดยสอดซองตดิแสตมปทีจ่า่หน้าซองถงึผูว้จิยัเพือ่ใหผู้ต้อบสง่แบบสอบถามคนืผูว้จิยั์  
ทีตู่ ้ปณ. 243 ปณจ. ราชดาํเนินเขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลธรรมระดบัมธัยมศึกษาิ
ตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  
 ขัน้ตอนที ่2 ผูว้จิยัดาํเนินการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรฝึกอบรม ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการศกึษาจากขัน้ตอนที ่1 มากาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
และออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรม 
ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร และนําหลกัสตูรฝึกอบรมทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จาํนวน 5 ทา่น ประเมนิ ดงัน้ี 
  1.1 ประเมนิความสอดคลอ้งหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็
สอดคลอ้งกนัมากกวา่ 0.50 ขึน้ไป ผูว้จิยัคงสาระของหลกัสตูรฝึกอบรมไวต้ามเดมิ 
  1.2 ประเมนิความเหมาะสมหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร เกณฑก์ารประเมนิ คอื 
หลกัสตูรฝึกอบรมตอ้งมคีา่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 
 2. ต่อจากนัน้ ผูว้จิยัไดนํ้าหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารทีผ่า่นการประเมนิความสอดคลอ้ง 
และความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญเรยีบรอ้ยแลว้ ทอดลองใชก้บัพระสอนศลีธรรมทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 30 รปู ต่อไป 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมนผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมิ วธีสอนศีลธรรมระดบัิ
มธัยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  
  ขัน้ตอนที ่3 เป็นขัน้ตอนการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาผลสมัฤทธขิองพระสอนศลีธรรมจา์ กการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม ดงัน้ี 
  1. กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากพระสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ทีป่ฏบิตังิานสอน 
ในกรงุเทพมหานคร ไดม้าโดยการรบัสมคัร จาํนวน 30 รปู 
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
   2.1 หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
   2.2 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
   2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอการใชห้ลกัสตูร
ฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
  3. ดาํเนินการทดลอง และเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   3.1 ระยะเวลาในการทดลองระหวา่งวนัที ่24-27 กนัยายน 2553 
   3.2 ระยะเวลาในการตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 1-30 พฤศจกิายน 2553 
   3.3 การประชมุสนทนากลุ่ม 23 ธนัวาคม 2553 
  4. วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชค้วามถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคา่ท ี
 ขัน้ตอนท่ี 4 การตดตามิ ผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลธรรมิ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  
  ขัน้ตอนที ่4 เป็นการตดิตามผลการนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชห้ลงัผา่น 
การฝึกอบรมไปแลว้ 1 เดอืน ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง และประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ผูท้ีม่สีว่นสาํคญัในพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม จาํนวน 12 รปู เพือ่นําผลทีไ่ด ้
มาปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร ก่อนนําไปใชจ้รงิต่อไป 
 
สรปุผลการวจยัิ  
  1. การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของพระสอนศลีธรรม จาํนวน 129 รปู 
    ขอ้มลูทัว่ไปของพระสอนศลีธรรม พบวา่ มอีายตุํ่ากวา่ 30 ปี มากทีส่ดุคอื จาํนวน 
50 รปู มพีรรษามากกวา่ 10 พรรษาขึน้ไป มากทีส่ดุคอื จาํนวน 64 รปู มสีถานภาพเป็นพระลกูวดั 
มากทีส่ดุคอื จาํนวน 125 รปูสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มากทีส่ดุคอื จาํนวน 68 รปู สนใจเขา้
รบัการฝึกอบรมมากทีส่ดุคอื จาํนวน 126 รปู 
  1.2 ความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมต่อพทุธวธิใีนการสอนทีม่คีวามเหมาะสมสาํหรบั
นํามาสอนสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามหลกัสตูรการศกึษา 
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ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 พบวา่ พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย พทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ และพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ มคีวามเหมาะสมทีส่ดุ 
  1.3 ความสนใจเขา้รบัการฝึกอบรม พบวา่ พระสอนศลีธรรมสนใจทีจ่ะเขา้รบั 
การฝึกอบรมการสอนพระพทุธศาสนาโดยวธิสีอนตามพทุธวธิ ีคดิเป็นรอ้ยละ 97.70 ไมส่นใจ 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.30 
 
 2. การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
  2.1 ผลประเมนิดชันีความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ พบวา่ มดีชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็
สอดคลอ้งกนัมากกวา่ 0.50 ขึน้ไป ผูว้จิยัคงสาระไวต้ามเดมิ 
  2.2 ผลประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรการฝึกอบรม พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญ 
มคีวามคดิเหน็วา่เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.56) 
 3. การทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
  3.1 ผลการเปรยีบเทยีบความรูก่้อนและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ หลงัการฝึกอบรม 
พระสอนศลีธรรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
  3.2 ผลประเมนิความพงึพอใจของพระสอนศลีธรรมต่อหลกัสตูรฝึกอบรม พบวา่ 
คา่คะแนนเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.56) 
 4. การตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
  4.1 ผลการสมัภาษณ์พระสอนศลีธรรม หลงัผา่นการฝึกอบรมไปแลว้ 1 เดอืน พบวา่ 
ดา้นความรู ้พระสอนศลีธรรมนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชไ้ดผ้ลจรงิ ดา้นทกัษะ พบวา่ 
พระสอนศลีธรรมมทีกัษะในการเขยีนแผนการสอน ในการใชส้ือ่การสอน ดา้นเจตคต ิพบวา่ พทุธวธิี
ในการสอนทีนํ่ามาใชส้อนทาํใหพ้ระสอนศลีธรรมเกดิความมัน่ใจในการสอนมากขึน้ ทาํใหน้กัเรยีน
สนใจในการเรยีนการสอนมากขึน้ 
  4.2 ผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่มทุกรปูในที่
ประชุมเหน็วา่ หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ฉบบัน้ี มคีวามสอดคลอ้ง
และมคีวามเหมาะสมตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เมือ่นําไปใชแ้ลว้เกดิประสทิธผิลคอืความสาํเรจ็อยา่งดยีิง่ 
สามารถนําไปใชเ้ป็นหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารไดจ้รงิและสามารถนําไปประยกุตใ์ชฝึ้กอบรมวธิสีอน
ศลีธรรม ในการสอนนกัเรยีนระดบัอื่นได ้และมคีวามคดิเหน็วา่ หน่วยงานอื่นทีม่โีครงการพระสอน
ศลีธรรมสามารถนําไปใชฝึ้กอบรมพระสอนศลีธรรมไดเ้ชน่เดยีวกนั 
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อภปรายผลิ  
 1. ผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลธรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นิ  
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  
  ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมจากเอกสารวชิาการ 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐานทางทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร ความรูพ้ืน้ฐาน 
ทางทฤษฎกีารฝึกอบรม จติวทิยาการเรยีนรูใ้นการฝึกอบรม ทฤษฎกีารเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ 
ทฤษฎเีกีย่วกบัจรยิธรรมคณุธรรมและศลีธรรม ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการสอนศลีธรรม 
ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม จติวทิยาการศกึษา ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม พทุธวธิใีนการสอน 
เปรยีบกบัวธิสีอนในปจจุบนั ั การสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเกีย่วกบัสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1-3) ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 แลว้นํามาสรา้ง 
แบบสาํรวจความตอ้งการพืน้ฐาน จากนัน้นําไปสอบถามความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมต่อพทุธ
วธิใีนการสอนทีม่คีวามเหมาะสมสาํหรบันํามาสอนสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ พบวา่ พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ และพทุธ
วธิสีอนโดยการสาธติ มคีวามเหมาะสมทีส่ดุ และความสนใจเขา้รบัการฝึกอบรม พบวา่ พระสอน
ศลีธรรมสนใจทีจ่ะเขา้รบัการฝึกอบรมการสอนพระพทุธศาสนาโดยวธิสีอนตามพทุธวธิ ีคดิเป็น 
รอ้ยละ 97.70 ไมส่นใจคดิเป็นรอ้ยละ 2.30 
  ผูว้จิยันําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานมากาํหนดเป็นเน้ือหาสาระ และจุดประสงค ์
ของการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยผูว้จิยัแบ่งเน้ือหา
สาระในหลกัสตูรฝึกอบรมออกเป็น 4 หน่วยการเรยีน มกีารแบ่งเน้ือหาเป็นหวัขอ้ยอ่ย ใชภ้าษา 
อา่นแลว้เขา้ใจงา่ย มใีบความรู ้ใบงาน ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝึกปฏบิตัใินขณะฝึกอบรม มกีจิกรรม
กลุ่มใหญ่ กลุม่ยอ่ย และกจิกรรมรายบุคคล มสีือ่วดีทีศัน์ประกอบการฝึกอบรม ต่อจากนัน้ 
นําหลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น ประเมนิความสอดคลอ้งและความ
เหมาะสม ผลการประเมนิ พบวา่ มคีวามสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็
สอดคลอ้งกนัมากกวา่ 0.50 ขึน้ไป ผูว้จิยัคงสาระไวต้ามเดมิ และ พบวา่ มคีวามคดิเหน็วา่เหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.56) เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาถูกตอ้งตามแนวคดิทฤษฎขีองการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมของทาบา (Taba.1962) ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็วา่ หลกัสตูรทัง้หลายจะตอ้งมี
องคป์ระกอบพืน้ฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ จุดประสงค ์เน้ือหาวชิา กระบวน การเรยีนการสอน 
และการประเมนิผล องคป์ระกอบพืน้ฐานเหล่าน้ีต่างกม็คีวามสมัพนัธ ์นอกจากนัน้ยงัใชท้ฤษฎ ี
การเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่สมยัใหม ่(Modern Adult Learning Theory) ของโนลส ์(Knowles. 1978: 
31) ซึง่ไดม้กีารพจิารณาเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่วา่ผูใ้หญ่จะเรยีนรูก้ต่็อเมือ่ 1. มคีวามตอ้งการ
และความสนใจ (Needs and Interests) 2. มสีถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติผูใ้หญ่ (Life Situations) 
 3. มกีารวเิคราะหป์ระสบการณ์ (Analysis of Experience) 4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูนํ้าตนเอง 
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(Self – Directing) และ 5. พจิารณาความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) จงึทาํให้
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามสมบรูณ์ สามารถนํามาทดลองใชไ้ด ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ศกัรนิทร ์ชนประชา (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษานอก
ระบบสาํหรบัครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 2 
ซึง่ไดใ้ชท้ฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมและทฤษฎกีารเรยีนรูด้งักล่าว โดยไดม้กีารแบ่งหน่วย
ฝึกอบรมออกเป็นเน้ือหาเป็นหวัขอ้ยอ่ย มใีบความรู ้ใบงาน ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝึกปฏบิตัิ
ในขณะฝึกอบรม มกีจิกรรมกลุ่ม เป็นการชว่ยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมรบัความรูไ้ดด้กีวา่การไดร้บั
ความรูค้ร ัง้ละมากๆ 
 2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลธรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นิ
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  
  ผลการเปรยีบเทยีบคา่คะแนนเฉลีย่ของพระสอนศลีธรรม จากการทดสอบก่อน 
การฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ หลงัการฝึกอบรมพระสอนศลีธรรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากวธิกีารฝึกอบรมตามหลกัสตูรน้ี ในแต่ละ
หน่วยฝึกอบรมใชว้ธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งประสบการณ์ความรู ้ดว้ยการจดั
กจิกรรมใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของหลกัสตูรฝึกอบรม โดยใชก้จิกรรม
การฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของการฝึกอบรมและจุดประสงคข์องการเรยีนรูใ้นแต่ละ
หน่วยฝึกอบรมของหลกัสตูร และรปูแบบกจิกรรมการฝึกอบรมไดก้าํหนดใหส้อดคลอ้งกบั
จุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรมและจุดประสงคข์องการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยฝึกอบรม 
โดยยดึวุฒภิาวะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และหลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ซึง่ไดก้าํหนดกจิกรรม 
การฝึกอบรม ประกอบดว้ยการบรรยาย (Lecture) การศกึษาดว้ยตนเอง (Self – Study) การศกึษา
เป็นกลุ่ม (Group Discussion) การระดมสมอง (Brain Storming) จงึทาํใหผ้ลของการฝึกอบรมไดผ้ล
ตามเกณฑท์ีผู่ว้จิยัตัง้ไว ้กล่าวคอื พระสอนศลีธรรมมคีา่คะแนนเฉลีย่ ผลสมัฤทธทิางการเรยีนรูห้ลงั์
การฝึกอบรมเพิม่ขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรม ผลการวจิยัครัง้น้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนกัการศกึษา
หลายทา่นไดแ้ก่ งานวจิยัของ วเิชยีร อนิทรสมพนัธ ์(2546: บทคดัยอ่) ทีไ่ดว้จิยัเรือ่ง การพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพการบรูณาการจรยิธรรมในหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐานสาํหรบัครมูธัยม ศกึษา ผลการวจิยั พบวา่ สมรรถภาพการบรูณาการจรยิธรรมในหลกัสตูร
หลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรมากกวา่ก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูรอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
งานวจิยัของ กมัปนาท บรบิรูณ์ (2550: บทคดัยอ่) ทีไ่ดว้จิยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่
พฒันาการเหน็คุณคา่ในตนเองและวธิคีดิตามแนวคดิเป็นของนกัเรยีนโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงโดยวธิี
กระบวนการกลุ่ม ผลการวจิยั พบวา่ ผลสมัฤทธทิางการเรยีนรูห้ลงัการท์ ดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม
สงูกวา่ก่อนทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และงานวจิยัของแพรว
พรรณ บุญฤทธมินตร ี์ (2550: บทคดัยอ่) ทีไ่ดว้จิยัเรือ่ง การฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสอน
งานใหก้บัหวัหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส:์ ศกึษากรณ ีบรษิทั แคลคอมพ ์อเีลค็
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โทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยั พบวา่ คะแนนทดสอบความรูก่้อนการฝึกอบรม
และหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนิ
ศีลธรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวง 
ศึกษาธการิ  
  ผลการศกึษาความพงึพอใจของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม พบวา่ 
พระสอนศลีธรรมมคีวามพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
(  = 4.56) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ 
การมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สือ่ประกอบการฝึกอบรม สถานที่
สาํหรบัจดัการฝึกอบรม กจิกรรมการฝึกอบรมแต่ละหน่วยการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วย 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัภายหลงัการฝึกอบรม ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะหลกัสตูรฝึกอบรมทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ ไดผ้า่น
กระบวนการสรา้งอยา่งเป็นระบบ นอกจากนัน้ยงัพบวา่พระสอนศลีธรรมพงึพอใจในดา้นต่างๆ 
สามารถนํามาอภปิรายได ้ดงัน้ี 
  3.1 หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เป็นเน้ือหาสาระ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานสอนพระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่เป็นพระสอน
ศลีธรรมทีม่หีน้าทีป่ฏบิตังิานสอนตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารโดยตรง การนําเน้ือหาสาระ
ทีเ่ป็นความรูใ้หมท่ีไ่มเ่คยมมีาก่อนมาจดัทาํเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่กีารวเิคราะหเ์น้ือหารายวชิา 
จดัเรยีงลาํดบัเน้ือหาวชิาไวเ้ป็นหน่วยการฝึกอบรม มแีผนการฝึกอบรม ใบความรู ้ใบงาน 
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม รวมทัง้วดีทีศัน์ประกอบการฝึกอบรม เพือ่ให้
พระสอนศลีธรรมไดศ้กึษาเน้ือหาสาระอยา่งอสิระ มกีารจดักจิกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย และกจิกรรม
รายบุคคล ทาํใหพ้ระสอนศลีธรรมมคีวามสขุต่อการฝึกอบรม มคีวามกระตอืรอืรน้ แขง่ขนักนัศกึษา
หน่วยการฝึกอบรม มโีอกาสสนทนากนัเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เป็นบรรยากาศการเรยีนรูแ้บบ
มสีว่นรว่ม ยอมรบัซึง่กนัและกนั เป็นความภมูใิจของตนเอง เป็นลกัษณะของการเรยีนรูใ้นวยัผูใ้หญ่ 
ตรงกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นพระสอนศลีธรรม เพราะผูใ้หญ่ชอบการชีนํ้าตนเองมากกวา่
การทีต่อ้งการใหม้กีารชีแ้นะ ผลทีไ่ดร้บัจากงานวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โนลส ์(Knowles. 
1978: 31) ทีก่ล่าววา่ ผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตอ้งการชีนํ้าตนเอง (Self – Directing) ตอ้งการ 
มสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้เกดิจากการสรา้งแรงจงูใจภายใน ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึดต่ีอการเรยีนรู้
ของตนเอง 
 3.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรฝึกอบรมในครัง้น้ี เป็นการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวทางหลกัการเรยีนรูผู้ใ้หญ่ การจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย (Lecture Method) 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) จดัการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
(Demonstration Method) การจดักจิกรรมดงักล่าวน้ี มกีารอาํนวยความสะดวกและยอมรบั 
ความแตกต่างในความสามารถในการรบัรู ้พระสอนศลีธรรมไดม้สีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรม 
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อยา่งเตม็ที ่ผลทีไ่ดร้บัจากงานวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คารส ์โรเจอร ์(Carls Rogers. 1951) 
ทีก่ล่าววา่ ผูใ้หญ่อยากจะเรยีนต่อเมือ่มคีวามตอ้งการและความสนใจทีจ่ะเรยีน และการเรยีนรูน้ัน้ 
จะชว่ยใหเ้ขาเกดิความพงึพอใจ 
 4. การตดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลิ ิ ธรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  
  ผลทีไ่ดจ้ากการตดิตามการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม ซึง่ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์พระสอน
ศลีธรรมทีผ่า่นการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมผา่นไปแลว้ 1 เดอืน และจดัสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผูม้สีว่นในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม สามารถนําอภปิรายได ้ดงัน้ี 
  4.1 ผลการนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชใ้นการปฏบิตังิานสอน พระสอน
ศลีธรรมนําความรูไ้ปใชไ้ดผ้ลจรงิ มทีกัษะในการเขยีนแผนการสอน ในการใชส้ือ่การสอน 
ในการสอนโดยการบรรยาย ในการสอนโดยการสนทนาโตต้อบ และในการสอนโดยการสาธติ 
และเจตคตทิีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน คอืทาํใหพ้ระสอนศลีธรรมเกดิความมัน่ใจในการสอนมากขึน้ 
เพราะเมือ่นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชแ้ลว้ ทาํใหน้กัเรยีนสนใจในการเรยีนการสอน 
มากขึน้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกจิกรรมการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้นัน้ ชว่ยเสรมิใหพ้ระสอนศลีธรรมไดม้ี
ความรูเ้กีย่วกบัการสอนสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาไดช้ดัเจนมากขึน้ เขา้ใจหลกัการสอน
ศลีธรรมตามทีไ่ดเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เมือ่นําความรูไ้ปปฏบิตังิานสอน ไดม้กีารเขยีนแผนการสอน
ทุกครัง้ ทาํใหก้ารเรยีนการสอนตรงตามเวลาและตรงกบัเน้ือหาสาระทีส่อนในแต่ละบทเรยีน ไดม้ ี
การปรบัปรงุแผนการสอนเดมิ เพือ่ใหเ้ขา้กบัเวลาและเน้ือหาทีส่อน เมือ่ดาํเนินการสอน ไดม้กีารนํา
นกัเรยีนเขา้สูบ่ทเรยีน ดว้ยการใหน้กัเรยีนไหวพ้ระสวดมนตน์ัง่สมาธปิระมาณ 2-3 นาท ีแลว้จงึ
เริม่ตน้ดว้ยการใหน้กัเรยีนทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนผา่นมาวา่มปีระเดน็ใดสงสยัหรอืไม ่ก่อนเริม่สอน 
ในเน้ือหาใหม ่มกีารแนะนําบทเรยีน แทรกดว้ยการเล่านิทาน (ชาดก) ใหน้กัเรยีนฟงใหน้กัเรยีนได้ั

แสดงความคดิเหน็ เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ และก่อนจะเริม่สอนเน้ือหาของบทเรยีน ไดม้ ี
การนําสิง่ทีใ่กลต้วับรูณาการเขา้กบัหลกัธรรม เพือ่ใหม้องเหน็เป็นรปูธรรม แลว้อธบิายใหน้กัเรยีน
เขา้ใจ นอกจากนัน้ยงัเขา้ใจวธิกีารใหร้างวลัเป็นสิง่ของหรอืดว้ยการกล่าวชมนกัเรยีน ก่อนจะเริม่
สอนเน้ือหาของบทเรยีน ในการสอนโดยการบรรยาย ไดใ้ชส้ือ่ประกอบการบรรยาย ไดม้กีารยก 
ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย (ชาดก หรอืขา่ว) ไดใ้หน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการบรรยาย อนัเป็น 
การจงูใจใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานต่อการเรยีน และไดม้กีารพานกัเรยีนไปดสูถานทีจ่รงิ
ประกอบการบรรยาย ในการสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ ไดม้กีารถามก่อนเริม่การสอน 
และการถามนกัเรยีนในทา้ยชัว่โมงการสอน ไดม้กีารถามโตต้อบกบันกัเรยีน เพือ่สงัเกตความเขา้ใจ
ของนกัเรยีน ไดม้กีารถามเป็นรายบุคคล หรอืตวัแทนกลุ่ม การใหด้สูือ่การเรยีน แลว้ถามนกัเรยีน
จากสือ่ทีไ่ดด้วูา่พบเหน็อะไรบา้ง ไดม้กีารจาํลองเหตุการณ์ขึน้ เพือ่ใหม้กีารสนทนาโตต้อบ ไดม้ ี
การใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็โดยการซกัถาม โดยผูส้อนยกตวัอยา่งประกอบ แลว้จงึถามกลบั 
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เพือ่สงัเกตความเขา้ใจของนกัเรยีน ในการสอนโดยการสาธติ ไดม้กีารสาธติทีเ่กีย่วกบัการกราบไหว ้
การถวายสงัฆทาน การจดัโต๊ะหมูบ่ชูา การเดนิจงกรม และกจิกรรมอื่นๆ ทีต่อ้งทาํใหเ้หน็เป็น
ตวัอยา่ง ผูส้อนไดท้าํใหน้กัเรยีนดเูป็นตวัอยา่ง แลว้ใหน้กัเรยีนทาํตาม เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ 
และปฏบิตัไิดถู้กตอ้งในเรือ่งทีเ่รยีน ไดม้กีารใชส้ือ่สาธติในเรือ่งทีส่อน แลว้ใหน้กัเรยีนทาํตาม 
จากทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ จงึเหน็ไดว้า่การเขา้รบัการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมเป็นการจดักจิกรรมเสรมิ 
ในสว่นทีข่าดหาย เพือ่ความสมบรูณ์ของการสอนศลีธรรมยิง่ขึน้ สง่ผลใหพ้ระสอนศลีธรรมนําความรู้
และทกัษะทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชป้ฏบิตังิานสอน และเกดิความมัน่ใจในการสอนของตนยิง่ขึน้
ผลการวจิยัครัง้น้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระมหาปญญา แล่นปิว ั (2553: บทคดัยอ่) ทีไ่ดว้จิยั
เรือ่ง ศกึษาการปฏบิตั ิงานของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
กรงุเทพมหานคร เขต 2 พบวา่ ดา้นเน้ือหาหลกัสตูร พระสอนศลีธรรมจาํนวนมากมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในหลกัสตูรของสถาน ศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการ
เรยีนการสอน พระสอนศลี ธรรมจาํนวนมากจดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคนิควธิทีีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ 
การสนทนา การบรรยายประกอบสือ่การสอน การทาํกจิกรรมกลุ่ม ดา้นสือ่ และวสัดุ อุปกรณ์ พระ
สอนศลีธรรมทุกรปูใชส้ือ่การเรยีนการสอนประเภทสิง่พมิพแ์ละประเภทวสัดุจดัการเรยีนการสอน 
  4.2 ผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึง่ผูว้จิยัจดัขึน้เพือ่แลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็ของผูม้สีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่ม ทุกรปูเหน็วา่ 
หลกัสตูรฝึกอบรมฉบบัน้ี มคีวามสอดคลอ้งและมคีวามเหมาะสม ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะหลกัสตูร
ฝึกอบรมฉบบัน้ีไดพ้ฒันาขึน้ตามความตอ้งการของพระสอนศลีธรรมทีต่อ้งการเพิม่พนูความรู้
เกีย่วกบัวธิสีอนศลีธรรม และยงัไดใ้หค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัพทุธวธิสีอนทีเ่หมาะสมสาํหรบัสอนวชิา
พระพทุธศาสนาหรอืศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ นอกจากนัน้ ผูว้จิยัยงัไดนํ้าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
พจิารณาความสอดคลอ้งและความเหมาะสมก่อนนําไปทดลองใช ้ซึง่มปีระเดน็ทีส่าํคญัในการ
ปรบัปรงุแกไ้ข คอื ระยะเวลาในการฝึกอบรม 20 ชัว่โมง ปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เป็น 24 ชัว่โมง 
อบรมต่อเน่ือง 4 วนัตดิต่อกนั หน่วยฝึกอบรมม ี4 หน่วย ไดป้รบัปรงุ คอื แยกเป็นกจิกรรมยอ่ย 17 
กจิกรรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหาของหลกัสตูรฝึกอบรม ซึง่เมือ่ไดท้ดลองใชแ้ลว้ 
ยงัไดนํ้าขอ้บกพรอ่งทีพ่บเหน็จากการทดลองนัน้มาปรบัปรงุใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ คอื ในหน่วยฝึกอบรม
ที ่1 ใบความรูท้ี ่1.5 ไดเ้พิม่ตวัอยา่งแบบฟอรม์การเขยีนแผนการสอนเพือ่เป็นตวัอยา่งใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมฝึกปฏบิตั ิอกีทัง้การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครัง้น้ีไดต้ัง้เกณฑก์ารพจิารณาความ
สอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม คอื ในแต่ละองคป์ระกอบของหลกัสตูรฝึกอบรม ผูเ้ชีย่วชาญตอ้ง 
มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป เกณฑก์ารประเมนิความเหมาะสม คอื หลกัสตูร
ฝึกอบรมตอ้งมคีา่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป เกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบความรูก่้อนและหลงั
การฝึกอบรม คอื หลงัการฝึกอบรมพระสอนศลีธรรมตอ้งมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ก่อนการฝึกอบรมแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิและเกณฑใ์นการประเมนิความพงึพอใจของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอ
หลกัสตูรฝึกอบรม คอื ตอ้งมคีา่คะแนนเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากขึน้ไป ซึง่หลกัสตูร
ฝึกอบรมฉบบัน้ี ไดด้าํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข แลว้จงึนําไปทดลองใช ้และผลการทดลองไดผ้ลตาม
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เกณฑท์ีต่ ัง้ไวแ้ลว้นัน้ ดงันัน้ ทีป่ระชุมสนทนากลุ่มจงึไดใ้หค้วามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ หลกัสตูร
ฝึกอบรมฉบบัน้ี สามารถนําไปใชเ้ป็นหลกัสตูรฝึกอบรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ไดจ้รงิ และสามารถนําไปประยกุตใ์ชฝึ้กอบรมวธิสีอนศลีธรรม ในนกัเรยีนระดบัอื่นไดแ้ละมคีวามคดิ 
เหน็วา่ หน่วยงานอื่นทีม่โีครงการพระสอนศลีธรรมสามารถนําไปใชฝึ้กอบรมพระสอนศลีธรรม 
ไดเ้ชน่เดยีวกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชงนโยบายิ  
    จากผลการวจิยัครัง้น้ี การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นอกีทางเลอืกหน่ึง 
ของกระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถนําหลกัสตูรฝึกอบรมฉบบัน้ี ไปใช้
ดาํเนินการแกป้ญหาั พระสอนศลีธรรมทีม่อียูท่ ัว่ประเทศซึง่มปีญหาั คอืการขาดความรู ้ความเขา้ใจ 
ขาดทกัษะวธิสีอนศลีธรรม ดว้ยการจดัฝึกอบรมพระสอนศลีธรรม อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ใหไ้ด้
พระสอนศลีธรรมทีม่คีุณภาพดา้นการสอน เป็นการพฒันาวธิสีอนศลีธรรมใหเ้กดิความหลากหลาย 
และเป็นการปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนศลีธรรม ซึง่จะสง่ผล
ต่อการยกระดบัคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของพระสอนศลีธรรมใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้  
 2. ข้อเสนอแนะในเชงปฏบตัิ ิ ิ 
     2.1 กระทรวงศกึษาธกิารควรรณรงคแ์ละพฒันาพระสอนศลีธรรมใหม้คีวามรู ้ 
ความเขา้ใจวธิสีอนศลีธรรม โดยกาํหนดใหเ้ป็นภารกจิเรง่ดว่น และต่อเน่ือง 
  2.2 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
ซึง่เป็นหน่วยปฏบิตั ิและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาทีม่พีระสอนศลีธรรมในสงักดั 
ควรจดัฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 3. ข้อเสนอแนะในวจยัครัง้ตอไปิ ่  
  3.1 ควรมกีารวจิยัเพือ่ศกึษาปญหาและความตอ้งการในการเขา้รบัการฝึกอบรมความรู้ั

เกีย่วกบัวธิสีอนศลีธรรมในโรงเรยีนของกลุ่มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา เชน่ ครผููส้อน 
ทีเ่ป็นฆราวาส หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมาใชท้าํเป็นหลกัสตูรทีเ่หมาะสม
ต่อไป 
  3.2 ควรมกีารวจิยัเพือ่หารปูแบบฝึกอบรมทีเ่หมาะสมนํามาจดัทาํเป็นหลกัสตูร
ฝึกอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษาเกีย่วกบัความเขา้ใจวธิปีฏบิตัต่ิอพระสอนศลีธรรมทีเ่ขา้ไปปฏบิตั ิ
งานสอนในสถานศกึษาตามโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร 
  3.3 ควรมกีารวจิยัเพือ่ตดิตามผลระยะยาวการของนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใช ้
เพือ่ดผูลทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง    
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 รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
 รายนามวทยากริ  
 นามผูเ้ข้าประชมุสนทนากลมุ่  (Focus Group) 
 นามพระสอนศีลธรรมท่ีเข้ารบัการฝึกอบรม 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหลกัสตูรฝึกอบรม 
 

1. พระมหา ดร.ฉตัรชยั  สฉุตฺตชโย  อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์
  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
2. พระมหา ผศ.ดร.ณรงคศ์กัด ์ิฐติญิาโณ อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาพทุธศาสตร ์
   มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
3. รศ.ดร.อรพรรณ พรสมีา อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลย ี
  ทางการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
4. ผศ.ดร.มณฑล คงแถวทอง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ระดบั 8 
  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
5. ดร.อรพรรณ สนิประสงค ์ ผูจ้ดัการโรงเรยีนวทิยาการจดัการเพชรเกษม
  กรงุเทพมหานคร 
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รายนามวทยากริ  
 

วทิยากรประจาํกลุ่มใหญ่ 
      ชื่อ ฉายา วทิยฐานะ 

1. พระมหาสมบตั ิ คุเณสโก ป.ธ.7,Ph.D 

2. พระครโูสภณเมธาวฒัน์ จนฺทปูโม ป.ธ.4 

3. พระสขุมุ  (ผศ.) สขุวฑฺฒโก ศศ.ม. 

4.พระมหาฉตัรชยั สฉุตฺตชโย ป.ธ.9, ดร. 

5.พระครธูรรมธร (แอ๊ว)  ดร. 

6.พระราชรตันมงคล (มนตร ียางธสิาร) อภมินฺตโิก กศ.ม. 

วทิยากรประจาํกลุ่มยอ่ย 
     ชื่อ ฉายา วทิยฐานะ 

1. พระครสูริฐิสรคุณ อานนฺโท น.ธ.เอก,MBA 

2. พระครสูงัฆรกัษ์ไพบลูย ์ ปญฺญานนฺโท น.ธ.เอก,ค.ม. 

3. พระมหาปิยภทัร ์ อตฺตวชิโย ป.ธ.4,น.ธ.เอก 

4. พระมหาวชริพงศ ์ วชริวโํส ป.ธ.4,น.ธ.เอก 

5. พระมหาสมชาย ธมฺมวโร ป.ธ.3,น.ธ.เอก 

6. พระมหาสมยศ ธมฺทนฺิโน ป.ธ.3,น.ธ.เอก 

7. พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร ป.ธ.6,น.ธ.เอก 

8. พระปลดัสมบตั ิ สมจตฺิโต น.ธ.เอก,ศศ.ม. 
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นามผูเ้ข้าประชมุสนทนากลมุ ่ (Focus Group) 
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นามผูเ้ขา้ประชุมสนทนากลุม่ (Focus Group) 
    ชื่อ ฉายา ในฐานะ 

1. พระมหาณรงคศ์กัดิ ์ ฐติญิาโณ ผูเ้ชีย่วชาญ 

2. พระมหาฉตัรชยั สฉุตฺตชโย ผูเ้ชีย่วชาญ 

3. พระมหาสมยศ ธมฺทนฺิโน วทิยากร 

4. พระมหาปิยภทัร ์ อตฺตวชิโย วทิยากร 

5  พระมหาสมบตั ิ คุเณสโก วทิยากร 

6. พระมหาวชริพงศ ์ วชริวโํส วทิยการ 

7. พระครใูบฎกีาวจิติร ญาณโสภโณ พระสอนศลีธรรม ชัน้ ม.1 

8. พระสมัพนัธ ์ โชตวิโร พระสอนศลีธรรม ชัน้ ม.1 

9. พระขมิ มณโีชโต พระสอนศลีธรรม ชัน้ ม.2 

10. พระจนัทรถุ์ล ถริสโีล พระสอนศลีธรรม ชัน้ ม.2 

11. พระอนุศร ฐติปญฺโญ พระสอนศลีธรรม ชัน้ ม.3 

12. พระสมพร จตฺิตทโม พระสอนศลีธรรม ชัน้ ม.3 
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นามพระสอนศีลธรรมท่ีเข้ารบัการฝึกอบรม 
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นามพระสอนศีลธรรมท่ีเข้ารบัการฝึกอบรม 
 
    ชื่อ ฉายา ชัน้ทีส่อน 
1.พระครปูลดัชยัวฒัน์ สมาทโิต ม.1 
2.พระครใูบฎกีารวจิติร ญาณโสภโร ม.1 
3.พระสมหุภ์วูนยั วสิทฺุธวิาท ี ม.1 
4.พระมหาบุญเหลอื สลีโชต ิ ม.1 
5. พระทรงศกัดิ ์ เขมจาโร ม.1 
6. พระมหาสฤษดิ ์ สทิธญิาโณ ม.1 
7. พระมหาประเทอืง อุตรภทฺโท ม.1 
8. พระสมัพนัธ ์ โชตวิโร ม.1 
9. พระสรุเดช สรุเตโช ม.1 
10. พระศุภกจิ ศุภกจฺิโจ ม.1 
11. พระขมิ มณโีชโต ม.2 
12. พระวศิษิฏ ์ ฐติวริโิย ม.2 
13. พระธวชัชยั ธรีวฑฺฒนเมธ ี ม.2 
14. พระศกัดสิทิธิ์  ์ อมโร ม.2 
15. พระบญัชา ทปีโก ม.2 
16. พระสมคดิ สมจตฺิโต ม.2 
17. พระปิยะรตัน์ ปฏภิาณยตฺุโต ม.2 
18. พระกายแกว้ เทวธมฺโม ม.2 
19. พระวุฒ ิ ธมฺมนนฺโท ม.2 
20. พระมหาชาญ เขมปญฺโญ ม.2 
21.พระมหาสาํเรงิ ขนฺตสิาโร ม.3 
22.พระมหาสมบรูณ์กติ ฐติสโีล ม.3 
23. พระสมศกัดิ ์ สนฺตจติโต ม.3 
24.  พระณภทัร กจฺิจธโร ม.3 
25. พระมหาวนิยั วรสฺิสโร ม.3 
26. พระอนุศร ฐติปญฺโญ ม.3 
27. พระดนยั ปิยสโีล ม.3 
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28. พระสมพร จติตทโม ม.3 
29. พระจกัรภพ จกฺกอุปปลปญฺโญ ม.3 
30.พระมหาภมูนิทร ์ ธรีวชฺิโช ม.3 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจยัิ  
 

 
 แบบสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐาน 
 แบบประเมนิหลกัสตูร 
 แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 แบบสมัภาษณ์การตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
 แบบบนัทกึขอ้เสนอแนะในการประชุมสนทนากลุ่ม 
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แบบสาํรวจข้อมลูพืน้ฐาน 
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แบบสาํรวจความตอ้งการพืน้ฐาน 
เรือ่ง 

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 ของพระสอนศลีธรรมในโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร 

------------- 
คาํช้ีแจง   แบบสาํรวจน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 ความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัวชิา

พระพทุธศาสนาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 

 ตอนที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
 
 กรุณาตอบคําถามใหค้รบทุกขอ้ และตอบตามความเป็นจรงิหรอืความรูส้กึที่เป็นจรงิ
เกีย่วกบัตวัทา่น และแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเสร ีคาํตอบของทา่นจะเกบ็เป็นความลบั ไมม่ผีล 
กระทบต่อการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องทา่นแต่อยา่งใด แต่จะเป็นประโยชน์โดยสว่นรวมเพือ่ 
การวิจยั และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวธิีสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

ขอบพระคุณอยา่งยิง่ในความรว่มมอืดว้ยด ี
 
 

พระราชรตันมงคล (มนตร ียางธสิาร) 
ผูว้จิยั 
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ตอนท่ี 1 
ข้อมลูสวนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม่  

------------- 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย        ลงใน   �   ซึง่ตรงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่น 
 
1. อาย ุ

� ตํ่ากวา่ 30  ปี 
� 30 – 35     ปี  
� 36-40        ปี 
� 41 ปีขึน้ไป 

5.  ถา้มกีารเปิดอบรม
ศลีธรรมโดยตาม
พทุธวธิ ีทา่นสนใจ
จะเขา้รว่มการ 
อบรมหรอืไม ่

�  สนใจ 

�  ไมส่นใจ 

 

2. พรรษา 
 � ตํ่ากวา่ 5    พรรษา 
 � 5-10         พรรษา 
 � มากกวา่  10พรรษา 
     ขึน้ไป 

 

  
 

3. ระดบัชัน้ทีท่า่นปฏบิตังิาน
สอน 
� มธัยมศกึษาปีที ่1 
� มธัยมศกึษาปีที ่2 
� มธัยมศกึษาปีที ่3 
 

  

4.สถานภาพในวดั 
�  พระลกูวดั 
�  เจา้อาวาส 
�  เจา้คณะปกครอง 

 

  

 



  

 

179 

ตอนท่ี 2 
------------- 

ความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมทีม่ต่ีอวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัวชิาพระพทุธศานาระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 

คาํช้ีแจง โปรดแสดงความคดิเหน็ต่อวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัวชิาพระพทุธศาสนาชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยทาํเครือ่งหมาย 
ลงในชอ่งวา่งขวามอื เพยีงหวัขอ้ละ 1 วธิ ี

วธีสอนท่ีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ิ  
และพระท่ีประสงคเ์ข้ารบัการฝึกอบรม 

สาระการเรียนรู้ 

บร
รย
าย

 

ซกั
ถา
มส
นท

นา
โต
ต้อ
บ 

สา
ธติ

 

แก
ป้ญ

หาั
 

สบื
สว
นส
อบ
สว
นห

าค
าํต
อบ

อุป
นยั

 

นิร
นยั

 

หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 1 พระพทุธ 
ประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา 

       

พทุธประวตัแิละชาดก        

วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา        

หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 2 พระธรรม 
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

       

พทุธศาสนสภุาษติและคาํศพัทท์าง
พระพทุธศาสนา 

       

พระไตรปิฎกและเรือ่งน่ารู ้        

การบรหิารจติและการเจรญิภาวนา        

หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 3 พระสงฆ ์
พทุธสาวก พทุธสาวกิา และชาวพทุธตวัอยา่ง 

       

หน้าทีช่าวพทุธและศาสนพธิ ี        

มารยาทชาวพทุธและการปฏบิตัต่ิอ
พระสงฆ ์
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สมัมนาพระพทุธศาสนากบัการแกป้ญหาั

และการพฒันา 
       

ตอนที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
 ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมนิ หลกัสตูรฝึกอบรม 
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แบบประเมนิ หลกัสตูรฝึกอบรม 
 

 แบบประเมนิโครงรา่งหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของ
พระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัน้ี ใชป้ระเมนิความเหมาะสม และ
ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ของหลกัสตูรฝึกอบรม 
  
 แบบประเมนิม ี2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนที ่1 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของหลกัสตูร 
 ตอนที ่2 แบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร 
 
 ขอใหท้า่นซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญไดก้รณุาพจิารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ของหลกัสตูร 
ตอนท่ี 1 แบบประเมนิความสอดคลอ้ง ของโครงรา่งหลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษานอกระบบ 
จากการพจิารณาองคป์ระกอบ ดา้นต่าง ๆ ของหลกัสตูรฝึกอบรมการศกึษาระบบวา่มกีาร
สอดคลอ้งกนัหรอืไมด่งัต่อไปน้ี 
 1. ความสอดคลอ้งระหวา่งปญหาและความจาํเป็นกบัหลกัการของหลกัสตูรั  
 2. ความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการของหลกัสตูรกบัจุดประสงคข์องหลกัสตูร 
 3. ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของหลกัสตูร 
 4. ความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสรา้งของหลกัสตูรกบัวธิฝึีกอบรมและกจิกรรม 
 5. ความสอดคลอ้งระหวา่งวธิฝึีกอบรมและกจิกรรมกบั สือ่การฝึกอบรม 
 6. ความสอดคลอ้งระหวา่งวธิฝึีกอบรมและกจิกรรมกบัการวดัและประเมนิผล 
 7. ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคข์องแต่ละหน่วยการ
เรยีนรู ้
 8. ความสอดคลอ้งภายในของแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้
  8.1 ความสอดคลอ้งระหวา่งคาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  8.2 ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์ารเรยีนรูก้บัเคา้โครงเน้ือหา 
  8.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งเคา้โครงเน้ือหากบัวธิฝึีกอบรมและกจิกรรม 
  8.4 ความสอดคลอ้งระหวา่งวธิฝึีกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การฝึกอบรม 
  8.5 ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์ารเรยีนรูก้บัการวดัและประเมนิผล 
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รายการประเมนิ สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ ไมส่อดคลอ้ง 
1. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั

กบัหลกัการของหลกัสตูร................................... 
 

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

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

................... 
2. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั

กบัจุดประสงคข์องหลกัสตูร............................... 
 

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

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

................... 
3. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั

กบัแนวทางแกป้ญหาั ........................................ 
 

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

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

................... 
4. ปญหาและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสตูรั

กบัโครงสรา้งของหลกัสตูร................................. 
 

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

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

................... 
5. หลกัการของหลกัสตูรกบัจุดประสงคข์อง
หลกัสตูร........................................................... 

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

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

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

6. หลกัการของหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของ
หลกัสตูร........................................................... 

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

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

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

7. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัโครงสรา้งของ
หลกัสตูร........................................................... 

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

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

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

8. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัวธิฝึีกอบรมและ
กจิกรรม........................................................... 

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

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

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

9. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัการวดัและ
ประเมนิผล....................................................... 

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

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

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

10. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัวธิกีารฝึกอบรม
และกจิกรรม..................................................... 

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

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

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

11. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัการวดัและ
ประเมนิผล....................................................... 

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

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

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

12. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน.. ................... ................... ................... 
13. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัการวดัและ
ประเมนิผล....................................................... 

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

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

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

14. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1.......................................... 

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

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

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

15. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2.......................................... 

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

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

 
................... 
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รายการประเมนิ สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ ไมส่อดคลอ้ง 
16. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3.......................................... 

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

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

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

17. จุดประสงคข์องหลกัสตูรกบัจุดประสงคใ์น
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4.......................................... 

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

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

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

การประเมนิความสอดคลอ้งภายในหน่วยการเรยีนรู ้    
หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 1 โดยประเมนิจาก    
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค.์.................. ................... ................... ................... 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา....................... ................... ................... ................... 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ
กจิกรรม........................................................... 

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

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

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

4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน.... ................... ................... ................... 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล............. ................... ................... ................... 
หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 2 โดยประเมนิจาก    
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค.์.................. ................... ................... ................... 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา....................... ................... ................... ................... 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ
กจิกรรม........................................................... 

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

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

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

4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน.... ................... ................... ................... 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล............. ................... ................... ................... 
หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 3 โดยประเมนิจาก    
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค.์.................. ................... ................... ................... 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา....................... ................... ................... ................... 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ
กจิกรรม........................................................... 

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

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

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

4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน.... ................... ................... ................... 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล............. ................... ................... ................... 
หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 4 โดยประเมนิจาก    
1. คาํอธบิายรายวชิากบัจุดประสงค.์.................. ................... ................... ................... 
2. จุดประสงคก์บัเคา้โครงเน้ือหา....................... ................... ................... ................... 
3. เคา้โครงเน้ือหากบัวธิกีารฝึกอบรมและ
กจิกรรม........................................................... 

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

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

 
................... 
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รายการประเมนิ สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ ไมส่อดคลอ้ง 
4. วธิกีารฝึกอบรมและกจิกรรมกบัสือ่การสอน.... ................... ................... ................... 
5. จุดประสงคก์บัการวดัและประเมนิผล............. ................... ................... ................... 
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
 ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 ตอนที ่2 แบบประเมนิความเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูรฝึกอบรม โดยพจิารณา
องคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ของโครงรา่งหลกัสตูรวา่มคีวามเหมาะสมเพยีงใดในองคป์ระกอบ
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ปญหาและความจาํเป็นของหลกัสตูรฝึกอบรมั  
 2. จุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม 
 3. เคา้โครงเน้ือหา 
 4. วธิฝึีกอบรมและกจิกรรม 
 5. สือ่การฝึกอบรม 
 6. การวดัและประเมนิผล 
 7. การประเมนิหน่วยการเรยีนรู ้หน่วยที ่1-4 
 
 คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย / ลงในชอ่งระดบัความเหมาะสมตามความคดิเหน็ 
ของทา่น 

ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมนิ  มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
1. ปญหาและความจาํเป็นของหลกัสตูรั

ฝึกอบรม 
โดยประเมนิจาก 

     

 1.1 ความจาํเป็นทีต่อ้งพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมการศกึษานอกระบบ……… 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 1.2 ความสมเหตุสมผลทีจ่ะตอ้งพฒันา
หลกัสตูร…… 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 
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ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมนิ  มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
 1.3 ปญหั าสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จรงิของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน…… 
 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 1.4 แนวทางในการแกป้ญหาเหมาะสมั ..... ………... ………... ………... ………... ………... 
 ผลการประเมนิ       
2. จุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม  
โดยประเมนิจาก 

     

 2.1 ความชดัเจน…………. ………... ………... ………... ………... ………... 
 2.2 ความเป็นไปได…้……. ………... ………... ………... ………... ………... 
 2.3 ความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม………. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 2.4 ความครอบคลุมทีต่อ้งการพฒันา 
ดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคต…ิ……… 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 ผลการประเมนิ       
3. เคา้โครงเน้ือหา 
โดยประเมนิจาก 

     

 3.1 การจดัเรยีงเน้ือหา…… ………... ………... ………... ………... ………... 
 3.2 ความครอบคลุมความรูท้ีจ่าํเป็นตอ้ง
ใช…้………… 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

       
 3.3 เน้ือหาหลกัสตูรในการนําไปใชใ้ห้
บรรลุเปาหมาย้ .. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 3.4 เน้ือหาของหลกัสตูรในการนําไป
ปฏบิตัจิรงิ........... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 ผลการประเมนิ       
4. วธิฝึีกอบรมและกจิกรรม 
โดยประเมนิจาก 

     

 4.1 กจิกรรมและวธิกีารฝึกอบรมในแต่ละ
หวัขอ้…... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 
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ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมนิ  มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
 4.2 ความเหมาะสมของ
กจิกรรม…......................... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 4.3 การนําไปใชส้อนได…้.. ………... ………... ………... ………... ………... 
 4.4 กจิกรรมการกระตุน้ความคดิของผู้
ฝึกอบรม...... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 4.5ความน่าสนใจของกจิกรรม………… ………... ………... ………... ………... ………... 
 ผลการประเมนิ       
5. สือ่การฝึกอบรม 
โดยประเมนิจาก 

     

 5.1 สือ่ทีใ่ชม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา... ………... ………... ………... ………... ………... 
 5.2 การสิง่เสรมิใหก้จิกรรมบรรลุ
จุดประสงค.์.......................................... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 ผลการประเมนิ       
6. การวดัและการประเมนิผล 
โดยประเมนิจาก 

     

 6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุ
จุดประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรมได.้..... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 6.2 ความเป็นไปไดใ้นการวดัผล............ ………... ………... ………... ………... ………... 
 ผลการประเมนิ       
7. การประเมนิหน่วยการเรยีนรู ้หน่วยที ่1-4 
จากสิง่ต่อไปน้ี 
 

     

หนวยท่ี ่ 1      
 7.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน........ ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน.............. ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม.......... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวาม      
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ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมนิ  มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
เหมาะสม................................................ ………... ………... ………... ………... ………... 

 7.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถ
นําไปใชไ้ด.้............................................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม....... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.10 การวดัและประเมนิผลสามารถ
ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
ได.้.......................................................... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 
 7.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไป
ไดจ้รงิ..................................................... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 ผลการประเมนิ       
หนวย่ ท่ี 2      
 7.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน........ ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน.............. ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม.......... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวาม
เหมาะสม................................................ 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถ
นําไปใชไ้ด.้............................................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม....... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 
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ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมนิ  มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
 7.10 การวดัและประเมนิผลสามารถ
ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
ได.้.......................................................... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 
 7.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไป
ไดจ้รงิ..................................................... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 ผลการประเมนิ       
หน่วยที ่3      
 7.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน........ ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน.............. ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม.......... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวาม
เหมาะสม................................................ 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถ
นําไปใชไ้ด.้............................................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม....... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.10 การวดัและประเมนิผลสามารถ
ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
ได.้.......................................................... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 
 7.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไป
ไดจ้รงิ..................................................... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

ผลการประเมนิ       
หน่วยที ่4      
 7.1 คาํอธบิายรายวชิามคีวามชดัเจน........ ………... ………... ………... ………... ………... 
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ระดบัความเหมาะสม 
รายการประเมนิ  มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
 7.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูช้ดัเจน.............. ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม.......... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.4 เคา้โครงเน้ือหาชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.5 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมมคีวาม
เหมาะสม................................................ 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.6 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมสามารถ
นําไปใชไ้ด.้............................................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.7 วธิฝึีกอบรมและกจิกรรมชว่ยใหบ้รรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.8 สือ่การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม....... ………... ………... ………... ………... ………... 
 7.9 สือ่การฝึกอบรมชว่ยในการบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรยีนรู.้............................. 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 7.10 การวดัและประเมนิผลสามารถ
ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
ได.้.......................................................... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 

 
 

………... 
 7.11 การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไป
ไดจ้รงิ..................................................... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
………... 

 
 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
 ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอนและหลงัการฝึกอบรม่  
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แบบทดสอบกอนการอบรม ่ (Pretest) 
จงเลอืกคาํตอบทีถู่กทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว แลว้ทาํเครือ่งหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1)  โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. ใด 
 ก.  2548 
 ข.  2551 
 ค.  2550 
 ง.  2549 
2)  วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัทีส่ดุของการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม คอืขอ้ใด 
 ก.  เพือ่ใหพ้ระรูเ้ปาหมายในการสอน้  
 ข.  เพือ่ใหพ้ระรูว้ธิสีอนทีถ่กูตอ้ง 
 ค.  เพือ่พฒันาพระเป็นรายรปู 
 ง.  เพือ่ใหพ้ระไดรู้ป้ญหาของการสอนั  
3)  โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน กล่าวถูกตอ้งทีส่ดุ คอืขอ้ใด 
 ก.  ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 
 ข.  ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอาชวีะศกึษา 
 ค.  ระดบัอาชวีะศกึษา ระดบัอุดมศกึษา 
 ง.  ระดบัประถมศกึษา  ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอาชวีะศกึษา 
4)  คุณธรรมนําการคดิทีเ่ป็นแนวทางสาํหรบัพระสอนศลีธรรม ไดแ้ก่อะไรบา้ง  
 ก.  ทุกข ์สมทุย นิโรธ มรรค 
 ข.  ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
 ค.  สตุมยปญญา จนิตั ามยปญญาั  ภาวนามยปญญาั  
 ง.  ปฐมฌาน  ทุตยิฌาน  ตตยิฌาน  จตุตถฌาน 
5)  ความหมายของพทุธวธิสีอน กล่าวถูกตอ้งทีส่ดุ คอืขอ้ใด 
 ก.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพทุธบรษิทั 4 

ข.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระสงฆ ์
 ค.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนฆราวาส 
 ง.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนเทวดา 
 

6)  ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงตามลาํดบั คอืขอ้ใด 
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 ก.  ทานกถา    ข. กามาทนีวกถา 
 ค.  อนุปพุพกิถา   ง.  เนกขมัมานิสงัสกถา 
 
7)  ตรสัรูด้ว้ยตนเองและสอนใหผู้อ้ื่นรูต้าม หลกัธรรมทีท่รงตรสัรูก้ล่าวถูกทีส่ดุ คอืขอ้ใด 
 ก.  มคัคอรยิสจั 
 ข.  นิโรธอรยิสจั 
 ค.  ทุกขอรยิสจั 
 ง.  อรยิสจั 
8)  ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้งตามการจาํแนกบุคคลทัง้ทีเ่ป็นผูส้อนและผูร้บัการสอน  
 ก.  พระพทุธเจา้ ทรงแบ่งบุคคลทีพ่งึสอนไดน้ัน้ตามปญญา วาสนา บารม ีและอุั ปนิสยั 
ทีส่รา้งสมมาแต่อดตีของบุคคล 
 ข.  คุณสมบตัขิองผูส้อน ตามแนวพทุธคณุ ทีป่รากฏออกมาภายนอก คอื คุณธรรม 
 ค.  คุณสมบตัขิองผูส้อน ตามแนวพทุธคณุ ประกอบดว้ย บุคลกิภาพ และคุณธรรม 
 ง.  พระพทุธเจา้ไมท่รงเน้นบุคคลทีจ่ะทรงสอน  
9)  ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของการสอนดา้นผูเ้รยีน 
 ก.  สอนมุง่เน้ือหา มุง่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีส่อนเป็นสาํคญั  
 ข.  สอนสิง่ทีม่คีวามหมาย ควรทีเ่ขาจะเรยีนรู ้และเขา้ใจ 
 ค.  ผูม้ปีญญาเป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุั  
 ง.  คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล และความพรอ้ม ความสกุงอม 
10)  ขอ้ใดไมใ่ชอ่งคแ์หง่ธรรมกถกึ 
 ก.  เราจกักล่าวชีแ้จงยกเหตุผลมาแสดงใหเ้ขา้ใจ 
 ข.  เราจะไมแ่สดงดว้ยเหน็แก่อามสิ 
 ค.  เราจกักล่าวชีแ้จงไปตามลาํดบั 
 ง.  เราจกักล่าวชีแ้จงในเรือ่งทีส่าํคญัเป็นลาํดบัแรก 
11)  พระพทุธเจา้ทรงใชนิ้ทานชาดกทีม่นียัเน้ือหาเปรยีบเทยีบ สอนเพือ่สง่เสรมิบุคคลใหเ้กดิ
ทกัษะชวีติ ในฐานะเป็นพระสอนศลีธรรมวธิกีารใดทีท่า่นนํามาใชส้อนชาดก 
 ก.  ทกัษะดา้นการอา่น 
 ข.  ทกัษะดา้นการคดิ 
 ค.  ทกัษะดา้นการพดู 
 ง.  ทกัษะดา้นการเขยีน 
12)  ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอนขอ้ใดทีท่า่นยดึเป็นปรชัญาในการสอน 
 ก.  พระพทุธเจา้ทรงเป็นแบบอยา่งของการปฏบิตัศิาสนธรรม 
 ข.  มุง่สอนพระสงฆใ์หรู้ต้าม 
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 ค. การแกป้ญหา ตอ้งกาํจดั อวชิชา สรา้งวชิชาใหเ้กดิขึน้ั  
 ง.  การทาํเป็นตวัอยา่ง 
13) วธิกีารสอนของพระพทุธเจา้ มหีลายแบบ หลายอยา่ง วธิทีีท่า่นนํามาใชเ้ป็นแบบอยา่งใน
การสอนบ่อยๆ คอืขอ้ใด 
 ก.  เราจกัแสดงไปโดยไมก่ระทบตน และผูอ้ื่น 
 ข.  สอนมุง่เน้ือหา มุง่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่สอนเป็นสาํคญั 
 ค.  สนทนา (แบบสากจัฉา) 
 ง.  สอนแบบอรยิสจั 4 
14)  ขอ้ใดเป็นวธิกีารปฏบิตังิานสอนทีผ่ดิ 
 ก.  วธิสีอนแบบอรยิสจั คลา้ยคลงึกบัวธิสีอนแบบวทิยาศาสตรอ์ยา่งทีส่ดุ เรยีกวา่ วธิี
สอนแบบสบืสวนสอบสวน 
 ข.  วธิสีอนทีผู่ส้อนใหค้วามรูต้ามเน้ือหาสาระดว้ยการเล่าอธบิายแสดงสาธติโดยที่
ผูเ้รยีนเป็นผูฟ้งเพยีงอยา่งเดยีว เรยีกวา่ วธิกีารสอนแบบบรรยายั  
 ค.  วธิกีารสอนโดยการถามตอบกนัไปมาระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน เรยีกวา่ วธิสีอนแบบ
ซกัถามและสนทนาโตต้อบ 
 ง.  วธิสีอนทีค่รแูสดงใหน้กัเรยีนดแูละใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนโดยใชส้ือ่การเรยีนรูท้ีเ่ป็น
รปูธรรม และผูเ้รยีนไดป้ระสบการณ์ตรง เรยีกวา่ การสอนแบบสาธติ 
15)  พทุธลลีาการสอน ขอ้ใดทีท่า่นนําไปเป็นแบบอยา่ง 
 ก.  การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ 
 ข.  ปญหาทีพ่งึตอบตรงไปั ตรงมาตายตวั 
 ค.  การเล่นภาษา เล่นคาํ และใชค้าํในความหมายใหม ่
 ง.  เรา้ใจใหแ้กลว้กลา้ บงัเกดิกาํลงัใจ ปลุกใหม้อุีตสาหะแขง็ขนั 
16)  อุบายประกอบการสอน ขอ้ใดทีท่า่นนํามาเป็นแบบอยา่ง 
 ก.  เราจกัแสดงดว้ยอาศยัเมตตา 
 ข.  ปญหาทีพ่งึยอ้นถาม แลว้จงึแก้ั  
 ค.  สอนโดยเคารพ คอื ตัง้ใจสอน 
 ง.  การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ 
17)  กลวธิแีละอุบายประกอบการสอนขอ้ใดทีท่า่นไมนํ่ามาปฏบิตั ิ
 ก.  การลงโทษ และใหร้างวลั 
 ข.  การเปรยีบเทยีบดว้ยขอ้อุปมา 
 ค.  การสอนรายละเอยีดปลกียอ่ยไปหากฎเกณฑ ์
 ง.  การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ 
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18)  องคป์ระกอบของการสอนดา้นการสอนขอ้ใดทีท่า่นนํามาใชส้อน 
 ก.  สรา้งบรรยากาศในการสอนใหป้ลอดโปรง่ เพลดิเพลนิ 
 ข.  สอนเป็นสิง่ทีแ่สดงได ้กส็อนดว้ยของจรงิ 
 ค.  สอนโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืทาํดว้ยตนเอง 
 ง.  สอนในสิง่ทีค่วรรู ้ควรเหน็ 
19)  องคป์ระกอบของลลีาการสอนขอ้ใดทีท่า่นนํามาใชส้อน 
 ก.  สมาทปนา ชกัจงูใจใหเ้หน็จรงิดว้ย ชวนใหค้ลอ้ยตามจนตอ้ยอมรบั และนําไปปฏบิตั ิ
 ข.  สมตุตเตชนา เรา้ใจใหแ้กลว้กลา้ บงัเกดิกาํลงัใจ ปลุกใหม้อุีตสาหะแขง็ขนั มัน่ใจวา่
จะทาํใหส้าํเรจ็ได ้
 ค.  วชฺิชาจรณสมฺปนฺโน ถงึพรอ้มดว้ยวชิาและจรณะ 
 ง.  สมัปหงัสนา ชโลมใจใหแ้ชม่ชื่น รา่เรงิ เบกิบาน ฟงไมเ่บื่อ และเป่ียมดว้ยความหวงัั  
20)  การเตรยีมแผนการสอน ขัน้ตอนแรกทีท่า่นปฏบิตัคิอืขอ้ใด 
 ก.  การเลอืกสือ่การเรยีนการสอน 
 ข.  การกาํหนดจุดประสงค ์
 ค.  การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 ง.  การคดัเลอืกเน้ือหา 
21)  พระพทุธเจา้ตรสัวา่ เรือ่งทีเ่รารูน้ะเทา่กบัใบไมท้ัง้ปา แต่ทีนํ่ามาสอนเธอเทา่กบัใบไมใ้นกาํ่

มอืทา่นคดิวา่ความหมาขอ้ใดถูกทีส่ดุ 
 ก.  ใบไมใ้นปาทัง้หมดมมีากกวา่ใบไมใ้นกาํมอืของพระองค ์เป็นเรือ่งจรงิ่  
 ข.  อธบิายเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 
 ค.  โปรดภกิษุทีป่าประดูล่าย่  
 ง.  สอนแต่เรือ่งทุกข ์กบัเรือ่งดบัทุกขเ์ทา่นัน้ 
22)  ทา่นคดิวา่เปาหมายสงูสดุของการสอนพระพทุธศาสนา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนคอืขอ้ใด้  
 ก.  เพือ่แกไ้ขความทุกข ์
 ข.  เพือ่ปองกนัความทุกข์้  
 ค.  เพือ่สอนใหบุ้คคลตัง้อยูบ่นฐานแหง่ความรกัและศรทัธา 
 ง.  เพือ่พฒันาบุคคลใหถ้งึพระนิพพาน 
23)  องคป์ระกอบของการสอนดา้นเน้ือหาขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่นํามาปฏบิตัไิดผ้ลจรงิ 
 ก.  สอนเพือ่ความหลุดพน้ 
 ข.  สอนเทา่ทีจ่าํเป็นพอด ีสาํหรบัใหเ้กดิความเขา้ใจ 
 ค.  การเริม่ตน้เป็นจุดสาํคญัทีม่สีว่นชว่ยใหก้ารสอนสาํเรจ็ผลดเีป็นอยา่งมาก 
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 ง.  การสอนดาํเนินไปในรปูทีใ่หรู้ส้กึวา่ผูเ้รยีน กบัผูส้อนมบีทบาทรว่มกนั 
 
24)  ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ไมเ่ป็นลกัษณะของพทุธวธิสีอนแบบบรรยาย 
 ก.  เน้นการถ่ายทอดสาระวชิาการ โดยผูส้อนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
 ข.  ผูเ้รยีนไดร้บัรูห้ลาย ๆ ดา้น 
 ค.  ผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
 ง.  มุง่ถ่ายทอดความรูโ้ดยตรงแก่ผูฟ้ง และยน่ระยะเวลาในการสอนไดด้กีวา่ั  
25)  ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่เป็นลกัษณะของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบทีส่ามารถ
นํามาปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 ก.  ผูส้อนมุง่ใหเ้รา้ใจผูเ้รยีนไปสูใ่นเน้ือหาสาระโดยตรง  
 ข.  มุง่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์กวา้งขึน้ 
 ค.  ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจลาํดบัขัน้ต่าง ๆ และสามารถสรปุผลได ้
 ง.  ผูเ้รยีนและผูส้อนซกัถามกนัจนนําไปสูก่ารสรปุเน้ือหา 
26)  ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ไมเ่ป็นลกัษณะของพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
 ก.  ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจลาํดบัขัน้ต่าง ๆ และสามารถสรปุผลได ้
 ข.  มุง่ถ่ายทอดความรูโ้ดยตรงแก่ผูฟ้ง และยน่ระยะเวลาในการสอนไดด้กีวา่ั  
 ค.  มุง่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์กวา้งขึน้ 
 ง.  ผูเ้รยีนไดร้บัรูห้ลาย ๆ ดา้น 
27)  คุณสมบตัขิองพระพทุธเจา้ ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ใชส้อนไดผ้ลทีส่ดุ 
 ก.  สอนเน้ือเรือ่งทีค่อ่ยลุ่มลกึ ยากลงไปตามลาํดบัขัน้ 
 ข.  เอาใจใสบุ่คคลทีค่วรไดร้บัความสนใจพเิศษเป็นราย ๆ ไป 
 ค.  สอนจากสิง่ทีรู่เ้หน็ เขา้ใจงา่ย ไปหาสิง่ทีรู่เ้หน็ เขา้ใจไดย้าก 
 ง.  รูเ้ขา้ใจสิง่ทีส่อนอยา่งถ่องแท ้สมบรูณ์ 
28)  พทุธวธิสีอนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนั ทา่นคดิวา่มเีทา่ใดทีน่ามาใชส้อนั  
 ก.  เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนัได ้ั 5 วธิ ี
 ข.  เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนัได ้ั 6 วธิ ี
 ค.  ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้เพราะพทุธวธิสีอนเป็นการแสดงธรรม 
 ง.  เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนัได ้ั 7 วธิ ี
29)  บุคลกิภาพของผูบ้รรยาย ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ใชไ้มไ่ดผ้ล 
 ก.  พดูเสยีงดงัฟงชดัทัว่ถงึทุกคนั  
 ข.  นัง่ตวัตรงเป็นธรรมชาต ิไมน่ัง่โยกเกา้อี ้
 ค.  ใชค้าํบางคาํซํ้า ๆ กนั 
 ง.  มองอยา่งทัว่ถงึ 
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30)  กระบวนการพทุธวธิสีอน ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ควรปฏบิตัเิป็นขัน้ตอนแรก 
 ก.  การลงมอืสอนเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
 ข.  การปรบัภาวะผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัการสอน 
 ค.  การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นการล่วงหน้า 
 ง.  วางแผนการประเมนิผล 
 

……………………… 
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แบบทดสอบหลงัการอบรม (Posttest) 

จงเลอืกคาํตอบทีถู่กทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว แลว้ทาํเครือ่งหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1)  โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. ใด 
 ก.  2551 
 ข.  2550 
 ค.  2549 
 ง.  2548 
2)  วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัทีส่ดุของการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม คอืขอ้ใด 
 ก.  เพือ่ใหพ้ระรูเ้ปาหมายในการสอน้  
 ข.  เพือ่พฒันาพระเป็นรายรปู 
 ค.  เพือ่ใหพ้ระรูว้ธิสีอนทีถ่กูตอ้ง 
 ง.  เพือ่ใหพ้ระไดรู้ป้ญหาของการสอนั  
3)  โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน กล่าวถูกตอ้งทีส่ดุ คอืขอ้ใด 
 ก.  ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 
 ข.  ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอาชวีะศกึษา 
 ค.  ระดบัประถมศกึษา  ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอาชวีะศกึษา 
 ง.  ระดบัอาชวีะศกึษา ระดบัอุดมศกึษา 
4)  คุณธรรมนําการคดิทีเ่ป็นแนวทางสาํหรบัพระสอนศลีธรรม ไดแ้ก่อะไรบา้ง  
 ก.  ทุกข ์สมทุย นิโรธ มรรค 
 ข.  ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
 ค.  ปฐมฌาน  ทุตยิฌาน  ตตยิฌาน  จตุตถฌาน 
 ง.  สตุมยปญญา จนิตั ามยปญญาั  ภาวนามยปญญาั  
5)  ความหมายของพทุธวธิสีอน กล่าวถูกตอ้งทีส่ดุ คอืขอ้ใด 
 ก.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระสงฆ ์
 ข.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพทุธบรษิทั 4 
 ค.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนฆราวาส 
 ง.  วธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนเทวดา 
 

6)  ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงตามลาํดบั คอืขอ้ใด 
 ก.  อนุปพุพกิถา   ข.  ทานกถา 
 ค. กามาทนีวกถา   ง.  เนกขมัมานิสงัสกถา 
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7)  ตรสัรูด้ว้ยตนเองและสอนใหผู้อ้ื่นรูต้าม หลกัธรรมทีท่รงตรสัรูก้ล่าวถูกทีส่ดุ คอืขอ้ใด 
 ก.  อรยิสจั 
 ข.  มคัคอรยิสจั 
 ค.  นิโรธอรยิสจั 
 ง.  ทุกขอรยิสจั 
8)  ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้งตามการจาํแนกบุคคลทัง้ทีเ่ป็นผูส้อนและผูร้บัการสอน 
 ก.  พระพทุธเจา้ ทรงแบ่งบุคคลทีพ่งึสอนไดน้ัน้ตามปญญา วาสนา บารม ีและอุปนิสยั ั

ทีส่รา้งสมมาแต่อดตีของบุคคล 
 ข.  คุณสมบตัขิองผูส้อน ตามแนวพทุธคณุ ประกอบดว้ย บุคลกิภาพ และคุณธรรม 
 ค.  พระพทุธเจา้ไมท่รงเน้นบุคคลทีจ่ะทรงสอน 
 ง.  คุณสมบตัขิองผูส้อน ตามแนวพทุธคณุ ทีป่รากฏออกมาภายนอก คอื คุณธรรม 
9)  ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของการสอนดา้นผูเ้รยีน 
 ก.  สอนมุง่เน้ือหา มุง่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีส่อนเป็นสาํคญั  
 ข.  คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล และความพรอ้ม ความสกุงอม 
 ค.  สอนสิง่ทีม่คีวามหมาย ควรทีเ่ขาจะเรยีนรู ้และเขา้ใจ 
 ง.  ผูม้ปีญญาเป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุั  
10)  ขอ้ใดไมใ่ชอ่งคแ์หง่ธรรมกถกึ 
 ก.  เราจกักล่าวชีแ้จงยกเหตุผลมาแสดงใหเ้ขา้ใจ 
 ข.  เราจะไมแ่สดงดว้ยเหน็แก่อามสิ 
 ค.  เราจกักล่าวชีแ้จงไปตามลาํดบั 
 ง.  เราจกักล่าวชีแ้จงในเรือ่งทีส่าํคญัเป็นลาํดบัแรก 
11)  พระพทุธเจา้ทรงใชนิ้ทานชาดกทีม่นียัเน้ือหาเปรยีบเทยีบ สอนเพือ่สง่เสรมิบุคคลใหเ้กดิ
ทกัษะชวีติ ในฐานะเป็นพระสอนศลีธรรมวธิกีารใดทีท่า่นนํามาใชส้อนชาดก 
 ก.  ทกัษะดา้นการอา่น 
 ข.  ทกัษะดา้นการคดิ 
 ค.  ทกัษะดา้นการพดู 
 ง.  ทกัษะดา้นการเขยีน 
12)  ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอนขอ้ใดทีท่า่นยดึเป็นปรชัญาในการสอน 
 ก.  พระพทุธเจา้ทรงเป็นแบบอยา่งของการปฏบิตัศิาสนธรรม 
 ข.  มุง่สอนพระสงฆใ์หรู้ต้าม 
 ค.  การทาํเป็นตวัอยา่ง 
 ง. การแกป้ญหา ตอ้งกาํจดั อวชิชา สรา้งวชิชาใหเ้กดิขึน้ั  
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13) วธิกีารสอนของพระพทุธเจา้ มหีลายแบบ หลายอยา่ง วธิทีีท่า่นนํามาใชเ้ป็นแบบอยา่งใน
การสอนบ่อยๆ คอืขอ้ใด 
 ก.  เราจกัแสดงไปโดยไมก่ระทบตน และผูอ้ื่น 
 ข.  สอนมุง่เน้ือหา มุง่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่สอนเป็นสาํคญั 
 ค.  สอนแบบอรยิสจั 4 
 ง.  สนทนา (แบบสากจัฉา) 
14)  ขอ้ใดเป็นวธิกีารปฏบิตังิานสอนทีผ่ดิ 
 ก.  วธิสีอนทีผู่ส้อนใหค้วามรูต้ามเน้ือหาสาระดว้ยการเล่าอธบิายแสดงสาธติโดยที่
ผูเ้รยีนเป็นผูฟ้งเพยีงอยา่งเดยีว เรยีกวา่ วธิกีารสอนแบบบรรยายั  
 ข.  วธิสีอนแบบอรยิสจั คลา้ยคลงึกบัวธิสีอนแบบวทิยาศาสตรอ์ยา่งทีส่ดุ เรยีกวา่ วธิี
สอนแบบสบืสวนสอบสวน 
 ค.  วธิกีารสอนโดยการถามตอบกนัไปมาระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน เรยีกวา่ วธิสีอนแบบ
ซกัถามและสนทนาโตต้อบ 
 ง.  วธิสีอนทีค่รแูสดงใหน้กัเรยีนดแูละใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนโดยใชส้ือ่การเรยีนรูท้ีเ่ป็น
รปูธรรม และผูเ้รยีนไดป้ระสบการณ์ตรง เรยีกวา่ การสอนแบบสาธติ 
15)  พทุธลลีาการสอน ขอ้ใดทีท่า่นนําไปเป็นแบบอยา่ง 
 ก.  การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ 
 ข.  ปญหาทีพ่งึตอบตรงไปตรงมาตายตวัั  
 ค.  เรา้ใจใหแ้กลว้กลา้ บงัเกดิกาํลงัใจ ปลุกใหม้อุีตสาหะแขง็ขนั 
 ง.  การเล่นภาษา เล่นคาํ และใชค้าํในความหมายใหม ่
16)  อุบายประกอบการสอน ขอ้ใดทีท่า่นนํามาเป็นแบบอยา่ง 
 ก.  เราจกัแสดงดว้ยอาศยัเมตตา 
 ข.  การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ 
 ค.  ปญหาทีพ่งึยอ้นถาม แลว้จงึแก้ั  
 ง.  สอนโดยเคารพ คอื ตัง้ใจสอน 
17)  กลวธิแีละอุบายประกอบการสอนขอ้ใดทีท่า่นไมนํ่ามาปฏบิตั ิ
 ก.  การลงโทษ และใหร้างวลั 
 ข.  การเปรยีบเทยีบดว้ยขอ้อุปมา 
 ค.  การสอนรายละเอยีดปลกียอ่ยไปหากฎเกณฑ ์
 ง.  การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ 
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18)  องคป์ระกอบของการสอนดา้นการสอนขอ้ใดทีท่า่นนํามาใชส้อน 
 ก.  สรา้งบรรยากาศในการสอนใหป้ลอดโปรง่ เพลดิเพลนิ 
 ข.  สอนเป็นสิง่ทีแ่สดงได ้กส็อนดว้ยของจรงิ 
 ค.  สอนโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืทาํดว้ยตนเอง 
 ง.  สอนในสิง่ทีค่วรรู ้ควรเหน็ 
19)  องคป์ระกอบของลลีาการสอนขอ้ใดทีท่า่นนํามาใชส้อน 
 ก.  สมาทปนา ชกัจงูใจใหเ้หน็จรงิดว้ย ชวนใหค้ลอ้ยตามจนตอ้ยอมรบั และนําไปปฏบิตั ิ
 ข.  สมตุตเตชนา เรา้ใจใหแ้กลว้กลา้ บงัเกดิกาํลงัใจ ปลุกใหม้อุีตสาหะแขง็ขนั มัน่ใจวา่
จะทาํใหส้าํเรจ็ได ้
 ค.  วชฺิชาจรณสมฺปนฺโน ถงึพรอ้มดว้ยวชิาและจรณะ 
 ง.  สมัปหงัสนา ชโลมใจใหแ้ชม่ชื่น รา่เรงิ เบกิบาน ฟงไมเ่บื่อ และเป่ียมดว้ยความหวงัั  
20)  การเตรยีมแผนการสอน ขัน้ตอนแรกทีท่า่นปฏบิตัคิอืขอ้ใด 
 ก.  การกาํหนดจุดประสงค ์
 ข.  การเลอืกสือ่การเรยีนการสอน 
 ค.  การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 ง.  การคดัเลอืกเน้ือหา 
21)  พระพทุธเจา้ตรสัวา่ เรือ่งทีเ่รารูน้ะเทา่กบัใบไมท้ัง้ปา แต่ทีนํ่ามาสอนเธอเทา่กบัใบไมใ้นกาํ่

มอืทา่นคดิวา่ความหมาขอ้ใดถูกทีส่ดุ 
 ก.  ใบไมใ้นปาทัง้หมดมมีากกวา่ใบไมใ้นกาํมอืของพระองค ์เป็นเรือ่งจรงิ่  
 ข.  อธบิายเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 
 ค.  โปรดภกิษุทีป่าประดูล่าย่  
 ง.  สอนแต่เรือ่งทุกข ์กบัเรือ่งดบัทุกขเ์ทา่นัน้ 
22)  ทา่นคดิวา่เปาหมายสงูสดุของการสอนพระพทุธศาสนา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนคอืขอ้ใด้  
 ก.  เพือ่แกไ้ขความทุกข ์
 ข.  เพือ่ปองกนัความทุกข์้  
 ค.  เพือ่พฒันาบุคคลใหถ้งึพระนิพพาน 
 ง.  เพือ่สอนใหบุ้คคลตัง้อยูบ่นฐานแหง่ความรกัและศรทัธา 
23)  องคป์ระกอบของการสอนดา้นเน้ือหาขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่นํามาปฏบิตัไิดผ้ลจรงิ 
 ก.  สอนเพือ่ความหลุดพน้ 
 ข.  การเริม่ตน้เป็นจุดสาํคญัทีม่สีว่นชว่ยใหก้ารสอนสาํเรจ็ผลดเีป็นอยา่งมาก 
 ค.  การสอนดาํเนินไปในรปูทีใ่หรู้ส้กึวา่ผูเ้รยีน กบัผูส้อนมบีทบาทรว่มกนั 
 ง.  สอนเทา่ทีจ่าํเป็นพอด ีสาํหรบัใหเ้กดิความเขา้ใจ 
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24)  ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ไมเ่ป็นลกัษณะของพทุธวธิสีอนแบบบรรยาย 
 ก.  เน้นการถ่ายทอดสาระวชิาการ โดยผูส้อนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
 ข.  ผูเ้รยีนไดร้บัรูห้ลาย ๆ ดา้น 
 ค.  ผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
 ง.  มุง่ถ่ายทอดความรูโ้ดยตรงแก่ผูฟ้ง และยน่ระยะเวลาในการสอนไดด้กีวา่ั  
25)  ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่เป็นลกัษณะของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบทีส่ามารถ
นํามาปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 ก.  ผูส้อนมุง่ใหเ้รา้ใจผูเ้รยีนไปสูใ่นเน้ือหาสาระโดยตรง  
 ข.  มุง่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์กวา้งขึน้ 
 ค.  ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจลาํดบัขัน้ต่าง ๆ และสามารถสรปุผลได ้
 ง.  ผูเ้รยีนและผูส้อนซกัถามกนัจนนําไปสูก่ารสรปุเน้ือหา 
26)  ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ไมเ่ป็นลกัษณะของพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
 ก.  ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจลาํดบัขัน้ต่าง ๆ และสามารถสรปุผลได ้
 ข.  มุง่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์กวา้งขึน้ 
 ค.  มุง่ถ่ายทอดความรูโ้ดยตรงแก่ผูฟ้ง และยน่ระยะเวลาในการสอนไดด้กีวา่ั  
 ง.  ผูเ้รยีนไดร้บัรูห้ลาย ๆ ดา้น 
27)  คุณสมบตัขิองพระพทุธเจา้ ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ใชส้อนไดผ้ลทีส่ดุ 
 ก.  รูเ้ขา้ใจสิง่ทีส่อนอยา่งถ่องแท ้สมบรูณ์ 
 ข.  สอนเน้ือเรือ่งทีค่อ่ยลุ่มลกึ ยากลงไปตามลาํดบัขัน้ 
 ค.  เอาใจใสบุ่คคลทีค่วรไดร้บัความสนใจพเิศษเป็นราย ๆ ไป 
 ง.  สอนจากสิง่ทีรู่เ้หน็ เขา้ใจงา่ย ไปหาสิง่ทีรู่เ้หน็ เขา้ใจไดย้าก 
28)  พทุธวธิสีอนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนั ทา่นคดิวา่มเีทา่ใดทีน่ามาใชส้อนั  
 ก.  เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนัได ้ั 5 วธิ ี
 ข.  เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนัได ้ั 6 วธิ ี
 ค.  เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนปจจุบนัได ้ั 7 วธิ ี
 ง.  ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้เพราะพทุธวธิสีอนเป็นการแสดงธรรม 
29)  บุคลกิภาพของผูบ้รรยาย ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ใชไ้มไ่ดผ้ล 
 ก.  พดูเสยีงดงัฟงชดัทัว่ถงึทุกคนั  
 ข.  นัง่ตวัตรงเป็นธรรมชาต ิไมน่ัง่โยกเกา้อี ้
 ค.  มองอยา่งทัว่ถงึ 
 ง.  ใชค้าํบางคาํซํ้า ๆ กนั 
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30)  กระบวนการพทุธวธิสีอน ขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ควรปฏบิตัเิป็นขัน้ตอนแรก 
 ก.  การปรบัภาวะผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัการสอน 
 ข.  การลงมอืสอนเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
 ค.  การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นการล่วงหน้า 
 ง.  วางแผนการประเมนิผล 
 

……………………… 
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เฉลยแบบทดสอบ Pretest    เฉลยแบบทดสอบ Posttest 
     
1 ก 16 ง      1 ง 16 ข 
2 ข 17 ค      2 ค 17 ค 
3 ง 18 ก      3 ค 18 ก 
4 ค 19 ค      4 ง 19 ค 
5 ก 20 ข      5 ข 20 ก 
6 ค 21 ง      6 ก 21 ง 
7 ง 22 ง      7 ก 22 ค 
8 ข 23 ข      8 ง 23 ง 
9 ง 24 ข      9 ข 24 ข 
10 ง 25 ง      10 ง 25 ง 
11 ข 26 ข      11 ข 26 ค 
12 ค 27 ง      12 ง 27 ก 
13 ค 28 ง      13 ง 28 ค 
14 ก 29 ค      14 ข 29 ง 
15 ง 30 ข      15 ค 30 ก 
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แบบประเมนความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมิ  
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แบบประเมนความพึงพอใจิ ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  
 

คาํชีแ้จง โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ใสเ่ครือ่งหมาย / ลงในชอ่งตามความคดิเหน็ของทา่น 
 

ระดบัความพงึพอใจ ขอ้ รายการ 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

1 เน้ือหาวชิาของการฝึกอบรม......................... ......... ......... ......... ......... ......... 
2 การนําเสนอของวทิยากรแต่ละหน่วย............ ......... ......... ......... ......... ......... 
3 การมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ของ

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม................................... 
 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4 เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการฝึกอบรม................ ......... ......... ......... ......... ......... 
5 สือ่ประกอบการฝึกอบรม.............................. ......... ......... ......... ......... ......... 
6 สถานทีส่าํหรบัจดัการฝึกอบรม..................... ......... ......... ......... ......... ......... 
7 กจิกรรมการฝึกอบรมแต่ละหน่วย................. ......... ......... ......... ......... ......... 
8 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม...................... ......... ......... ......... ......... ......... 
9 การประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วย....... ......... ......... ......... ......... ......... 
10 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัภายหลงัการฝึกอบรม......... ......... ......... ......... ......... ......... 
 
 ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิทีม่ต่ีอการฝึกอบรม.......................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีม่ต่ีอการฝึกอบรม...................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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แบบสมัภาษณ์การตดตามผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมิ  
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แบบสมัภาษณ์การตดตามผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมิ  
 
ขอ้มลูสว่นตวั 
 
1. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์ ชื่อ..................................ฉายา.............................นามสกุล...................... 
2. ตําแหน่งปจจุั บนั.................................................................................................................. 
3. ชื่อสถานศกึษาทีป่ฏบิตังิานสอน........................................................................................... 
4. ชัน้ทีป่ฏบิตักิารสอน  
  มธัยมศกึษาปีที ่1 
   มธัยมศกึษาปีที ่2 
                           มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
7. วนัเวลาทีส่มัภาษณ์......................... ................................................................................... 
 
ตอนท่ี 1 
 การนําความรู้ท่ีได้รบัจากการฝึกอบรมไปใช้ 
 1. ดา้นความรูพ้ทุธวธิสีอน 
   1.1 ทา่นนําความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพทุธ
วธิสีอน มาพฒันาการเรยีน การสอน ในโรงเรยีนหรอืไม ่อยา่งไร  
 - หลกัการสอนศลีธรรม…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 - พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 - พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนา…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 - พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
  
 2. ดา้นทกัษะการใชพ้ทุธวธิสีอน 
  2.1 ทา่นนําทกัษะทีไ่ดร้บัหลงัผา่นการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร มาพฒันา หรอื
จดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน หรอืไม ่อยา่งไร 
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 - มกีารทาํแผนการสอน ในดา้นของเน้ือหา เวลา ขัน้ตอน วธิกีารสอน ใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รยีนมากขึน้ หรอืไม ่อยา่งไร ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 - มกีารพฒันา ผลติสือ่ อุปกรณ์การเรยีนการสอนใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอนมากขึน้หรอืไม ่อยา่งไร……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ดา้นเจตคตทิีม่ต่ีอพทุธวธิสีอน 
  3.1 ทา่นคดิวา่ความรูท้ีไ่ดร้บั หลงัผา่นการฝึกอบรมครัง้น้ี พทุธ
วธิสีอน สามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูเ้รยีน ต่อโรงเรยีนอยา่งไร
............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................  
  3.2 หลงัจากผา่นการฝึกอบรมทาํใหเ้กดิความมัน่ใจ และเพิม่
ศกัยภาพในการสอน ทาํใหเ้กดิแนวความคดิใหม ่ๆ หรอืไม่
อยา่งไร………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนท่ี 2 
 ขอ้คาํถามปลายเปิด เพือ่ใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการฝึกอบรมหลกัสตูร
ฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 ขอ้เสนอแนะในดา้นอื่นๆ............................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบบนัทึกข้อเสนอแนะในการประชมุสนทนากลมุ่  
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แบบบนัทึกข้อเสนอแนะในการประชมุสนทนากลมุ่  
********** 

 โปรดใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีถ่า้พบวา่หลกัสตูรมขีอ้บกพรอ่ง
ควรปรบัปรงุแกไ้ข หรอืความคดิเหน็อื่นๆ 
 
1. ชื่อผูใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ..................................ฉายา.................นามสกุล...................... 
  
หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 1 
 กจิกรรมที ่1 หลกัการสอนศลีธรรม
............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 2 
 กจิกรรมที ่2 ความเขา้ใจพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย
............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 3 
 
 กจิกรรมที ่3 พทุธวธิสีอนโดยการสนทนาโตต้อบ
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 4 
 กจิกรรมที ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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หลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลธรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นิ  
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  

 
 

พฒันาโดย 
พระราชรตันมงคล (มนตรี ยางธสาริ ) 

นสตปรญญาเอก ิ ิ ิ สาขาวชาิ การศึกษาผูใ้หญ่ 
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  
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คาํนํา 
 
 หลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตาม
โครงการของกระทรวงศกึษาธกิารน้ี จดัทาํขึน้เพือ่เตรยีมการดาํเนินการจดัฝึกอบรมสาํหรบั
วทิยากรและคณะทาํงาน ใหเ้ขา้ใจในรายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพปจจุบนัปญหาและความสาํคญัั ั

ในการพฒันาหลกัสตูร รายละเอยีดของหลกัสตูรฝึกอบรมตัง้แต่หลกัการจุดมุง่หมาย กจิกรรม
การฝึกอบรม เน้ือหาสาระการฝึกอบรม สือ่ประกอบ และการประเมนิผล เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง
สาํหรบัการนําหลกัสตูรไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ บรรลุผลสาํเรจ็ต่อไป 
 

พระราชรตันมงคล (มนตร ียางธสิาร) 
ผูจ้ดัทาํ 

01/07/53 
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หลกัสตูรฝึกอบรมวธีสอนศีลธรริ มระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธการิ  

 
 
ความเป็นมาของหลกัสตูร 
 กรมการศาสนา (2549 :14) ไดเ้หน็ความสาํคญัของศลีธรรม ตามนโยบายของรฐับาล 
ซึง่มนีโยบาย คอื การพฒันาคนเป็นเรือ่งสาํคญัของประเทศชาต ิทีจ่ะสรา้งเสรมิใหค้นไทยทีม่ี
รา่งกายและจติใจทีม่คีุณภาพ มคีวามพรอ้มทีจ่ะดาํเนินชวีติอยา่งปกตสิขุ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็
และเยาวชนทีจ่ะเป็นบุคลากรในการพฒันาประเทศชาตใินอนาคต จะเป็นกลุ่มทีต่อ้งไดร้บัการ
พฒันาจากภาครฐัเป็นอยา่งยิง่ แต่ปญหาทีพ่บในสถานการณ์บา้นเมอืงปจจุบนั กลบัพบวา่ ั ั

ปญหาสงัคมไทยควบคู่ั ไปกบัปญหาเดก็และเยาวชน ไดท้วคีวามรนุแรงและมคีวามหลากหลายั

มากขึน้กวา่ในอดตีทีผ่า่นมา ขา่วทีไ่ดร้บัทราบจากสือ่ต่าง ๆ ลว้นแต่เป็นปญหาทีร่นุแรงอยา่งไม่ั

น่าเชื่อ แต่สาเหตุแหง่ปญหาทีเ่กดิขึน้สว่นหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มและเปลีย่นแปลงไปตามั

กระแสการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารไรพ้รมแดนในแนวทางโลกาภวิตัน์ ซึง่
ต่างมุง่เน้นการแขง่ขนัเพือ่สรา้งความมัน่คงในดา้นเศรษฐกจิ ทาํใหค้นมคีวามเป็นวตัถุนิยมมาก
ขึน้ แต่เกดิปญหาดา้นพฤตกิรรม คอื การยอ่หยอ่นในศลีธรรม จรยิธรรม ปญหาสงัคมหลายดา้นั ั

ยงัรมุลอ้มคุกคามเดก็ เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา ใหห้ลงผดิและมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนไปจาก
เดมิ ขาดระเบยีบวนิยั สง่ผลใหว้ถิชีวีติและคา่นิยมดัง้เดมิทีด่งีามตามโครงสรา้งของสงัคมไทย
จางหายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของสถาบนัครอบครวัซึง่ทาํใหภ้มูคิุม้กนัของเดก็ เยาวชน 
นกัเรยีน นกัศกึษาทีจ่ะตา้นทานกบัสภาพปญหาแวั ดลอ้มตอ้งขาดความมัน่คง จนเกดิปญหาต่าง ั

ๆ ของสงัคมตามมา เชน่ ปญหาการก่อเหตุทะเลาะววิาทของนกัเรยีน นกัศกึษา ปญหาการแพร่ั ั

ระบาดของยาเสพตดิในกลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา ปญหานกัเรยีน นกัศกึษาประพฤตตินไม่ั

เหมาะสมในเวลาเรยีน ปญหาการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีนและปญหาอาชญั ั ากรรม จาก
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน นกัศกึษา เป็นตน้ 
 เพือ่เป็นการแกไ้ขปญหาของเดก็และเยาวชน กรมการศาสนาไดจ้ดัดาํเนินงานโครงการั

พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ซึง่ภาครฐัใหค้วามสาํคญัโดยอนุมตังิบประมาณกลาง จาก
คณะรฐัมนตรใีหก้รมการศาสนาดาํเนินการโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน เพือ่พฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมเดก็ เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษาทัว่ประเทศ รวมจาํนวน 10,000 รปู  

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2553:ออนไลน์) รบัมอบงานพระสอน
ศลีธรรมจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
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 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมไดด้าํเนินการโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
มาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2548-2550 โดยแรกเริม่รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้าํนวน 
10,000,000บาท เพือ่อุดหนุนเป็นคา่ใชจ้า่ยถวายพระสอนธรรมในโรงเรยีนทีเ่ขา้ไปสอนใน
สถานศกึษา ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอาชวีะศกึษาทัง้สว่นกลางและสว่น
ภมูภิาค ประมาณ 600 รปู ภายหลงัต่อมาจากการทีก่ระทรวงวฒันธรรมไดท้าํขอ้ตกลงความ
รว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร และมกีารประชุมรว่มกนั พบวา่กระทรวงศกึษาธกิารมคีวาม
ตอ้งการพระสอน ฯ ไปสอนในโรงเรยีนเฉพาะทีส่งักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.)ไมน้่อยกวา่ 58,073 รปู โดยเฉพาะโรงเรยีนวถิพีทุธ ซึง่มอียูจ่าํนวนมากกวา่ 
10,000 แหง่ 
 ในปีงบประมาณ 2551 กรมการศาสนาไดเ้ปลีย่นบทบาทการบรหิารโครงการพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีนทีด่าํเนินการมาแต่เดมิไปสนบัสนุนกจิกรรมคุณธรรมอื่นๆ โดยไดโ้อนภาระ
งานพรอ้มงบประมาณใหก้ระทรวงศกึษาธกิารรบัดาํเนินการ และไดม้อบใหม้หาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยัรบัโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน มาดาํเนินการจดัเขา้ในพนัธ
กจิประเภทงานใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน โดยไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 5 
หน่วยงาน ดงัน้ี   
       1. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั มี
พระสงฆท์ีม่คีวามพรอ้มและมพีระทีส่อนอยูใ่นสถานศกึษาต่าง ๆ อยูแ่ลว้   
       2. สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร มศีกึษานิเทศก์
และสถานศกึษา/โรงเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพระสอนฯ   
          3. กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มวีฒันธรรมจงัหวดัซึง่เป็นผูด้แูลโครงการ ฯ มา
แต่เริม่แรก   
         4. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิมผีูอ้าํนวยการพระพทุธศาสนาจงัหวดัเป็นผู้
สง่เสรมิพระสอนฯ ทีเ่ขา้ไปทาํการสอนในโรงเรยีน  
          5. ภาคคณะสงฆท์ัง้ 18 ภาค มเีจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดัซึง่ปกครองดแูลพระสอน ฯ 
ทัว่ประเทศ 
 บลัลงัก ์โรหติเสถยีร (2552:ออนไลน์) สรปุประเดน็หารอืระหวา่งกระทรวงศกึษาธกิาร 
มนีายจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร และคุณหญงิกษมา วรวรรณ 
ณ อยธุยา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั โดยพระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจตฺิโต) (2552ก) เจา้อาวาสวดัประยรุวงศาวา
สวรวหิาร และอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เมือ่วนัที ่2 มถุินายน 2552 
ณ วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร ประเดน็ทีห่ารอืดงัน้ี 
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 1) การบรูณาการการทาํงาน 3 โครงการเขา้ดว้ยกนั ปจจุบนั กระทรวงศกึษาธกิารได้ั

รว่มมอืดาํเนินการโครงการต่างๆ คอื โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน โครงการโรงเรยีน
วถิพีทุธ และโครงการ 3D ซึง่เป็นนโยบายสาํคญัของ ศธ.ใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม คอื Democracy 
- การสง่เสรมิประชาธปิไตยในสถานศกึษา Decency - การสง่เสรมิใหม้กีารดาํเนินการผลติ
นกัเรยีนนกัศกึษาใหม้คีุณธรรมจรยิธรรม และ Drug - การดาํเนินการในสถานศกึษาใหน้กัเรยีน
นกัศกึษา หา่งไกลจากยาเสพตดิ เปาหมายสาํคญัคอื ตอ้งการใหม้กีารนิมนตพ์ระสอนศลีธรรม้

เขา้ไปสอนในสถานศกึษา ทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและอาชวีศกึษา ซึง่ไดม้กีารหารอื
รว่มกนัทีต่อ้งการทาํใหเ้กดิเป็นรปูธรรม โดยจะนําทัง้ 3 เรือ่งมาบรูณาการใหเ้ป็นเรือ่งเดยีวกนั 
และจะตอ้งมกีารจดัทาํแผนงาน รายละเอยีดการดาํเนินงานต่างๆ ออกมาอยา่งชดัเจน เชน่ การ
จดัทาํแผนการนิมนตพ์ระสอนศลีธรรมเขา้ไปสอนในสถาบนัการศกึษาของ กระทรวงศกึษาธกิาร
ทุกแหง่ การจดัทาํแผนเรือ่งหลกัสตูร การจดัตารางสอน การจดัคา่ยคุณธรรม เป็นตน้ 
 2) การกาํหนดมาตรฐานและการพฒันาพระสอนศลีธรรม สิง่ทีค่ดิวา่ตอ้งเน้นเป็นพเิศษ 
คอื การกาํหนดมาตรฐานและการพฒันาพระสอนศลีธรรม ซึง่ควรจะเริม่ตน้จากมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ทีม่มีาตรฐานในการพฒันาดอียูแ่ลว้ ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารจะ
ชว่ยสนบัสนุนในเรือ่งงบประมาณและเรือ่งอื่นๆ เพือ่จะไดม้กีารรวบรวมพระสอนศลีธรรมทัง้หมด
ทีผ่า่นการอบรม และใหพ้ระสอนศลีธรรมไปประจาํทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และเขา้ไป
ชว่ยสอนศลีธรรม คุณธรรมจรยิธรรม สาํหรบัการอบรมแก่ครใูนโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศนัน้ 
ควรจะใหไ้ดร้บัการอบรมในคราวเดยีวกนั 

3) การผลติและพฒันาสือ่ตน้แบบ จะตอ้งหารอืกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) และสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ในการผลติพฒันาสือ่การ
สอนตน้แบบ และสือ่การสอนต่างๆ ทีน่่าสนใจสาํหรบัเดก็ เพราะเดก็จะไดไ้มเ่บื่อในการเรยีน
ศลีธรรม 
 4) การบรหิารจดัการ ทัง้มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั ทีม่สีว่นในการพฒันาพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนจาํนวน 24,000 รปูนัน้ 
ควรจะตอ้งมกีารหารอืแนวทางพฒันารว่มกนั การสนบัสนุนงบประมาณสาํหรบัคา่ตอบแทน
ต่างๆ และประสานงานรว่มกบั กระทรวงศกึษาธกิารอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขตพืน้ที่
การศกึษาต่างๆ ทัว่ประเทศทีจ่ะมสีว่นสาํคญัดแูลโครงการพระสอนศลีธรรมในสถานศกึษาให้
ประสบผลสาํเรจ็ต่อไป 
 พระธรรมโกศาจารย ์(2552ข:ออนไลน์) กล่าวถงึปญหาพระสอั นศลีธรรมในโรงเรยีนวา่
ในขณะทีร่ฐับาลประกาศนโยบายไทยเขม้แขง็ พระสงฆก์ค็วรใชเ้ป็นโอกาสในการรว่มดาํเนิน
นโยบายดงักล่าวดว้ย โดยการสรา้งความเขม้แขง็ในตวัเองเพือ่สง่เสรมิศลีธรรม ทัง้น้ีจุดแขง็ของ
พระสงฆท์ีพ่ทุธศาสนิกชนคาดหวงัคอื มคีวามรูใ้นเรือ่งธรรมมะ และการไดร้บัความเคารพจาก
พทุธศาสนิกชน จุดออ่นของพระทีเ่ขา้ไปสอนศลีธรรมในโรงเรยีนกค็อื ความรูใ้นเรือ่งวชิาคร ูการ
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จดัทาํแผนการสอน ซึง่จะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขต่อไป ทัง้น้ีแมป้จจุบนัรฐับาลจะสง่เสรมิการให้ั

พระเขา้ไปสอนวชิาพระพทุธศาสนา ศลีธรรม ในโรงเรยีนมากขึน้ แต่กลบัพบปญหาใหมค่ืั อ บาง
โรงเรยีนกจ็ดัตารางสอนใหว้ชิาพระพทุธศาสนามเีวลาน้อยลง ซึง่กเ็ป็นสิง่ทีพ่ระตอ้งปรบัตวัใน
การปรบัเน้ือหา เวลาการสอน ใหม้คีวามกระชบัมากขึน้  
 ทีผ่า่นมาแม ้กระทรวงศกึษาธกิาร จะมกีารขอความรว่มมอืใหพ้ระสอนศลีธรรม สอน
เกีย่วกบัเรือ่งนโยบาย 3 ด ีดว้ย แต่กย็งัไมม่พีลงัในการใหพ้ระปฏบิตัติาม ไดข้อความรว่มมอืกบั
ทางรฐับาลหากตอ้งการจะใหพ้ระชว่ยสอนไปในทศิทางใด ในเรือ่งอะไรกใ็หแ้จง้ผา่นทาง 
สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ(พศ.) เพือ่นําเขา้สูก่ารพจิารณาของทีป่ระชมุมหาเถร
สมาคม (มส.) ซึง่หาก มหาเถรสมาคมออกเป็นมตมิา จะมพีลงัในการใหพ้ระปฏบิตัติามมากขึน้ 
 จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน้ จะเหน็ไดว้า่โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเป็น
โครงการทีเ่ตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็จงึมจุีดออ่นอยูท่ีม่ไิดเ้ตรยีมพระสอนศลีธรรมใหม้คีวามพรอ้ม
ดงันัน้จุดออ่นของพระทีเ่ขา้ไปสอนศลีธรรมในโรงเรยีนกค็อื ความรูใ้นเรือ่งวชิาคร ูการจดัทาํ
แผนการสอน ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิานสอน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ในกรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2550 (เทอมที ่2) ดว้ยจาํนวน 129 
รปู มพีระสอนศลีธรรมสนใจทีจ่ะเขา้ฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม 126 รปู คดิ เป็นรอ้ยละ 97.7 ที่
เหลอื 3 รปู ไมส่นใจ คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 
 ผูว้จิยัในฐานะเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนามหีน้าทีเ่ผยแผพ่ระพทุธศาสนาและ
ศลีธรรมจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาเหน็วา่แนวทางแกป้ญหาจุดออ่นของพระทีเ่ขา้ไปสอนั

ศลีธรรมในโรงเรยีนในประเดน็ทีย่งัขาดความรูใ้นเรือ่งวชิาคร ูการจดัทาํแผนการสอน นัน้ คอื
การใหค้วามรูแ้ก่พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน โดยผูว้จิยัมเีปาหมายทีจ่ะพฒันาหลกัสตูร้

ฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่พฒันาหลกัสตูรเสรจ็แลว้จะไดห้ลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารทีม่คีุณภาพ 
สามารถนําไปใชฝึ้กอบรมพระสอนศลีธรรมในโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารต่อไป และ
นําไปใชฝึ้กอบรมพระสอนศลีธรรมในโครงการอื่นทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัได ้
 
แนวคดพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูริ  
 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารฉบบัน้ี ใชแ้นวคดิพืน้ฐานของความตอ้งการและ
ความสนใจ (Needs and Interests) และการเป็นผูนํ้าตนเอง (Self –Directing) ซึง่สามารถ
เสรมิสรา้งความรู ้ทกัษะ ใหเ้กดิขึน้ไดเ้ป็นอยา่งดแีละแทจ้รงิ เพราะความตอ้งการทีจ่ะเขา้รบัการ
ฝึกอบรม คอืความรูส้กึตอ้งการทีส่ามารถนําตนเองได ้ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูไ้ดด้เีพราะมคีวาม
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ตอ้งการทีจ่ะเรยีน เป็นการผลกัดนัใหผู้เ้รยีนมกีารปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมภายใน
ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดยีิง่ 
 
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรฝึกอบรม 
 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมตามหลกัสตูรแลว้ มพีฤตกิรรม 3 ดา้น โดยสรปุ
ดงัน้ี 
 1. ดา้นความรู ้ มคีวามรูใ้นขอบขา่ยของเรือ่งต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
  1.1 หลกัการสอนศลีธรรม 
  - พระสอนศลีธรรมควรวางตนอยา่งไร 
  - คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
  - พทุธวธิสีอนทัว่ไป 
  - องคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
  - การเขยีนแผนการสอน 
  1.2 พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
  - พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
  - รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
  - การเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย 
  - การสอนโดยการบรรยาย 
  1.3 พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  - พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  - รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  - การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  - การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  1.4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
  - พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
  - รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
  - การเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ 
  - การสอนโดยการสาธติ 
 2. ดา้นทกัษะ มทีกัษะการสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 3. ดา้นเจตคต ิมเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอนศลีธรรมดว้ยพทุธวธิสีอน 
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เป้าหมายของหลกัสตูร 
 ด้านคณุภาพ 
 พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมทุกรปู มคีวามรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ
ดา้นการสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ดว้ยพทุธวธิสีอน 
 ด้านปรมาณิ  
 พระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังิานสอนในกรงุเทพมหานคร จาํนวน 30 รปู 
 
เน้ือหาวชาของหลกัสตูรฝึกอบรมิ  
 หวัขอ้ เน้ือหาสาระของหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของ
พระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร แบ่งออกเป็นหน่วยฝึกอบรม 4 หน่วย 
ใชเ้วลาฝึกอบรม จาํนวน 4 วนั ตดิต่อกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 หน่วยฝึกอบรมที ่1 ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง เน้ือหาประกอบดว้ย : หลกัการสอนศลีธรรม 
 หน่วยฝึกอบรมที ่2 ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง เน้ือหาประกอบดว้ย : พทุธวธิสีอนโดยการ
บรรยาย 
 หน่วยฝึกอบรมที ่3 ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง เน้ือหาประกอบดว้ย : พทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 หน่วยฝึกอบรมที ่4 ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง เน้ือหาประกอบดว้ย : พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
 
 คณุสมบตัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมิ  
 การฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้น้ี ไดก้าํหนดคุณสมบตัผิูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ดงัน้ี 
 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งเป็นพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิานสอนระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารทีม่คีวามตอ้งการและสนใจทีจ่ะ
พฒันาตนเองในดา้นการสอนศลีธรรม จาํนวน 30 รปู และในการฝึกอบรมนัน้ เวลาเขา้รบัการ
ฝึกอบรมตอ้งไมน้่อยกวา่ 80 % 
 
วธีการฝึกอบรมิ  
 การฝึกอบรมตามหลกัสตูรน้ี ในแต่ละหน่วยฝึกอบรม ใชว้ธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยการสรา้งประสบการณ์ความรู ้ดว้ยการจดักจิกรรมใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาสาระของหลกัสตูรฝึกอบรม โดยใชก้จิกรรมการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของ
การฝึกอบรมและจุดประสงคข์องการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยฝึกอบรมของหลกัสตูรฝึกอบรม 
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รปูแบบกจิกรรมการฝึกอบรม 
 การจดักจิกรรมการฝึกอบรมสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิารน้ี กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของ
หลกัสตูรฝึกอบรมและจุดประสงคข์องการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยฝึกอบรมโดยยดึหลกัวุฒภิาวะ
ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และหลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ซึง่ไดก้าํหนดกจิกรรมการฝึกอบรมไว้
ดงัน้ี 
 1. การบรรยาย (Lecture) มลีกัษณะเป็นการสอนโดยวทิยากรดาํเนินการบรรยาย
อธบิายตามหวัขอ้ทีไ่ดก้าํหนดหรอืไดร้บัมอบหมาย โดยวทิยากรเป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้หแ้ก่ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมโดยตรงเน้ือหาความรูท้ีใ่ชใ้นการบรรยายเป็นเรือ่งเกีย่วกบัหลกัการ วธิกีาร
ความจรงิ เหตุผล บทบาทสาํคญั นอกจากจะเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้น้ือหาเป็นอยา่งดแีลว้ วทิยากร
ตอ้งมทีกัษะการพดูหรอืการบรรยาย ซึง่การใชก้ารบรรยาย สามารถใชก้บัการฝึกอบรมทีม่ผีูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมเป็นจาํนวนมาก 
 2. การศกึษาดว้ยตนเอง (Self – Study) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมทีจ่ะทาํใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมมคีวามตระหนกั และรบัผดิชอบต่อการเรยีนของตนเอง เกดิการเรยีนรู ้ดา้นความรู ้
ความเขา้ใจในสาระสาํคญัในเรือ่งต่าง ๆ ทีก่าํหนดในวตัถุประสงค ์โดยใชส้ือ่การสอนทีเ่ป็น
เอกสารต่าง ๆ จดัทาํเป็นใบความรู ้เอกสารประกอบการฝึกอบรม ซึง่กาํหนดใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมศกึษาดว้ยตนเอง 
 3. การศกึษาเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมโดยการรวมกลุ่ม
อภปิรายแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ระหวา่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จาํนวนประมาณ 5-
6 รปู ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีว่ทิยากรกาํหนดใหอ้ภปิราย รว่มกนัหาขอ้สรปุทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์
ต่อการเพิม่พนูความรู ้โดยปกตแิลว้สมาชกิในกลุ่มจะเลอืกสมาชกิรปูใดรปูหน่ึงเป็นผูนํ้าการ
อภปิราย คอยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกรปูไดแ้สดงความคดิเหน็เพือ่หาขอ้สรปุของกลุ่ม
แลว้อาจนําผลไปเสนอต่อกลุ่มใหญ่ต่อไป 
 4. การระดมสมอง (Brain storming) เป็นเทคนิคการอบรมทีมุ่ง่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ทุกรปูไดเ้สนอความคดิเหน็ของตนอยา่งเสรภีาพ โดยกาํหนดระยะเวลาในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง
แลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทกุรปูไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ โดยไมค่าํนึงวา่ถูกหรอื
ผดิอยา่งไร ความคดิเหน็ทกุเรือ่งจะไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม เมือ่เสรจ็สิน้การระดมความ
คดิเหน็ของทกุรปูแลว้ จงึคอ่ยนําความคดิเหน็ทีห่ลากหลายมาอภปิรายอกีครัง้เพือ่คดัสรร เลอืก
หาความคดิเหน็ของกลุ่ม ทีก่ลุ่มเหน็วา่เหมาะสมทีส่ดุ และสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิมากทีส่ดุ การ
ระดมสมองเหมาะสมกบัการฝึกอบรมทีเ่ป็นกลุ่มเลก็ ๆ หรอือาจแบ่งสมาชกิจากกลุ่มใหญ่เป็น
กลุ่มยอ่ยแลว้มกีารนําเสนอผลการระดมสมองใหก้บักลุม่ใหญ่อกีครัง้หน่ึง 
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 โดยสรปุในการฝึกอบรมครัง้น้ีไดใ้ชก้จิกรรมการฝึกอบรมทีเ่หมาะสาํหรบัพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีน ประกอบดว้ย การบรรยาย (Lecture)  การศกึษาดว้ยตนเอง (Self – Study)  
ดว้ยการบนัทกึการเรยีนรู ้การศกึษาเป็นกลุ่ม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Brain 
storming) ซึง่กจิกรรมทัง้ 4 กจิกรรมน้ีสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูรการฝึกอบรม 
จุดประสงคข์องการเรยีนรูแ้ละเน้ือหาสาระในแต่ละหน่วยฝึกอบรม ทีไ่ดส้อดแทรกไวใ้นกจิกรรม
การฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้ในหน่วยฝึกอบรม 1-4 
วธิดีาํเนินการจดักจิกรรมการฝึกอบรม 
 1. นําเสนอรายละเอยีด โครงการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของ
พระสอนศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ขอความเหน็ชอบจากประธานและ
กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
หลกัสตูร (IOC) 
 2. รบัสมคัรพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รบัการฝึกอบรม 
 3. ประชุมผูร้ว่มดาํเนินโครงการฯ กาํหนดบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบ 
 4. ดาํเนินการฝึกอบรมสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตาม
โครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และ 
เจตคต ิของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีม่ต่ีอการสอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้โดย
พทุธวธิสีอน โดยดาํเนินการตามกจิกรรมฝึกอบรมทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูรฝึกอบรมตามลาํดบั
ดงัน้ี 
 4.1 พธิเีปิด “โครงการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร” (เวลา 15 นาท)ี 
 4.2 ทดสอบความรูก่้อนการฝึกอบรม (เวลา 30 นาท)ี 
 4.3 กจิกรรมการเรยีนรูข้องหน่วยฝึกอบรมที ่1 เวลา 6 ชัว่โมง (5 กจิกรรมยอ่ย) 
 4.4 กจิกรรมการเรยีนรูข้องหน่วยฝึกอบรมที ่2 เวลา 6 ชัว่โมง (4 กจิกรรมยอ่ย) 
 4.5 กจิกรรมการเรยีนรูข้องหน่วยฝึกอบรมที ่3 เวลา 6 ชัว่โมง (4 กจิกรรมยอ่ย) 
 4.6 กจิกรรมการเรยีนรูข้องหน่วยฝึกอบรมที ่4 เวลา 6 ชัว่โมง (4 กจิกรรมยอ่ย) 
 4.7 ทดสอบความรูห้ลงัการฝึกอบรม (เวลา 30 นาท)ี 
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กาํหนดการฝึกอบรม 
วธีสอนศีลธรรม ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นิ  

 วนัท่ี  1 

 07.30 – 08.00  น. ลงทะเบยีน 
 08.00 – 08.30  น. พธิเีปิด 
 08.30 – 09.00  น. ทดสอบก่อน 
  หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 1  กจกรรมท่ี ิ 1 : หลกัการสอนศีลธรรม 
 09.00 – 10.00  น. กจิกรรมที ่1.1 พระสอนศลีธรรมควรวางตนอยา่งไร 
 10.00 – 11.00  น. กจิกรรมที ่1.2 คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
 11.00 – 12.00  น. พกั 
 12.00 – 13.00  น. กจิกรรมที ่1.3 พทุธวธิสีอนทัว่ไป 
 13.00 – 14.00  น. กจิกรรมที ่1.4 องคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
 14.00 – 14.15  น. พกั 
 14.15 – 16.15  น. กจิกรรมที ่1.5 การเขยีนแผนการสอน 
 
 วนัท่ี  2 
 08.45 – 09.00  น. ลงทะเบยีน 
  หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 2  กจกรรมท่ี ิ 2 : พทุธวธีสอนโดยการิ  
  บรรยาย 
 09.00 – 10.00  น. กจิกรรมที ่2.1 พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
 10.00 – 11.00  น. กจิกรรมที ่2.2  รปูแบบพทุธวธิสีอนแบบบรรยาย 
 11.00 – 12.00  น. พกั 
 12.00 – 13.00  น. กจิกรรมที ่2.3 การเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย 
 13.00 – 14.00  น. กจิกรรมที ่2.4 การสอนโดยการบรรยาย 
 14.00 – 14.15  น. พกั 
 14.15 – 16.15  น. กจิกรรมที ่2.4  การสอนโดยการบรรยาย (ต่อ) 
 
 วนัท่ี  3 
 08.45 – 09.00  น. ลงทะเบยีน 
  หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 3 กจกรรมท่ี ิ 3 : พทุธวธีสอนโดยการิ  
  ซกัถามสนทนาโต้ตอบ 
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 09.00 – 10.00  น. กจิกรรมที ่3.1  พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 10.00 – 11.00  น. กจิกรรมที ่3.2  รปูแบบพทุธวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ
 11.00 – 12.00  น. พกั 
 12.00 – 13.00  น. กจิกรรมที ่3.3  การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ
 13.00 – 14.00  น. กจิกรรมที ่3.4  การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 14.00 – 14.15  น. พกั 
 14.15 – 16.15  น. กจิกรรมที ่3.4  การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ (ต่อ) 
 
 วนัท่ี  4 
 08.45 – 09.00  น. ลงทะเบยีน 
   หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 4  กจกรรมท่ี ิ 4 : พทุธวธีสอนโดยการสาธติ ิ  
 09.00 – 10.00  น. กจิกรรมที ่4.1  พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
 10.00 – 11.00  น. กจิกรรมที ่4.2  รปูแบบพทุธวธิสีอนแบบสาธติ 
 11.00 – 12.00  น. พกั 
 12.00 – 13.00  น. กจิกรรมที ่4.3  การเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ 
 13.00 – 14.00  น. กจิกรรมที ่4.4  การสอนโดยการสาธติ 
 14.00 – 14.15  น. พกั 
 14.15 – 16.15  น. กจิกรรมที ่4.4 การสอนโดยการสาธติ (ต่อ) 
 16.15 – 16.45  น. ทดสอบหลงั 
 16.45 – 17.15  น. พธิปิีด 
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แผนการฝึกอบรม 
หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 1 กจกรรมท่ี ิ 1 : หลกัการสอนศีลธรรม 

กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี ประเภท 
เน้ือหา วธีดาํเนนการิ ิ  ส่ือและอปุกรณ์ 

07.30-08.00 น.  ลงทะเบยีน    
08.00-08.30 น.  พธิเีปิด    
09.00 – 10.00 น. 

(60 นาท)ี 
1.1 การบรรยาย 

 
พระสอนศลีธรรมควร
วางตนอยา่งไร 
1) อุดมการณ์ของการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2) บทบาทของพระภกิษุ
ในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
3) โครงการพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีน: 
อดตี-ปจจุบนัั -อนาคต 

- บรรยายโดยวทิยากร
ทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการ
สอน 
- ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบ
ความรู ้1.1 
- ผูเ้ขา้อบรมรว่ม
อภปิรายแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

- เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์+ 
LCD Projector 
Overhead 
Projector 
- PowerPoint 
- ใบความรู ้1.1 
- ใบกจิกรรม 1.1 
- ใบบนัทกึผลการ
เรยีนรู ้1.1  
- กระดาษ A4 

10.00 – 11.00 น. 
(60 นาท)ี 

1.2 การเสวนา คุณลกัษณะของพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีน 
ประเดน็ 
- คุณลกัษณะของพระ
สอนศลีธรรมทีด่ ี- 
ลกัษณะของพระสอน
ศลีธรรมในปจจุบนัั  
- แนวทางการสง่เสรมิ
คุณลกัษณะของ 
พระสอนศลีธรรมทีด่ ี

- แบ่งผูเ้ขา้อบรม
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยจบัสลาก ตาม
ประเดน็ทีก่าํหนดให ้
ประเดน็ละ 2 กลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มศกึษา 
ใบความรู ้1.2 
- สมาชกิกลุ่มรว่ม
อภปิราย เพือ่หา
ขอ้สรปุ  
- ผูแ้ทนกลุ่ม นําเสนอ
ผลการสรปุ ของแต่ละ
กลุ่ม ต่อกลุ่มใหญ่ 
- สมาชกิทีเ่หลอื
รว่มกนัอภปิราย 

- ใบความรู ้1.2 
- ใบกจิกรรม 1.2 
- ใบบนัทกึผลการ 
  เรยีนรู ้1.2 
- ใบแบ่งกลุ่ม 
- กระดาษ A4 
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กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี ประเภท 
เน้ือหา วธีดาํเนนการิ ิ  ส่ือและอปุกรณ์ 

11.00 – 12.00 น. พกั 
12.00 – 13.00 น. 

(60 นาท)ี 
1.3 การบรรยาย พทุธวธิสีอนทัว่ไป 

1) ปรชัญาพืน้ฐานพทุธ
วธิสีอน 
2) พทุธวธิสีอน 7 วธิ ี
3) กลวธิแีละอุบาย
ประกอบการสอน 

- บรรยายโดยวทิยากร
ทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ 
ดา้นการสอน 
- ผูเ้ขา้อบรมศกึษา 
ใบความรู ้1.3 
- ผูเ้ขา้อบรมรว่ม
อภปิรายแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

- เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์+ 
LCD Projector 
- PowerPoint 
- ใบความรู ้1.3 
- ใบความรู ้1.3 
- ใบบนัทกึผล 
การเรยีนรู ้1.3 
- กระดาษ A4 
 

13.00 – 14.00 น. 
(60 นาท)ี 

1.4 การเสวนา “องคป์ระกอบในพทุธวธิี
สอนและลลีาการสอน” 
ประเดน็ 
-  ผูส้อน ผูเ้รยีนทีด่ ี
เน้ือหาและวธิกีารสอน 
ทีเ่หมาะสม 
- สภาพของผูส้อน 
ผูเ้รยีน เน้ือหา และ
วธิกีารสอนในปจจุบนัั  
- แนวทางสง่เสรมิ
องคป์ระกอบในพทุธวธิี
สอนและลลีาการสอน 

- แบ่งผูเ้ขา้อบรม
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยจบัสลาก 
ตามประเดน็ทีก่าํหนด 
ประเดน็ละ 2 กลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มศกึษา 
ใบกจิกรรม 1.4 
สมาชกิกลุ่มรว่มกนั
วเิคราะห ์ใบความรู ้
1.4 
- สรปุผลการวเิคราะห ์
- ผูแ้ทนกลุ่มนําเสนอ
ผลการวเิคราะห ์
ของกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ 
 

- ใบกจิกรรม 1.4 
- ใบความรู ้1.4 
- ใบบนัทกึผล 
การ เรยีนรู ้1.4 
- กระดาษ A4 
 

14.00 – 14.15 น. พกั 
14.15 – 16.15 น. 

(120 นาท)ี 
1.5 การบรรยาย 

การเสวนา 
“การเขยีนแผนการสอน” 
1) ความหมาย 
2) องคป์ระกอบ 

- บรรยายโดยวทิยากร
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบ 
การณ์ดา้นการสอน 

- เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์+ 
LCD Projector 
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กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี ประเภท 
เน้ือหา วธีดาํเนนการิ ิ  ส่ือและอปุกรณ์ 

3) ขัน้ตอน 
4) การฝึกปฏบิตั ิ

- ผูเ้ขา้อบรมศกึษา 
ใบความรู ้1.5 
- ผูเ้ขา้อบรมรว่ม
อภปิรายแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
- แบ่งผูเ้ขา้อบรม
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยจบัสลาก 
 - แต่ละกลุ่มศกึษา 
ใบกจิกรรม 1.5 
- นําเสนอผลการ
วเิคราะห ์ต่อวทิยากร 
 

- PowerPoint 
- ใบความรู ้1.5 
- ใบกจิกรรม 1.5 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้1.5 
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หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 2 กจกรรมท่ี ิ 2 : พทุธวธีสอนโดยการบรรยายิ  
กจกรรมยอยิ ่  

เวลา 
ท่ี ประเภท 

เน้ือหา วธีดาํเนนการิ ิ  
ส่ือและ
อปุกรณ์ 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบยีน    
09.00–10.00 น. 
(60 นาท)ี 

2.1 การบรรยาย 
 

“พทุธวธิสีอนโดยการ
บรรยาย” 
1) หลกัแหง่พทุธวธิี
สอนโดยการบรรยาย 
2) การประยกุตพ์ทุธวธิี
สอนโดยการบรรยาย 
3) ลกัษณะของวธิสีอน
แบบบรรยาย 
4) ขัน้ตอนการสอน 

- บรรยายโดยวทิยากร
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบ 
การณ์ดา้นการสอน 
- ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบ
ความรู ้2.1 ผูเ้ขา้อบรม
รว่มอภปิรายลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
นําเสนอผลการ
วเิคราะหต่์อวทิยากร 

- เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์+ 
LCD Projector 
- PowerPoint 
- ใบความรู ้2.1 
- ใบกจิกรรม 
2.1 ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
2.1 

10.00 – 11.00 น.
(60 นาท)ี 

2.2 การเสวนา “รปูแบบพทุธวธิสีอน
แบบบรรยาย” 
- ตวัอยา่งการสอนแบบ
บรรยายของพระ
อาจารยร์ปูต่างๆ 
 

- ผูเ้ขา้อบรมศกึษา
ตวัอยา่งการสอนแบบ
บรรยายของพระ
อาจารยร์ปูต่าง ๆ จากวี
ดทีศัน์ 
- แบ่งผูเ้ขา้อบรม
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยจบัสลาก 
- แต่ละกลุ่มรว่มกนั
วเิคราะหว์ธิกีารสอนจา
กวดีทีศัน์ 

- วดีทีศัน์ 
- ใบกจิกรรม 
2.2 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
2.2 
 
 

11.00 – 12.00 น. พกั 
12.00 – 13.00 น.

(60 นาท)ี 
2.3 การเสวนา “การเขยีนแผนการ

สอนแบบบรรยาย” 
 

- ผูเ้ขา้อบรมศกึษาและ
เลอืกเน้ือหาจากหนงัสอื
เรยีนวชิาระพทุธศาสนา 
ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
- แต่ละรปูเขยีน
แผนการสอนแบบ

- หนงัสอืเรยีน
วชิา พระพทุธ 
ศาสนาชัน้
มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
- ใบกจิกรรม 
2.3  ใบบนัทกึ
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กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี ประเภท 
เน้ือหา วธีดาํเนนการิ ิ  

ส่ือและ
อปุกรณ์ 

บรรยาย ผลการ เรยีนรู ้
2.3 

13.00-14.00 น.  การนําเสนอ “การสอนโดยการ
บรรยาย” 

- แบ่งผูเ้ขา้อบรม
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยจบัสลาก 
- แต่ละรปูเขยีนฝึก
ปฏบิตักิารสอน 
โดยการบรรยาย 
ในกลุ่มของตนตาม
แผนการสอนทีเ่ตรยีม 
- สมาชกิในกลุ่มรว่มให้
ขอ้เสนอแนะ 

- ใบกจิกรรม 
2.4 
- ใบบนัทกึผล
การ เรยีนรู ้2.4 
 

14.00-14.15 น.   พกั   
14.15 – 16.15 น.

(180 นาท)ี 
2.4  “การสอนโดยการ

บรรยาย” (ต่อ) 
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หนวยฝึกอบรมท่ี่  3 กจกรรมท่ี ิ 3 : พทุธวธีสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบิ  
กจกรรมยอยิ ่  

เวลา 
ท่ี ประเภท 

เน้ือหา วธีดาํเนนการิ ิ  ส่ือและอปุกรณ์ 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบยีน    
09.00 – 10.00 น. 
(60 นาท)ี 

3.1 การบรรยาย 
 

“พทุธวธิสีอน 
โดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ” 
1) หลกัแหง่
พทุธวธิสีอนโดย
การซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 
2) การประยกุต์
พทุธวธิสีอนโดย
การซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 
3) ลกัษณะของ
วธิสีอนแบบ
ซกัถามสนทนา
โตต้อบ 

- บรรยายโดยวทิยากรที่
มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการ
สอน 
- ผูเ้ขา้อบรมศกึษา 
ใบความรู ้3.1 
- ผูเ้ขา้อบรมรว่ม
อภปิรายแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

- เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์+ 
LCD Projector 
- PowerPoint 
- ใบความรู ้3.1 
- ใบกจิกรรม 3.1 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
3.1 
 

10.00 – 11.00 น. 
(60 นาท)ี 

3.2 การเสวนา “รปูแบบพทุธวธิี
สอนแบบ
ซกัถามสนทนา
โตต้อบ” 
- ตวัอยา่งการ
สอนแบบ
ซกัถามสนทนา
โตต้อบของพระ
อาจารยร์ปูต่าง ๆ  
 

- ผูเ้ขา้อบรมศกึษา
ตวัอยา่งการสอนแบบ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ
ของพระอาจารยร์ปูต่างๆ 
จากวดีทีศัน์ 
- แบ่งผูเ้ขา้อบรม
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยจบัสลาก 
- แต่ละกลุ่มรว่มกนั
วเิคราะหว์ธิกีารสอนจา
กวดีทีศัน์ 

- วดีทีศัน์ 
- ใบกจิกรรม 3.2 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
3.2 
 
 

11.00 – 12.00 น. พกั 
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กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี ประเภท 
เน้ือหา วธีดาํเนนการิ ิ  ส่ือและอปุกรณ์ 

12.00 – 13.00 น. 
(60 นาท)ี 

3.3 การเสวนา การเขยีน
แผนการสอน
แบบซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 
 

- ผูเ้ขา้อบรมศกึษาและ
เลอืกเน้ือหาจากหนงัสอื
เรยีนวชิา
พระพทุธศาสนา ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
- แต่ละรปูเขยีนแผนการ
สอนแบบซกัถามสนทนา
โตต้อบ 

- หนงัสอืเรยีน
วชิา พระพทุธ 
ศาสนาชัน้
มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
- ใบกจิกรรม 3.3 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
3.3 
 

13.00-14.00 น.  การนําเสนอ การสอนโดย
การซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 

- แบ่งผูเ้ขา้อบรม
ออกเป็น 6 กลุ่มโดยจบั
สลาก 
- แต่ละรปูเขยีนฝึก
ปฏบิตักิารสอนโดยการ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ
ในกลุ่มของตนตาม
แผนการสอนทีเ่ตรยีม 
- สมาชกิในกลุ่มรว่มให้
ขอ้เสนอแนะ 

- ใบกจิกรรม 3.4 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
3.4 
 

14.00-14.15 น.  พกั    
14.15 – 16.15 น. 
(180 นาท)ี 

3.4  การสอนโดย
การซกัถาม
สนทนาโตต้อบ 
(ต่อ) 
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หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 4 กจกรรมท่ี ิ 4 : พทุธวธีสอนโดยการสาธติ ิ  
กจกรรมยอยิ ่  

เวลา 
ท่ี ประเภท 

เน้ือหา วธีดาํเนิ ิ นการ ส่ือและอปุกรณ์ 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบยีน    
09.00-10.00 น. 
(60 นาท)ี 

4.1 การบรรยาย 
 

“พทุธวธิสีอนโดย
การสาธติ” 
1) หลกัแหง่พทุธ
วธิสีอนโดยการ
สาธติ 
2) การประยกุต์
พทุธวธิสีอนโดย
การสาธติ 
3) ลกัษณะของวธิี
สอนแบบสาธติ 
ขัน้ตอนการสอน 

- บรรยายโดยวทิยากรที่
มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการ
สอน 
- ผูเ้ขา้อบรมศกึษา 
ใบความรู ้4.1 
- ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิราย
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

- เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์+ 
LCD Projector 
- PowerPoint 
- ใบความรู ้4.1 
- ใบกจิกรรม 4.1 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
4.1 
 
 

10.00 – 11.00 
น. 
(60 นาท)ี 

4.2 การเสวนา “รปูแบบพทุธวธิี
สอนแบบสาธติ” 
- ตวัอยา่งการสอน
แบบสาธติของพระ
อาจารยร์ปูต่าง ๆ 
 

- ผูเ้ขา้อบรมศกึษา
ตวัอยา่งการสอนแบบ
สาธติของพระอาจารยร์ปู
ต่าง ๆ 
จากวดีทีศัน์ 
- แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 
6 กลุ่มโดยจบัสลาก 
- แต่ละกลุ่มรว่มกนั
วเิคราะหว์ธิกีารสอนจา
กวดีทีศัน์ 
- ผูแ้ทนกลุ่มนําเสนอผล
การวเิคราะหต่์อกลุ่มใหญ่ 

- วดีทีศัน์ 
- ใบกจิกรรม 4.2 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
4.2 
 
 

11.00 – 12.00 
น. 

พกั 

12.00 – 13.00 
น. 
(60 นาท)ี 

4.3 การเสวนา “การเขยีนแผนการ
สอนแบบสาธติ” 
 

- ผูเ้ขา้อบรมศกึษาและ
เลอืกเน้ือหาจากหนงัสอื
เรยีนวชิาพระพทุธศาสนา 

- หนงัสอืเรยีน
วชิา พระพทุธ 
ศาสนาชัน้
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กจกรรมยอยิ ่  
เวลา 

ท่ี ประเภท 
เน้ือหา วธีดาํเนิ ิ นการ ส่ือและอปุกรณ์ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
- แต่ละรปูเขยีนแผนการ
สอนแบบสาธติ 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
- ใบกจิกรรม 4.3 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
4.3 
 

13.00-14.00 น.  การนําเสนอ การสอนโดยการ
สาธติ 

- แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 
6 กลุ่มโดยจบัสลาก 
- แต่ละรปูเขยีนฝึก
ปฏบิตักิารสอนโดยการ
สาธติในกลุ่ม 
ของตนตามแผนการสอน 
ทีเ่ตรยีม 
- สมาชกิในกลุ่มรว่ม 
ใหข้อ้เสนอแนะ 

- ใบกจิกรรม 4.4 
- ใบบนัทกึ 
ผลการ เรยีนรู ้
4.4 

14.00-14.15 น.  พกั    
13.00 – 16.15 
น. 
(180 นาท)ี 

4.4 การนําเสนอ การสอนโดยการ
สาธติ (ต่อ) 
 

  

 
 

ส่ือการฝึกอบรม 
 1. สือ่ประกอบการบรรยาย โปรแกรม PowerPoint หน่วยฝึกอบรมที ่1-4 
 2. วดีทีศัน์ ตวัอยา่งการสอนโดยการบรรยาย ตวัอยา่งการสาธติศาสนพธิ ี
 3. แบบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1-4 
 
 
 
 



  

 

233 

การวดัผลและประเมนผลิ  
 1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการฝึกอบรม 
 2. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจสอบจากแบบบนัทกึผลการเรยีนรู ้ 
 3. แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
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หลกัสตูรฝึกอบรม 
 

 โครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย หวัขอ้เน้ือหาวชิาการหลกัสตูรฝึกอบรม
จดัเป็นหน่วยฝึกอบรม ประกอบดว้ย 4 หน่วยฝึกอบรม กาํหนดระยะเวลา 24 ชัว่โมง ซึง่แต่ละ
หน่วยฝึกอบรม มคีวามสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัจุดมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม โดยมี
รายละเอยีดโดยสรปุไดด้งัน้ี 
  

หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 1 
 

 หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 1 กจิกรรมที ่1 : หลกัการสอนศลีธรรม  (เวลา 6 ชัว่โมง) 
ประกอบดว้ย 5 กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
 กจกรรมท่ี ิ 1.1 การบรรยาย เรือ่ง “พระสอนศลีธรรมควรวางตนอยา่งไร” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกอุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาได ้
  2. อธบิายบทบาทของพระภกิษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาได ้
  3. อธบิายความสาํคญัของโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนได ้
 เน้ือหา 
  1. อุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
  2. บทบาทของพระภกิษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
  3. โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 
อุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา บทบาทของพระภกิษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
และโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1 “พระสอนศลีธรรมควรวางตวัอยา่งไร” 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
 การประเมนผลิ  
  - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
 กจกรรมท่ี ิ 1.2 การเสวนา เรือ่ง “คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน”  
 (60 นาท)ี 
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 วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ไีด ้
  2. อธบิายคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในปจจุบัั น 
  3. เสนอแนวทางหรอืวธิแีกไ้ข/ปรบัปรงุคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในปจจุบนัั  
 เน้ือหา 
  1. คุณธรรมนําการคดิเพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัพระสอนศลีธรรม 
  2. จรยิธรรมคอืความประพฤตใินสมณสญัญา สมณสารปู และจรณะ 15  
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 รปู 
 2. แต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนรบัใบกจิกรรม 2 และจบัสลากประเดน็ทีศ่กึษา ไดแ้ก่   
   - คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ ี  
   - ลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในปจจุบนัั   
   - แนวทางการสง่เสรมิคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ ี
 3. แต่ละกลุ่มรว่มศกึษาวเิคราะหต์ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 4. นําเสนอผลการวเิคราะห ์ 
 5. สมาชกิทีเ่หลอืรว่มอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามแต่ละกลุ่ม 
 6. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1.2 ประกอบการสรปุในแต่ละประเดน็ 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
 กจกรรมท่ี ิ 1.3 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนทัว่ไป” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอนได ้
  2. อธบิายหลกัการทัว่ไปของพทุธวธิสีอนและลลีาการสอนได ้
  3. อธบิายพทุธวธิสีอนทัง้ 7 วธิไีด ้
  4. อธบิายกลวธิแีละอุบายประกอบการสอนได ้
 เน้ือหา  
 - ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอน  
 - พทุธวธิสีอน 7 วธิ ี 
 - ลลีาการสอน กลวธิแีละอุบายประกอบการสอน  
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 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั ปรชัญา
พืน้ฐานของพทุธวธิสีอน พทุธวธิสีอน 7 วธิ ีและลลีาการสอน กลวธิแีละอุบายประกอบการสอน
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1.3 “พทุธวธิสีอนทัว่ไป” 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
 กจกรรมท่ี ิ 1.4 การเสวนา เรือ่ง “องคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกองคป์ระกอบของพทุธวธิสีอนได ้
  2. อธบิายสภาพขององคป์ระกอบของพทุธวธิสีอนในปจจุบนัั  
  3. ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง หรอืวธิแีกไ้ข ปรบัปรงุองคป์ระกอบของพทุธวธิสีอน
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัปจจุบนัั  
 เน้ือหา  
 - ผูส้อน ผูเ้รยีนทีด่ ีเน้ือหาและวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 
 - สภาพของผูส้อน ผูเ้รยีน เน้ือหา และวธิกีารสอนในปจจุบนัั  
 - แนวทางสง่เสรมิองคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 รปู 
 2. แต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนรบัใบกจิกรรม 1.4 และจบัสลากประเดน็ทีศ่กึษา ไดแ้ก่   
   - ผูส้อน ผูเ้รยีนทีด่ ีเน้ือหาและวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 
   - สภาพของผูส้อน ผูเ้รยีน เน้ือหา และวธิกีารสอนในปจจุบนัั  
   - แนวทางสง่เสรมิองคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
 3. แต่ละกลุ่มรว่มศกึษาวเิคราะหต์ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 4. นําเสนอผลการวเิคราะห ์ 
 5. สมาชกิทีเ่หลอืรว่มอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามแต่ละกลุ่ม 
 6. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1.4 ประกอบการสรปุในแต่ละประเดน็ 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
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 กจกรรมท่ี ิ 1.5 การบรรยายและการเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอน” (120 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
 1. วเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรายวชิาพระพทุธศาสนาได ้
 2. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละภาคการศกึษาได ้
 3. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละเน้ือหาได ้
 4. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมงได ้
 5. บอกขัน้ตอนการเขยีนแผนการสอนได ้
 6. เขยีนแผนการสอนได ้
 เน้ือหา 
 การเขยีนแผนการสอน ประกอบดว้ย  
  - ความหมายและความสาํคญัของการเขยีนแผนการสอน 
  - การวเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรายวชิาพระพทุธศาสนา 
  - การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละภาคการศกึษา 
  - การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละเน้ือหา 
  - การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเขยีนแผนการสอนมาบรรยาย 
 2. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
 3. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1.5 
 4. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่มโดยจบัสลาก เน้ือหารายวชิาพระพทุธศาสนาใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ แต่ละภาคเรยีน 
 5. แต่ละกลุ่มศกึษาใบกจิกรรม 1.5 
 6. สมาชกิในแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะห ์ 
 7. สมาชกิทีเ่หลอืรว่มอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามแต่ละกลุ่ม 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์  
 - การนําเสนอผลงาน  
 - การรว่มสรปุ 
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  กจกรรม ิ 1.1  พระสอนศีลธรรมควรวางตนอยางไร่  
 

แนวคดิ  
 ความคาดหวงัจากคณะสงฆ์ รฐับาล และประชาชนทัว่ไปคือพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรยีนควรเป็นแบบอย่างในการประพฤตทิี่ดงีามตามหลกัศลีธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
สามารถสอนใหน้กัเรยีนประพฤตดิปีฏบิตัชิอบไดใ้นชวีติจรงิ ดงันัน้พระสอนศลีธรรมควรวางตน
อยา่งไรในการเขา้ไปปฏบิตังิานสอน 
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
 1. บอกอุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาได ้
 2. อธบิายบทบาทของพระภกิษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาได ้
 3. อธบิายความสาํคญัของโครงการพระสอนศลีธรรมได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนเกดิจากการทีร่ฐับาลไดเ้หน็ความสาํคญัต่อการพฒันา
ดา้นศลีธรรมของนกัเรยีนทุกระดบัชัน้จงึไดจ้ดัโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนขึน้ โดยจดั
งบประมาณอุดหนุนมาอยา่งต่อเน่ือง จงึควรทราบถงึความเป็นมาของโครงการ และคุณธรรม
จรยิธรรมของพระสอนศลีธรรม อนัจะทาํใหพ้ระสอนศลีธรรมสามารถปฏบิตังิานสอน และม ี
ความประพฤตทิีเ่หมาะสม ซึง่เน้ือหาฝึกอบรมดงัต่อไปน้ี 
 1. อุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 เมือ่พระพทุธเจา้ไดต้รสัรูแ้ลว้ กท็รงเริม่ประกาศพระพทุธศาสนา โดยทรงใชเ้วลา
ตลอดหน้าฝนแรก รวบรวมพระสาวกได ้60 รปู แลว้ทรงอบรมคุณธรรมแก่ทา่นเหล่านัน้อยา่ง
เพยีงพอทีจ่ะแยกยา้ยกนัออกไปประกาศพระศาสนา พอหมดหน้าฝน ดนิฟาอากาศแหง้้  กไ็ด้
ทรงเรยีกพระสาวกเหล่านัน้มาประชุม แลว้รบัสัง่ใหแ้ยกยา้ยไปประกาศพระพทุธศาสนาใน
ภมูภิาคต่างๆ ดว้ยพระดาํรสัวา่ 
  “ดกูรภกิษุทัง้หลาย พวกเธอทัง้หลายจงเทีย่วจารกิไป เพือ่ประโยชน์และ
ความสขุแกช่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแก่ทวยเทพ
และมนุษย,์พวกเธออยา่ไดไ้ปรวมโดยทางเดยีวกนัสองรปู จงแสดงธรรมงานในเบือ้งตน้ งามใน
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ทา่มกลาง และงามในทีส่ดุ,จงประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถ พรอ้มทัง้พยญัชนะ ครบ
บรบิรูณ์ บรสิทุธิ ์สตัวท์ัง้หลาย จาํพวกทีม่ธุีลคีอืกเิลสน้อย มอียู ่แต่เพราะไมไ่ดฟ้งธรรมั  
 ยอ่มเสือ่ม, ผูรู้ท้ ัว่ถงึธรรม จกัม ี ดกูรภกิษุทัง้หลาย แมเ้รากจ็กัไปตาํบลอุรเุวลาเสนานิคม 
เพือ่แสดงธรรม”  
 2. บทบาทของพระภกิษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 พระภกิษุสงฆ ์ซึง่เป็นบรรพชติในพระพทุธศาสนา มหีน้าทีศ่กึษาปฏบิตัธิรรม เผยแผ่
คาํสอน สบืต่อพระพทุธศาสนา มคีุณธรรมและหลกัความประพฤตทิีต่อ้งปฏบิตั ิ
 3. โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมไดด้าํเนินการโครงการพระสอนศลีธรรมใน
โรงเรยีน มาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2548-2550 ในปีงบประมาณ 2551 กรมการศาสนาไดเ้ปลีย่น
บทบาทการบรหิารโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีด่าํเนินการมาแต่เดมิไปสนบัสนุน
กจิกรรมคุณธรรมอื่นๆ โดยไดโ้อนภาระงานพรอ้มงบประมาณใหก้ระทรวงศกึษาธกิารรบั
ดาํเนินการ 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 
อุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา บทบาทของพระภกิษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
และโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1 “พระสอนศลีธรรมควรวางตวัอยา่งไร” 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - เครือ่งคอมพวิเตอร ์ พรอ้มชุด  LCD Projector 
 - PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
 - ใบความรู ้1.1 
  - ใบกจิกรรม 1.1 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.1 
 
การประเมนผลิ  

3. สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
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 ใบความรู ้1.1  การวางตนของพระสอนศีลธรรม 
 

 อดุมการณ์ของการเผยแผพระพทุธศาสนา่  
 เมือ่พระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ ไดเ้สดจ็ไปแสดงธรรมโปรดผูท้ีค่วรรูธ้รรมทีพ่ระองคต์รสัรู้
และไดม้ผีูรู้แ้จง้ในพระธรรม คอื เกดิพระสาวกเป็นหมูภ่กิษุสงฆข์ึน้  ดงันัน้พระองคจ์งึทรง
ประกาศอุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา คอืสง่พระสาวกไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
ยงัทีต่่างๆ กนั ดว้ยพระดาํรสัวา่ (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง (2514) เล่ม 4 : 32) 
 “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอจงเทีย่วจารกิ เพือ่ประโยชน์และความสขุแกช่นหมูม่าก  
เพือ่อนุเคราะหโ์ลก  เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแกท่วยเทพและมนุษย ์พวกเธออยา่ไดไ้ป
รว่มทางเดยีวกนัสองรปู  จงแสดงธรรมงามในเบือ้งตน้ งามในทา่มกลาง  งามในทีส่ดุ 
จงประกาศพรหมจรรย ์ พรอ้มทัง้อรรถ พรอ้มทัง้พยญัชนะ  ครบบรบิรูณ์  บรสิทุธิ”์  
 ตรงกบัคาํภาษาบาลวีา่ 
 “จรถ  ภกฺิขเว  จารกิ ํ พหชุนหติาย  พหชุนสขุาย  โลกานุกมฺปาย   
อตฺถายหติาย  สขุาย  เทวมนุสฺสานํ  มา  เกน  เทฺว  อคมตฺิถ  เทเสถ  ภกฺิขเว  ธมฺม ํ  
  อาทกิลุยาณํ  มชฺเฌกลฺยาณํ  ปรโิยสานกลฺยาณํ  สาตฺถ ํ 
  สพฺยญฺชนํ  เกวลปรปิณฺุณํ  ปรสิทฺุธ ํ พฺรหมฺจรยิ ํ ปกาเสถ” 
 
 บทบาทของพระภกษุในการเผยแผพระพทุธศาสนาิ ่  
 มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2553ข:ออนไลน์) กล่าวถงึ บทบาท 
ของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธ 
ศาสนา มหีน้าที่ศกึษาปฏบิตัธิรรม เผยแผ่คําสอน สบืต่อพระพุทธศาสนา มคีุณธรรมและหลกั
ความประพฤตทิีต่อ้งปฏบิตัมิากมาหน้าทีข่องพระภกิษุทีส่มัพนัธก์บัคฤหสัถ ์ไดแ้ก่ การใหค้วาม
อนุเคราะหช์าวบา้น ตามหลกัปฏบิตัใินฐานะทีพ่ระภกิษุเป็นเสมอืนทศิเบือ้งบน ไดแ้ก่ 
  1. หา้มปราม สอนใหเ้วน้จากความชัว่ คอื งดเวน้จากการเบยีดเบยีนกนั 
ไมท่าํลายทัง้ชวีติตนเองและผูอ้ื่น 
  2. แนะนําสัง่สอนใหต้ัง้อยูใ่นความด ีงดเวน้อบายมขุ 6 
  3. อนุเคราะหด์ว้ยความปรารถนาดดีว้ยน้ําใจอนังามโดยยดึถอืหลกัสงัคหวตัถุ 4 
  4. ใหไ้ดฟ้งไดรู้ส้ ิง่ทีย่งัไมเ่คยรูไ้มเ่คยฟง คอื สอนใหรู้จ้กัแยกแยะมติรแท ้มติรั ั

เทยีม ใหค้บบณัฑติเพือ่ประโยชน์ในการดาํรงชพี 
  5. ชีแ้จงอธบิายทาํสิง่ทีเ่คยฟงแลว้ใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ ในสิง่ทีส่ดบัเลา่ั เรยีนมาแลว้ 
เชน่ การแสวงหาทรพัยโ์ดยวธิสีจุรติ การรูจ้กัรกัษาทรพัย ์และการดาํรงชวีติตามฐานะ 
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  6. บอกทางสวรรคใ์ห ้คอื การแนะนําวธิคีรองตน ครองคน ครองงาน หรอืวธิี
ครองชวีติใหไ้ดร้บัผลดมีคีวามสขุ 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั (2553:ออนไลน์) นําเสนอบทบาทของพระภกิษุ
ในการเผยแผว่า่ อาจทาํไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. การปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่เมือ่พระภกิษุประพฤตปิฏบิตัชิอบ
ตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ยอ่มนํามาซึง่ความเลื่อมใสศรทัธาของ
พทุธศาสนิกชนและบุคคลผูพ้บเหน็โดยทัว่ไป 
  2. การสัง่สอนในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ การเทศนา ปาฐกถาธรรม หรอืเผยแผธ่รรม
ทางสือ่มวลชน 
  3. การทาํกจิกรรมอนัเป็นการสงเคราะหช์าวบา้น เชน่ ชว่ยสรา้งสิง่
สาธารณประโยชน์ เป็นผูนํ้าชาวบา้นในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ เชน่รกัษาปา ขดุลอกหนองบงึ ่

สง่เสรมิอาชพีสจุรติ ตัง้กลุ่มสจัจะออมทรพัย ์ธนาคารขา้ว ธนาคารโคกระบอื เป็นตน้ 
  4. จดักจิกรรมอนัเป็นประเพณแีละศาสนพธิใีนโอกาสต่างๆ เชน่ วนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา เพือ่ใหช้าวบา้นไดท้าํกจิกรรมทางพระพทุธศาสนารว่มกนั อนัจะทาํใหเ้กดิ
ความรกัสามคัคใีนหมูบ่า้น ชุมชน สงัคม รวมทัง้การถอืโอกาสเทศนาธรรมสัง่สอนใหง้ดเวน้จาก
อบายมขุ ใหป้ระพฤตดิ ีหลกีหนีความชัว่ 
  5. การเป็นผูนํ้าในการปฏบิตัธิรรม เชน่ ฝึกสมาธเิพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ
พระพทุธศาสนาจากการปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ 
 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 ความเป็นมาของโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั (2553ก:ออนไลน์) สรปุไดด้งัน้ี 
 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมไดด้าํเนินการโครงการพระสอนศลีธรรม 
ในโรงเรยีน มาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2548-2550 โดยแรกเริม่รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณให้
จาํนวน 10,000,000 บาท เพือ่อุดหนุนเป็นคา่ใชจ้า่ยถวายพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีเ่ขา้ไป
ปฏบิตังิานสอนในสถาน ศกึษา ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอาชวีะศกึษา 
ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาค ประมาณ 600 รปู ต่อมากระทรวงวฒันธรรมไดท้าํขอ้ตกลง 
ความรว่มมอืกบักระทรวง ศกึษาธกิารเกีย่วกบัโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
 ภายหลงัจากการทีก่ระทรวงวฒันธรรมไดท้าํขอ้ตกลงความรว่มมอืกบั
กระทรวงศกึษาธกิาร และมกีารประชุมรว่มกนัแลว้ พบวา่ กระทรวงศกึษาธกิารมคีวามตอ้งการ
พระสอนฯ ไปปฏบิตังิานสอนในโรงเรยีนเฉพาะทีส่งักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)ไมน้่อยกวา่ 58,073 รปู โดยเฉพาะโรงเรยีนวถิพีทุธ ซึง่มอียูจ่าํนวนมากกวา่ 
10,000 แหง่  
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 ดงันัน้ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม จงึไดว้เิคราะหเ์หตุผลความจาํเป็น 
และบรบิททีเ่กีย่วขอ้งทุกดา้น แลว้จงึไดม้แีนวคดิวา่จะขยายพระสอนฯใหเ้ขา้ไปปฏบิตังิานสอน
โรงเรยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกระทรวงศกึษาธกิาร ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่
ประเทศ คอื 1 ตําบล ต่อ 1 รปู โดยจะขยายเพิม่ขึน้อกี 4,000 รปู เป็นการนํารอ่ง จากนัน้ได้
เสนอของบประมาณกลางจากรฐับาลเพือ่อุดหนุนเป็นคา่ใชจ้า่ยของพระสอน ฯ จาํนวน 4,000 
รปู รปูละ 2,000 บาทต่อเดอืน และเป็นคา่ดาํเนินการจดัทาํหนงัสอื อุปกรณ์เกีย่วกบัการเรยีน
การสอน การตดิตามประเมนิผลโครงการเพือ่ใหส้าธารณชนทัว่ประเทศเหน็ความสาํคญัของ
พระสงฆ ์โดยมุง่เน้นประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั คอื ผูเ้รยีนไดแ้ก่ เดก็ เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษาและ
มเีปาหมายเพิม่จาํนวนพระสอนฯ ใหม้ากขึน้เพือ่ใหค้รอบคลุมพืน้ทีต่ามเปาหมาย ้ ้  
 ในปีงบประมาณ 2551 กรมการศาสนาไดเ้ปลีย่นบทบาทการบรหิารโครงการพระ
สอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีด่าํเนินการมาแต่เดมิไปสนบัสนุนกจิกรรมคุณธรรมอื่นๆ โดยไดโ้อน
ภาระงานพรอ้มงบประมาณใหก้ระทรวงศกึษาธกิารรบัดาํเนินการ และไดม้อบใหม้หาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัรบัโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน มาดาํเนินการจดัเขา้ใน
พนัธกจิประเภทงานใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน โดยไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
5 หน่วยงาน ดงัน้ี   
  1. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั มพีระสงฆท์ีม่คีวามพรอ้มและมพีระทีส่อนอยูใ่นสถานศกึษาต่างๆ อยูแ่ลว้   
  2. สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร มศีกึษา 
นิเทศ และสถานศกึษา/โรงเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพระสอนฯ   
  3. กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม มวีฒันธรรมจงัหวดัซึง่เป็นผูด้แูล
โครงการฯ  มาแต่เริม่แรก   
  4. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิมผีูอ้าํนวยการพระพทุธศาสนาจงัหวดั 
ทาํหน้าทีส่ง่เสรมิพระสอนฯ ทีเ่ขา้ไปทาํการสอนในโรงเรยีน  
  5. ภาคคณะสงฆท์ัง้ 18 ภาค มเีจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดัซึง่ปกครองดแูล 
พระสอนฯ ทัว่ประเทศ  
 กระบวนการบรหิารจดัการโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน  
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เมือ่ไดร้บัมอบโครงการพระสอนศลีธรรม
ในโรงเรยีนพรอ้มทัง้งบประมาณมาแลว้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานโครงการพระสอนฯ มี
ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์อนัพงึประสงคค์อืนกัเรยีนไดร้บัการปลกูฝงในเรือ่งคุณธรรมั

จรยิธรรมจากพระสอนฯ โดยตรง และคุม้คา่กบังบประมาณทีไ่ดร้บั จงึไดเ้ตรยีมแผนปฏบิตักิาร
รองรบัการดาํเนินการโครงการ ฯ อยา่งเป็นระบบ และไดด้าํเนินการประสานงานกบัคณะสงฆ ์
สถานศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดม้กีารประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ และจดัอบรม
ถวายความรูเ้พิม่ประสทิธภิาพพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทัว่ประเทศ เพือ่สรา้งศกัยภาพ 
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ในการทาํงานใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสถานศกึษา และเพือ่ปลกูฝงคุณธรรมและจรยิธรรมใหก้บัั

นกัเรยีนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอยา่งถูกตอ้งพรอ้มกบั 
มคีวามประพฤตทิีด่งีาม โดยไดจ้ดัแผนการดาํเนินการโครงการซึง่มกีระบวนการบรหิาร 
โครงการดงัน้ี  
  1. จดัประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน  
  2. จดัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิาร/อาํนวยการโครงการพระสอนฯ ทัว่ประเทศ   
  3. การปฐมนิเทศพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทัว่ประเทศ  
  4. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเขม้ขน้วทิยากรแกนนําโครงการพระสอนศลีธรรม
ในโรงเรยีน  
  5. การอบรมพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน   
  6. การจดัทาํคูม่อื หนงัสอืการจดัสาระการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา พ.ศ. 2544 
และพฒันาเวบไซตโ์ครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน  
  7. การวจิยั   
  8. การนิเทศ การตดิตามประเมนิผล  
  9. การจดัถวายคา่ตอบแทน  
  10. การรบัสมคัร/การคดัเลอืกพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทัว่ประเทศ  
 สบืเน่ืองมาจากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัไดร้บัโครงการพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีนมาบรหิารต่อจากกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม จงึไดม้ปีระกาศ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีน ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการทีป่รกึษา (2) คณะกรรมการอาํนวยการ 
(3) คณะกรรมการดาํเนินงาน เพือ่กาํหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการฯ เพือ่ใหก้าร
ดาํเนินงานโครงการ ฯ เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัและสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรฐับาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในรอบ 1 ปี คณะกรรมการโครงการพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีนไดม้กีารประชุมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 พรอ้มกนัน้ี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
อาํนวยการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทัว่ประเทศ 24 ชุดโดยสมัพนัธก์บัภาคสงฆป์ระกอบดว้ย 
ภาคกลาง 23 จงัหวดั 6 ภาค มคีณะกรรมการอาํนวยการดแูลชุดละ 1 ภาค ในสว่นของวทิยา
เขต วทิยาลยัสงฆ ์หอ้งเรยีน และหน่วยวทิยบรกิารรวม 18 แหง่ มคีณะกรรมการอาํนวยการ
ดแูลในแต่ละพืน้ที ่ลงนามอนุมตัโิดยอธกิารบดเีมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ทัง้น้ี
คณะกรรมการแต่ละชุดจะมหีน้าทีร่บันโยบายแผนการดาํเนินการจากคณะกรรมการบรหิาร
โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนของสว่นกลางมาปฏบิตัพิรอ้มทัง้อาํนวยการโครงการ 
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พระสอนฯ ในพืน้ทีไ่ดร้บัผดิชอบประจาํหน่วยงานของตนเองเพือ่ควบคุมดแูล สง่เสรมิ ภารกจิ
ของโครงการฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่คณะกรรมการโครงการฯ ในแต่ละพืน้ทีไ่ดจ้ดัประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารพรอ้มทัง้ไดป้ระสานงานกบัภาคสงฆแ์ละภาครฐัพรอ้มทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ใบกจกรรม ิ 1.1 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรวางตนอยางไร่  
 

  ฟงวทิยากรบรรยาย ในประเดน็ดงัน้ีั  

 อุดมการณ์ของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 บทบาทของพระภกิษุในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

    โครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. รว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
   2. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดฟ้งวทิยากรบรรยายั  
   3. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............... 

เรือ่งที ่1.1 
พระสอนศลีธรรมควรวางตนอยา่งไร 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่1.1 
วเิคราะหแ์ละสรปุตามแนวคดิของทา่นใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. อุดมการณ์ของการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
…………………………………………... 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. บทบาทของพระภกิษุในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา  
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
3. ความสาํคญัของโครงการพระสอนศลีธรรม 
................................................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 1.2  คณุลกัษณะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
แนวคดิ  
 ความคาดหวงัจากคณะสงฆ ์รฐับาล และประชาชนทัว่ไปคอืพระสอนศลีธรรมใน
โรงเรยีนควรเป็นแบบอยา่งในการประพฤตทิีด่งีามตามหลกัศลีธรรมทางพระพทุธศาสนา และ
สามารถจะสอนใหน้กัเรยีนประพฤตดิปีฏบิตัชิอบไดใ้นชวีติจรงิได ้พระควรมคีุณลกัษณะอยา่งไร 
ในการเขา้ไปปฏบิตังิานสอน การเสวนา การอภปิราย การวเิคราะห ์และสรปุคุณลกัษณะทีด่ ี
ของพระสอนศลีธรรมเพือ่หาวธิกีารแกไ้ขปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏบิตังิานสอนยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ :  
 1. บอกคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ไีด ้
 2. อธบิายคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในปจจุบนัั  
 3. เสนอแนวทางหรอืวธิแีกไ้ข/ปรบัปรงุคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในปจจุบนัั  
  
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 คุณธรรมนําการคดิเพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัพระสอนศลีธรรม คุณธรรมตอ้งปฏบิตั ิ
ทัง้ 3 ขัน้ ตามลาํดบั คอื  
  ขัน้ที ่1 สตุมยปญฺญา ความรูท้ีเ่กดิจากการรบัขอ้มลูนัน้ 
  ขัน้ที ่2 จนฺิตามยปญฺญา พระสอนศลีธรรมจะตอ้งทาํใหด้คูอืคดิใหด้ ู 
  ขัน้ที ่3 ภาวนามยปญฺญา เป็นการ ลงมอืปฏบิตั ิพระสอนศลีธรรมตอ้งอยูใ่หเ้หน็ 
คอืการดาํรงชวีติอยา่งมคีุณธรรม เป็นตวัแบบเป็นโมเดลลิง่ และจรยิธรรมคอืความประพฤต ิ
ในสมณสญัญา สมณสารปู และจรณะ 15  
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 6 รปู 
 2. แต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนรบัใบกจิกรรม 2 และจบัสลากประเดน็ทีศ่กึษา ไดแ้ก่   
   - คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ ี  
   - ลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในปจจุบัั น  
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   - แนวทางการสง่เสรมิคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ ี
 3. แต่ละกลุ่มรว่มศกึษาวเิคราะหต์ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 4. นําเสนอผลการวเิคราะห ์ 
 5. สมาชกิทีเ่หลอืรว่มอภปิรายผลการวเิคราะห ์ของแต่ละกลุ่ม 
 6. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1.2 ประกอบการสรปุในแต่ละประเดน็ 
 
ส่ือและอปุกรณ์  
  
 - ใบความรู ้1.2 
  - ใบกจิกรรม 1.2 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.2 
 
การประเมนผลิ  

3. สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
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ใบความรู ้1.2 คณุลกัษณะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
 การวเิคราะหค์ุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนในกรอบคุณธรรมนําการ
คดิเพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัพระสอนศลีธรรมคุณธรรมตอ้งปฏบิตัทิ ัง้ 3 ขัน้ 3 ลาํดบั คอื ขัน้ที ่1 
สตุมยปญฺญา ความรูท้ีเ่กดิจากการรบัขอ้มลูนัน้ ขัน้ที ่2 จนิตามยปญฺญา พระสอนศลีธรรม
จะตอ้งทาํใหด้คูอืคดิใหด้ ูขัน้ที ่3 ภาวนามยปญฺญา เป็น การลงมอืปฏบิตั ิพระสอนศลีธรรม 
ตอ้งอยูใ่หเ้หน็ คอื การดาํรงชวีติอยา่งมคีุณธรรม เป็นตวัแบบ เป็นโมเดลลิง่ และจรยิธรรม 
คอืความประพฤตใินสมณสญัญา สมณสารปู และจรณะ 15 วา่พระสอนศลีธรรมทีด่คีวรมี
คุณลกัษณะอยา่งไร ? ปจจุบนัพระสอนศลีธรรมมลีกัษณะอยา่งไร โดยวเิคราะหจ์ากั

ประสบการณ์ทีผ่า่นมา และการเสนอแนวทางหรอืวธิแีกไ้ข/ปรบัปรงุคุณลกัษณะทีย่งัเป็นชอ่งวา่ง
ดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 คณุธรรมนําการคดิ  
 พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู  ธมฺมจตฺิโต) (2552ค :ออนไลน์) กล่าวถงึคุณธรรม 
นําความคดิสรปุไดว้า่ การศกึษามเีปาหมายเพือ่พฒันาปญญาใหเ้กดิค้ ั วามรอบรู ้ความรอบรู ้ 
ทีเ่กดิขึน้นัน้ ถา้เป็นความรูแ้บบเชื่อมโยงเรยีกวา่รูร้อบ หรอืรูไ้ปถงึแก่นความจรงิเรยีกวา่รูล้กึ 
รูร้อบกบัรูล้กึเป็นปญญา ปญญานัน้ถา้มใีนผูใ้ด ผูน้ัน้จะเป็นคนทีค่ดิกวา้งแลว้กม็องลกึซึง้ ั ั

เพราะฉะนัน้การศกึษาใหค้นเหน็มองเชื่อมโยงของสิง่ทัง้หลาย ซึง่ถา้สามารถสรา้งคนใหม้ปีญญาั

ดงักล่าวมาน้ีได ้จะทาํใหผู้น้ัน้ดาํรงชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 ถา้รูร้อบระหวา่งตวัเองกบัคนอื่น ระหวา่งตวัเองกบัสิง่แวดลอ้ม บุคคลนัน้จะถนอม
รกัษาสิง่แวดลอ้ม ถนอมรกัษาคนอื่น ซึง่เรยีกวา่มคีณุธรรมจรยิธรรมนัน้เอง และถา้รูล้กึไปถงึ
เบือ้งหลงัสิง่ทัง้หลาย บุคคลนัน้จดัการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งถูกตอ้งกบัความรูท้ีไ่ดน้ัน้ ปญหาั

ต่างๆ กจ็ะไมเ่กดิขึน้  
 การอบรมสัง่สอนใหเ้ดก็เกดิปญญา จะตอ้งกาํหนดตัง้เปาหมายวา่ ถา้จะทาํใหเ้ดก็รู้ั ้

รอบและรูล้กึดงักล่าวมาน้ีจะทาํอยา่งไร ในทางพทุธศาสนาไดแ้บ่งปญญาั หรอืความรอบรู้
ออกเป็น 3 ประเภท   
  ประเภทที ่1 สตุมยปญฺญา คอืความรอบรู ้รูล้กึทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารเชือ่มโยง ซึง่
ความรูป้ระเภทน้ีเป็นความรูท้ีไ่ด ้ขอ้มลูขัน้ที ่2 คอื อาศยัคาํบอกกลา่วของคนอื่น อาศยัอา่น
หนงัสอื เพราะฉะนัน้เป็นความรูท้ีไ่มไ่ดป้ระสบพบดว้ยตวัเอง อา่นมากฟงมากจะไดค้วามรูม้ากั

จาํไดม้ากเรยีกวา่พหสูตู 
  ประเภทที ่2 จนฺิตามยปญฺญา เป็นความรูท้ีเ่กดิจากการคดิวเิคราะหส์ิง่ทีไ่ดฟ้ง ั

ส ิง่ ไดอ้า่น ไดพ้บเหน็ เชื่อมโยงกนัเป็นระบบ เกดิความรูร้อบ รูล้กึ ซึง่ในขอ้ที ่1 คอืการรบัขอ้มลู 
สตุมยปญฺญา จะตอ้งสมัพนัธก์บัขอ้ที ่2 จนิตามยปญฺญา คอืความรูเ้กดิจากการคดิ เพราะฉะนัน้
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ฝึกใหเ้ดก็คดิ คดิโดยไมร่บัขอ้มลูมกัจะออกนอกลู่นอกทาง ครจูะตอ้งใหข้อ้มลู หรอือา่นจาก
แหล่งขอ้มลูขา่วสารอื่นๆ กลัน่กรองพนิิจพจิารณา ดว้ยการนํามายอ่ยขอ้มลู นัน่คอื การคดิ 
นําสู ่ภาวนามยปญฺญา ซึง่เป็นปญญาั  
 ประเภทที ่3 ปญญาทีเ่กดิจากการลงมอืทาํ เมือ่ไดฟ้งไดอ้า่นไดค้ดิตามใน ั ั 2 ขอ้แรก
แลว้ ทดลองทดทาํ ทาํดทีาํต่อไป ถา้ทาํไมด่ตีอ้งปรบัปรงุลองแกไ้ข ปรบัปรงุอยา่งน้ี เรยีกวา่ 
ภาวนามยปญฺญา  
 การสอนในหอ้งเรยีน คุณธรรมจรยิธรรมตอ้งทาํทัง้ 3 ขัน้ 3 ลาํดบั ขัน้ที ่1 คอื 
สตุมยปญฺญา ความรูท้ีเ่กดิจากการรบัขอ้มลูนัน้ ครจูะตอ้งเป็นผูส้อนใหรู้ ้และเมือ่รูแ้ลว้จะตอ้งคดิ
สอนใหผู้เ้รยีนคดิ การสอนอยา่งไรทีจ่ะใหเ้ดก็เกดิ ขัน้ที ่2 จนฺิตามยปญฺญา ครจูะตอ้งทาํใหด้คูอื
คดิใหด้ ูคอืคดิอยา่งน้ี วเิคราะหอ์ยา่งน้ี เหมอืนกบัสาธติในทางจติใจ ปกตกิารเขา้หอ้งทดลองจะ
มองเหน็สิง่ทีจ่ะทดลอง แต่การคดิเมือ่ทดลองคดิใหเ้ดก็ด ูพดูออกมาดงัๆ อนัน้ีเรยีกจนฺิตามย
ปญญา ั คอื คดิใหด้ ูขัน้ที ่3 ภาวนามยปญฺญา เป็น การลงมอืปฏบิตั ิครตูอ้งอยูใ่หเ้หน็ คอืการ
ดาํรงชวีติอยา่งมคีุณธรรมจรยิธรรม เป็นตวัแบบ เป็นโมเดลลิง่ จงึจะมผีลสมัฤทธิใ์นพฤตกิรรม
ของเดก็ คอืเกดิการเปลีย่นแปลง เชน่ ประสงคใ์หเ้ดก็ไหวพ้ระสวดมนต ์ครตูอ้งไหวพ้ระสวด
มนตใ์หเ้ดก็ดดูว้ย ทาํเป็นวถิชีวีติอยา่งน้ีจะตอ้งมผีล “สอนใหรู้ ้ทาํใหด้ ูอยูใ่หเ้หน็”   
 ในการสอนใหรู้ ้ตอ้งบวกกบัทาํใหด้หูรอืคดิใหด้ ูนัน่คอืในวชิาต่างๆ ไมเ่ป็นแต่เพยีง
ใหข้อ้มลูดบิ แต่ตอ้งวเิคราะห ์ตอ้งขบตอ้งยอ่ยใหเ้ดก็ไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ ถา้เกดิใหข้อ้มลู
ดบิไป เป็นเรือ่งทีย่ากสาํหรบัเดก็ทีจ่ะไดเ้รยีนรู ้เพราะฉะนัน้ลองคดิทอนยอ่ยดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจ
เอง พดูจากความเขา้ใจของผูพ้ดู เหมอืนกบัทาํกบัขา้วใหเ้หมาะกบัปากของเดก็ เดก็กจ็ะรบัได้
งา่ย   
 การยอ่ยหรอืคดิดว้ยจนิตาของคร ูทีว่า่คดิใหด้หูรอืทาํใหด้นูัน้ แยกออกเป็น 2 แบบ 
คอื 1) คดิเพือ่ใหเ้กดิปญญา ั 2) คดิเพือ่ใหเ้กดิคุณธรรม 2 แบบน้ีไปสูเ่ปาหมายเดยีวกนั้  
คอืเมือ่มปีญญาแลว้ไปสูค่ณุธรรมได ้ดงัน้ี  ั  
  แบบที ่1 คดิเพือ่ใหเ้กดิปญญั า คอืมคีวามรู ้เชน่ การคดิหาสาเหตุวา่สิง่ต่างๆ 
เกดิจากเหตุไหน สมัพนัธก์นัอยา่งไร อยา่งน้ีคดิแลว้เกดิความรูอ้ยา่งทีท่ดลองทางวทิยาศาสตร ์
คดิคณติศาสตร ์คดิวเิคราะหถ์งึเบือ้งหลงัของคนทีอ่ยูใ่นประวตัศิาสตร ์เหมอืนเรือ่งนกัสบื คดิ
แลว้เกดิปญญา เกดิความรู ้ไดบ้ทสั รปุ   
  แบบที ่2 คดิแลว้เกดิคุณธรรม หมายถงึคดิแลว้เกดิกาํลงัใจทีจ่ะทาํความด ีมอง
แงด่บีางทเีกดิความทอ้แทไ้มม่กีาํลงัใจในการทาํงาน แต่พอเหน็คนพกิารงอ่ยเปลีย้เสยีขาทาํงาน
อยา่งไมท่อ้แท ้อยา่งมศีกัดศิร ีจะเกดิความคดิวา่จะงอมอืงอเทา้ไมอ่ายเขาหรอื เกดิความขยนั์
ขนัแขง็ขึน้ ฉะนัน้การคดิเพือ่ใหเ้กดิความรูห้รอืเกดิปญญาแลว้แกป้ญหาได ้ซึง่มหีลายแบบ เชน่ ั ั

คดิแบบอรยิสจั 4 คดิแบบปฏจฺิจสมปุบาท มองเหน็สิง่ต่างๆ เชื่อมโยงกนัอยา่งมเีหตุมผีล 
คดิแบบวภิชัวาท แยกแยะสว่นประกอบทัง้หลาย   
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 การคดิเหล่าน้ี พระพทุธศาสนาสอนไวม้าก เรยีกวา่ “โยนิโสมนสกิาร” โยนิโส แปลวา่ 
ถูกตอ้งแยบคาย มนสกิาร แปลวา่ ทาํไวใ้นใจ โยนิโสมนสกิารคอื คดิใหถู้กตอ้งแยบคายเพือ่ให้
เกดิปญญา เพือ่ใหเ้กดิกาํลงัใจในการทาํความด ีั  
 ตวัอยา่ง คดิแบบอรยิสจั 4 แบ่งเป็น 4 ขัน้ ขัน้ปญหาเรยีกวา่ความทุกข ์ขัน้สมทุยัั  
คอืเหตุของปญหาของควาั มทุกขน์ัน้ ขัน้นิโรธคอืดบัปญหา และขัน้มรรคคอืวธิกีารดบัปญหาั ั  
เอากรอบอรยิสจั 4 เป็นตวัตัง้ สอนประวตัศิาสตร ์เกดิปญหาขึน้มา ถามวา่มจีากสาเหตุไหน ั

อะไรเป็นสมทุยั และในประวตัศิาสตรป์ญหานัน้ดบัอยา่งไร โดยวธิกีารใด เมือ่ดบัปญหาแลว้เกดิั ั

สภาวะอะไรขึน้ หรอืจะใชว้เิคราะหส์ถานการณ์ความขดัแยง้ในบา้นเมอืง ปญหามาจากสมทุยัั  
คอืสาเหตุอะไร สภาวะปญหาทีเ่รยีกวา่นิโรธคอือะไร และจะดบัไดอ้ยา่งไรกเ็ป็นมรรค  ั  
 แต่ละเรือ่งนําไปใชใ้นทุกสถานการณ์ เป็น กรอบในการมอง อาจสอนใหเ้ดก็
แกป้ญหาชวีติตวัเอง สอนใหต้ระหนกัรูข้อบเขตของปญหา คอืคั ั วามเสยีหาย ความทุกข์
ความเครยีดมาจากสาเหตุอะไร และถา้ดบัปญหา ดบัความเครยีดความทุกขไ์ด ้ดอียา่งไรั  
แลว้ดบัไดอ้ยา่งไร ชว่ยตวัเองไดไ้หม ถา้ไมไ่ดไ้ปหาใคร   
 การคดิเป็นตอ้งใหเ้สรภีาพมองไดห้ลายมมุ เรือ่งเดยีวกนัชัง่หลายๆ ดา้น หลงัจาก
สอนเสรจ็ถามวา่คดิอยา่งไร ใหผู้เ้รยีนฟงเพือ่นคดิ ในทีส่ดุผูเ้รยีนจะรูว้า่คดิไมเ่หมอืนกนั และครูั

ไมต่อ้งสรปุ ผูเ้รยีนสรปุเองวา่คดิอยา่งไรจงึจะเหมาะ แลว้สงัคมจะเกดิปญญาเพราะสรา้งสรรค์ั  
ในการคดิ 
 2. สมณสญัญา สมณสารปู 
  พระธรรมกติตวิงศ ์(ทองด ีสรุเตโช ป.ธ.9 ราชบณัฑติ). (2546) กล่าวถงึสมณ
สญัญา สมณสารปู ดงัน้ี 
  2.1 สมณสญัญา 
   1) เรามเีพศต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ กริยิาอาการใด ๆ เป็นของสมณะ เราตอ้ง
ทาํกริยิาอาการนัน้ ๆ 
   2) การเลีย้งชวีติของเรา เน่ืองดว้ยผูอ้ื่น เราควรทาํตวัใหเ้ขาเลีย้งงา่ย 
   3) อาการทางกาย  วาจาอยา่งอื่นทีเ่ราตอ้งทาํใหด้ขีึน้ไปกวา่น้ียงัมอียูอ่กี
ไมใ่ชแ่ต่เพยีง-เทา่น้ี 
   4) ตวัเราเองตเิตยีนตวัเราเองโดยศลีหรอืไม ่
   5) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ตเิตยีนเราโดยศลีไดห้รอืไม ่
   6) เราตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ 
   7) เรามกีรรมเป็นของตวั เราทาํดจีกัไดด้ ีทาํชัว่จกัไดช้ัว่ 
   8) วนัคนืล่วงไป ๆ บดัน้ีเราทาํอะไรอยู ่
   9) เรายนิดใีนทีส่งดัหรอืไม ่
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   10) คุณวเิศษของเรามอียูห่รอืไม ่  ทีจ่ะใหเ้ราไมเ่กอ้เขนิเมือ่เพือ่นบรรพชติ
ถามในภายหลงั 
  2.2 สมณสารปู 
   1) การใชโ้ทรศพัทม์อืถอื ควรสาํรวมระวงัในการใชใ้นที ่สาธารณชนให้
เหมาะสมถา้เป็นไปไดก้ค็วรจะปิดหรอืงดใชทุ้กครัง้ ในเวลาเขา้หอ้งประชุม หอ้งสอน เพราะเป็น
การใหเ้กยีรตต่ิอทีป่ระชุม และไมเ่ป็นการรบกวนสมาธขิองวทิยากรและผูฟ้งั 
   2) การพดูเสยีงดงั ควรสาํรวมระวงัในการใชถ้อ้ยคาํเปลอืงและไรส้าระ
โดยเฉพาะ การพดูเสยีงดงัเกนิไป ซึง่ดแูลว้ไมเ่หมาะสม เพราะอาจทาํลายบรรยากาศการเรยีนรู้
ของผูรู้ท้ ีก่าํลงัตัง้ใจฟงการบรรยายทัว่ไปได้ั  
   3) อริยิาบถต่าง ๆ ในทีป่ระชุม ควรสาํรวมระวงัหลกัเสขยิวตัร โดยเฉพาะ
การรว่มประชมุ ควรมคีวามพรอ้มเพรยีงกนัเขา้ประชุม การเดนิเขา้เดนิออกจากทีป่ระชุมถา้ไม่
จาํเป็นกไ็มค่วรบ่อยนกั เพือ่เป็นการใหเ้กยีรตทิีป่ระชุมและ/หรอืวทิยากรในทีป่ระชมุ ทีส่าํคญั
ควรเตรยีมตวัทาํธุระ ภาระต่าง ๆ ใหเ้สรจ็ก่อนเขา้หอ้งประชุมทุกครัง้ กจ็ะเป็นการกาํจดัจุดอ่อน
ขอ้น้ีได ้
   4) การสบูบุหรี ่เป็นสิง่ไมค่วรอยา่งยิง่ เพราะบุหรีถ่อืวา่เป็นสิง่เสพตดิชนิด
หน่ึง ซึง่สงัคมรงัเกยีจ โดยเฉพาะพระสงฆใ์นฐานะเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม กค็วรงดเวน้ให้
ได ้เพราะจะเป็นทีน่่าจบัตามองแบบไมน่่าเลื่อมใสศรทัธาต่อสายตาของทา่นสาธุชนทัง้หลาย 
   5) การนุ่งหม่ ควรสาํรวมระวงัในการนุ่งหม่ใหเ้รยีบรอ้ย อยา่งน้อยกไ็มท่าํให้
เกดิความราํคาญแก่เพือ่นสหธรรมกิผูม้ศีลีเป็นทีร่กัทัง้หลาย และทีส่าํคญัพระสงฆย์งัถอืวา่ 
เป็นสญัลกัษณ์แหง่คุณงามความด ีและเป็นตวัแทนอนัเป็นธงชยัของพระอรหนัต ์ซึง่เป็น 
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาโดยอตัโนมตัไิปในตวัดว้ย 
   6) ความสมัพนัธ ์การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งพระวทิยากรกบันกัเรยีน
นกัศกึษา ควรตัง้อยูใ่นฐานะทีเ่หมาะสมตามพระธรรมวนิยั อยา่ใหเ้กนิเลยขอบเขตจนอาจเป็น
ชอ่งทางใหเ้กดิขอ้ครหาในทางทีไ่มด่ต่ีาง ๆ อนัจะนํามาซึง่ความเสือ่มเสยีแก่หมูค่ณะ อน่ึง กริยิา
อาการอนัใดทีไ่มส่มควร และไมไ่ดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ ขอเพือ่น สหธรรมกิสมาชกิของศนูยฯ์ ทุกรปู 
ไดพ้จิารณาปฏบิตัโิดยยดึหลกัพระธรรมวนิยัเป็นสาํคญั และจงปฏบิตัหิน้าทีข่องตนดว้ยความ
วริยิะอุตสาหะ เพือ่สนัตสิขุของสงัคมสว่นรวมและเพือ่ความเจรญิงอกงามในพระธรรมวนิยัของ
องคส์มเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาพทุธเจา้ตลอดไป 
 3. จรณะ 15 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2546:ออนไลน์) กล่าวถงึจรณะ 15 สรปุไดด้งัน้ี 
 พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงทราบวา่ สิง่ใดเป็นประโยชน์ สิง่ใดไรป้ระโยชน์ต่อสรรพ
สตัวท์ัง้หลาย นอกจากจะทรงเลอืกปฏบิตัเิฉพาะสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แลว้ ยงัทรงถ่ายทอด
คุณธรรมทีเ่ป็นประโยชน์เหล่านัน้ใหแ้ก่สาวกทัง้หลายดว้ยพระมหากรณุาอนัยิง่ใหญ่ เพราะเหตุ
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น้ี จงึทรงพระนามวา่ “ทรงเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ” ซึง่ครพูระสอนศลีธรรมใน
โรงเรยีนพึง่น้อมนํามาเป็นแนวทางในการปฏบิตัติน  
 จรณะ 15  หมายถงึ ความประพฤตขิองพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระองคม์คีวาม
ประพฤตคิรบถว้นยอดเยีย่ม ทา่นประมวลความประพฤตทิีพ่อจะนํามากล่าวไดโ้ดยประมวล 
ม ี15 ขอ้ ดงัน้ี 
  1. สลีสมัปทา ทรงถงึพรอ้มดว้ยศลี 
  2. อนิทรยีสงัวร ทรงระมดัระวงัในการเคลื่อนไหวทุกอริยิาบถ สาํรวม ห ูตา จมกู 
ลิน้ กาย ใจ 
  3. โภชเนมตัตญัญตุา ทรงรูจ้กัประมาณในการบรโิภคอาหาร 
  4. ชาครยิานุโยค ทรงประกอบความเพยีรของผูต้ื่นอยู ่คอื สตสิมัปชญัญะ
ครบถว้น บรบิรูณ์ 
  5. สทัธา ทรงมคีวามเชื่อมัน่ในผลการปฏบิตั ิ
  6. หริ ิ ทรงมคีวามละอายต่อผลของความชัว่ทัง้มวล 
  7. อตปัปะ ทรงกลวัต่อผลความชัว่ทัง้มวล 
  8. พาหสุจัจะ ทรงสัง่สมวชิาการต่าง ๆ ดว้ยการศกึษามาแลว้ดว้ยด ี
  9. วริยิะ ทรงมคีวามเพยีรไมท่อ้ถอย  โดยเอาชวีติเป็นเดมิพนั 
  10. สต ิทรงมสีตสิมบรณ์ู 
  11. ปญญา มปีญญารอบรูใ้นวทิยาการทกุแขนง  และทรงรูแ้จง้ในอรยิสจัั ั  
โดยทีม่ไิดศ้กึษาจากผูใ้ดมาในกาลก่อน  ทรงคน้ควา้พบดว้ยพระองคเ์อง 
  12. ปฐมฌาน  ทรงฝึกฌาน จนไดป้ฐมฌาน 
  13. ทุตยิฌาน  ทรงฝึกฌาน จนไดฌ้านทีส่อง 
  14. ตตยิฌาน ทรงฝึกสมาธ ิจนไดฌ้านทีส่าม 
  15. จตุตฺถฌาน  ทรงสมาธ ิจนทรงฌานที ่4 ไวไ้ดด้ว้ยดเีป็นพเิศษ 
 ทัง้หมดน้ีจดัเป็นจรยิา คอืความประพฤตขิองพระองค ์ อนัเป็นแบบอยา่งทีบ่รรดา
พทุธสาวกจะพงึปฏบิตัติามใหค้รบถว้นบรบิรณ์ู เพือ่ผลไพบลูยใ์นการปฏบิตัเิพือ่มรรคผล 
เพราะพระองคท์รงมคีวามประพฤตอิยา่งน้ี  จงึทรงบรรลุมรรคผล หากพทุธศาสนิกชนทีน่บัถอื
พระองคป์ฏบิตัติาม กม็หีวงัไดบ้รรลุมรรคผลในชาตปิจจุบนัั  
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ใบกจกรรม ิ 1.2  คณุลกัษณะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

  ใหร้ว่มกนัวเิคราะหค์ุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรม ในประเดน็ดงัน้ี 

 คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ ี 
 ลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในปจจุบนัั  

     แนวทางการสง่เสรมิคณุลกัษณะของพระสอนศลีธรรมทีด่ ี

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   2. สรปุตามผลการวเิคราะหข์องกลุ่ม 
   3. สง่ตวัแทนนําเสนอผลการวเิคราะห ์
   4. บนัทกึผลการเรยีนรูข้องกลุ่ม แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ...........................................ฉาย........................ผูแ้ทนกลุ่ม.................................... 

เรือ่งที ่1.2 
คุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่1.2 
ตามแนวคดิกลุ่มของทา่น โปรดสรปุประเดน็
ดงัต่อไปน้ี 
1. ผลสรปุคุณลกัษณะของพระสอนศลีธรรม 
ทีด่ ีคอื..........………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. ผลสรปุลกัษณะของพระสอนศลีธรรมใน
ปจจุบนั คอืั ...................... ........................... 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 
3. ผลสรปุแนวทางสง่เสรมิคุณลกัษณะของพระ
สอนศลีธรรมทีด่ ีคอื ................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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ใบสมาชกกลมุยอยิ ่ ่  
เมือ่เลอืกสมาชกิกลุ่มเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดนํารายชื่อสมาชกิสง่วทิยากรประจาํกลุ่มของทา่น 1 ฉบบั 
และเกบ็ไวท้ีก่ลุ่มของทา่น 1 ฉบบั 

กลุ่มที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วทิยากรประจาํกลุ่ม 
  

 
โปรดทาํเครือ่งหมาย () ลงในชอ่งวา่งขอ้มลูกลุ่มของทา่น  
นําใบสมาชกิสง่วทิยากรประจาํกลุ่มยอ่ย
กลุ่มที:่ 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

 
� 5 

 
� 6 

สมาชกิกลุ่มยอ่ยกลุ่มที ่: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 

 
ลาํดบั ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตําแหน่งในกลุ่ม 

1  ผูแ้ทนกลุ่ม 
2  สมาชกิ 
3  สมาชกิ 
4  สมาชกิ 
5  สมาชกิ 

 
 
 ใหใ้ชร้ปูแบบน้ีทุกครัง้ในการแบ่งกลุ่ม 
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กจกรรม ิ 1.3  พทุธวธีิ สอนทัว่ไป 
 
 
แนวคดิ  
 พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนถูกคาดหวงัจากคณะสงฆ ์รฐับาล และประชาชนทัว่ไป
วา่ จะเป็นแบบอยา่งในการประพฤตทิีด่งีามตามหลกัศลีธรรมทางพระพทุธศาสนา และสามารถ
จะสอนใหน้กัเรยีนประพฤตดิปีฏบิตัชิอบไดใ้นชวีติจรงิ พระพทุธเจา้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของ
พระพทุธศาสนา ทรงเป็นแบบอยา่งของการปฏบิตัศิาสนธรรมและทรงมรีปูแบบการสัง่สอนพทุธ
บรษิทัหลายวธิ ีตามความเหมาะสมของผูท้ีจ่ะทรงสอน การเขา้ใจพทุธวธิสีอนและการประยกุต์
พทุธวธิเีพือ่ใชส้อนศลีธรรม จะทาํใหก้ารสอนศลีธรรมมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ พระสอนศลีธรรม
ควรศกึษาพทุธวธิสีอนใหเ้ขา้ใจ 
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ: 
  1. บอกปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอนได ้
  2. อธบิายหลกัการทัว่ไปของพทุธวธิสีอนและลลีาการสอนได ้
  3. อธบิายพทุธวธิสีอนทัง้ 7 วธิไีด ้
  4. อธบิายกลวธิแีละอุบายประกอบการสอนได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา  
 ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอน  
 พทุธวธิสีอน 7 วธิ ี 
 ลลีาการสอน กลวธิแีละอุบายประกอบการสอน  
  
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 
ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอน พทุธวธิสีอน 7 วธิ ีและลลีาการสอน กลวธิแีละอุบาย
ประกอบการสอน 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้3 “พทุธวธิสีอนทัว่ไป” 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
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ส่ือและอปุกรณ์ 
 - เครือ่งคอมพวิเตอร ์ พรอ้มชุด  LCD Projector 
 - PowerPoint  ประกอบการบรรยาย 
 - ใบความรู ้1.3  
 - ใบกจิกรรม 1.3 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.3 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
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ใบความรู ้1.3  พทุธวธีิ สอนทัว่ไป 
 
 ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธีิ สอน 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2547: 12-14) กล่าวถงึปรชัญาของพทุธวธิ ี
สอนสรปุไดด้งัน้ี: 
  1. พระพทุธศาสนาถอืวา่ ในการดาํรงชวีติของมนุษยน์ัน้ ความขดัขอ้ง 
ปรวนแปร ความเดอืนรอ้น ลาํบาก ความเจบ็ปวด ความสญูเสยี ความพลดัพราก และปญหาั

ชวีติต่างๆ ซึง่ทางพระพทุธศาสนาเรยีกรวมวา่ทุกขน์ัน้ เป็นสิง่ทีม่อียู ่ทุกขเ์กดิจากตณัหา คอื
ความอยาก ความตอ้งการ ความเหน็แก่ตวั ตณัหานัน้ เกดิจากความไมรู่ ้ไมเ่ขา้ใจ ไมม่องเหน็
สิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็นจรงิ มทีศันคตต่ิอสิง่ทัง้หลายอยา่งไมถู่กตอ้ง ซึง่เรยีกวา่ อวชิชา 
การทีจ่ะแกป้ญหาหรอืแกค้วามทุกข ์จงึตอ้งกาํจดั อวชิชา สรา้ั งวชิชาใหเ้กดิขึน้ 
  2. ชวีติทีเ่ป็นอยูอ่ยา่งดแีละมคีวามสขุทีส่ดุ คอื ชวีติทีก่ลา้รบัรูต่้อปญหาทุกอยา่ง ั

ต ัง้ทศันคตทิีถ่กูตอ้งต่อปญหาเหล่านัน้ และจดัการแกไ้ขดว้ยวธิทีีถู่กตอ้งั  การหลกีเลีย่งทีจ่ะรบัรู ้
การนึกวาดภาพใหเ้ป็นอยา่งทีต่นชอบ เป็นการปิดตาหรอืหลอกตนเอง ไมช่ว่ยใหพ้น้จากความ
ทุกข ์ไมเ่ป็นการแกป้ญหา และใหไ้ดพ้บความสขุอยา่งแทจ้รงิั  
  3. ภารกจิของพระพทุธศาสนาและระบบการศกึษาของพระพทุธศาสนา 
คอื การชว่ยมนุษยใ์หแ้กป้ญหาของตนได ้โดยฝึกอบรมบุคคลใหพ้ฒันาปญญา ใหเ้กดิความรู้ั ั

ความเขา้ใจในขอ้เทจ็จรงิและสภาวะของสิง่ทัง้หลาย มทีศันคตต่ิอสิง่ทัง้หลายอยา่งถูกตอ้ง 
ปฏบิตัแิละจดัการกบัสิง่ทัง้หลายตามทีค่วรจะเป็น เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ตน คอื ความมชีวีติอยู่
อยา่งสาํเรจ็ผลดทีีส่ดุ มจีติใจเป็นอสิระ มสีขุภาพจติสมบรูณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
คอืสามารถชว่ยสรา้งสรรคป์ระโยชน์สขุแก่ชนทัง้หลายทีอ่ยูร่ว่มกนัเป็นสงัคมได ้
 พทุธวธีิ สอน 7 วธีิ  
 พทุธวธิสีอนโดยเทยีบกบัระเบยีบวธิสีอนทัว่ไป พระชยสร สมบุญมาก (สมปญฺุโญ) 
(2543: 297-300) ศกึษาพทุธวธิใีนการสอน: สบืคน้จากพระไตรปิฎก สตุตนัตปิฎก (2514) 
พบวา่ พทุธวธิใีนการสอนม ี7 วธิ ีดงัน้ี 
  1. วธิสีอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
  วธิสีอนแบบบรรยาย (Lecture Method) เป็นวธิสีอนทีผู่ส้อนใหค้วามรูต้าม
เน้ือหาสาระดว้ยการเล่าอธบิายแสดงสาธติโดยทีผู่เ้รยีนเป็นผูฟ้งเพยีงอยา่งเดยีว อาจเปิดโอกาสั

ใหซ้กัถามปญหาไดบ้า้งในตอนทา้ยของการบรรยายั  
  2. วธิสีอนแบบซกัถามและสนทนาโตต้อบ 
  วธิสีอนแบบซกัถามและสนทนาโตต้อบ หรอื ปจุฉาวสิชันา แปลวา่ ถามตอบกนั 
หมายถงึการถามและตอบกนัไปมา เป็นการหาความรูค้วามเขา้ใจจากอกีฝายหน่ึง่  ปจุฉาวสิชันา 
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เป็นวธิสีอนอยา่งหน่ึงของพระพทุธเจา้ โดยทรงเปิดโอกาสใหพ้ระสงฆห์รอืผูเ้ขา้เฝาถามปญหา้ ั

ได ้และพระองคท์รงตอบเอง เป็นทางเกดิปญญาอยา่งหน่ึง เป็นการเปิดโอกาสใหคู้ส่นทนาได้ั

ซกัไซไ้ล่เลยีงถามจนกระทัง่ไดค้าํตอบทีพ่อใจ เป็นวธิกีารใหค้วามรูต้รงแก่ผูส้งสยัในเรือ่งนัน้ๆ 
และเป็นการสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองในการเรยีนการสอน หรอืการสนทนา 
  3. วธิสีอนโดยการสาธติ (Demonstration) 
  วธิสีอนโดยการสาธติ (Demonstration) เป็นวธิสีอนทีค่รแูสดงใหน้กัเรยีนด ู
และใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนโดยใชส้ือ่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม และผูเ้รยีนไดป้ระสบการณ์ตรง 
การสอนแบบสาธติแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  ไดแ้ก่ ผูส้อนเป็นผูส้าธติ ผูส้อนและผูเ้รยีน
รว่มกนัสาธติ ผูเ้รยีนสาธติเป็นกลุ่ม ผูเ้รยีนสาธติเป็นรายบุคคล วทิยากรเป็นผูส้าธติ 
และการสาธติแบบเงยีบโดยใหน้กัเรยีนสงัเกตเอง 
  4. วธิสีอนแบบแกป้ญหา หรอืวธิสีอนตามขัน้ของอรยิสจั ั 4 
  วธิสีอนแบบอรยิสจั คลา้ยคลงึกบัวธิสีอนแบบวทิยาศาสตรอ์ยา่งทีส่ดุ ขัน้ต่างๆ 
คอื ทุกข ์( ขัน้ปญหา ั ) การพจิารณาเพือ่กาํหนดปญหาไดถู้กตอ้งั  สมทุยั คอืการรูท้ีข่องปญหา ั

และหาวธิแีกไ้ขปญหาั  นิโรธ การดบัทุกข ์คอืการทดลองและการบนัทกึผล หรอืการเกบ็ขอ้มลู 
และ มรรค คอืการหาเหตุผลและการแกป้ญหาั  
  5. วธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน 
  วธิสีอนแบบสบืสวนสอบสวน เป็นวธิสีอนทีผู่ส้อนถามนํา เพือ่ชว่ยใหผู้ ้
เรยีนแสวงหาคาํตอบได ้ทัง้น้ีโดยกระทาํสบืเน่ืองไปตามขัน้ตอนทีส่าํคญั คอืการเขา้ใจปญหา ั

พสิจูน์หลกัการ และตดัสนิขอ้สรปุต่างๆ และนําผลสรปุไปใช ้
  6. วธิสีอนแบบอุปนยั (Inductive Method) 
  วธิสีอนแบบอุปนยั เป็นการสอนรายละเอยีดปลกียอ่ยไปหากฎเกณฑ ์หรอืสอน
จากตวัอยา่งไปหากฎเกณฑ ์นัน่คอื นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นรายละเอยีดก่อนแลว้จงึสรปุ ตวัอยา่ง
ของวธิสีอนน้ี ไดแ้ก่ การใหโ้อกาสนกัเรยีนในการศกึษาคน้ควา้สงัเกต ทดลอง เปรยีบเทยีบแลว้
พจิารณาคน้หาองคป์ระกอบทีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัจากตวัอยา่งต่างๆ เพือ่นํามาเป็น
ขอ้สรปุ 
  7. วธิสีอนแบบนิรนยั (Deductive Method) 
  วธิสีอนแบบนิรนยั (Deductive Method) เป็นวธิสีอนทีเ่ริม่จากกฎเกณฑห์รอื
หลกัการต่างๆแลว้ใหน้กัเรยีนหาหลกัฐานเหตุผลมาพสิจูน์ยนืยนั นัน่คอืการฝึกทกัษะในการคดิ
อยา่งมเีหตุผล มกีารพสิจูน์ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอนัมทีีม่าจากหลกัการ 
 กลวธีและอบุายประกอบการสอนิ  
 ธรีวสั บาํเบญ็บุญบารม ี(2550: 9-11) กล่าวถงึกลวธิแีละอุบายประกอบการสอนของ
พระพทุธเจา้สรปุไดด้งัน้ี 
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  1. การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ การยกตวัอยา่งประกอบ
คาํอธบิาย และการเล่านิทานประกอบการสอนชว่ยใหเ้ขา้ใจความไดง้า่ย และชดัเจน ชว่ยใหจ้าํ
แมน่ยาํ เหน็จรงิ และเกดิความเพลดิเพลนิ ทาํใหก้ารเรยีนการสอนมรีสยิง่ขึน้  
  2. การเปรยีบเทยีบดว้ยขอ้อุปมา คาํอุปมาชว่ยใหเ้รือ่งทีล่กึซึง้เขา้ใจยาก ปรากฏ
ความหมายเดน่ชดัออกมา และเขา้ใจงา่ยขึน้ โดยเฉพาะมกัใชใ้นการอธบิายสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
หรอืแมเ้ปรยีบเรือ่งทีเ่ป็นรปูธรรมดว้ยขอ้อุปมาแบบรปูธรรม กช็ว่ยใหค้วามหนกัแน่นเขา้  
  3. การใชอุ้ปกรณ์การสอน ในสมยัพทุธกาล ยอ่มไมม่อุีปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ 
ทีจ่ดัทาํขึน้ไวเ้พือ่การสอนโดยเฉพาะ เหมอืนสมยัปจจุบนั เพราะยงัไมม่กีารจดัการศกึษาั เป็น
ระบบขึน้มากอยา่งกวา้งขวาง หากจะใชอุ้ปกรณ์บา้ง กค็งตอ้งอาศยัวตัถุสิง่ของทีม่ใีนธรรมชาต ิ
หรอืเครือ่งใชต่้างๆ ทีผู่ค้นใชก้นัอยู ่ 
  4. การทาํเป็นตวัอยา่ง วธิสีอนทีด่ทีีส่ดุอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะในทางจรยิธรรม 
คอื การทาํเป็นตวัอยา่ง ซึง่เป็นการสอนแบบไมต่อ้งกลา่วสอน เป็นทาํนองการสาธติใหด้ ู
แต่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงกระทาํนัน้เป็นไปในรปูทรงเป็นผูนํ้าทีด่ ีการสอนโดยทาํเป็นตวัอยา่ง 
กค็อื พระจรยิวตัรอนัดงีามทีเ่ป็นอยูโ่ดยปกตนิัน้เอง  
  5. การเล่นภาษา เล่นคาํ และใชค้าํในความหมายใหม ่การเล่นภาษาและการเล่น
คาํ เป็นเรือ่งของความสามารถในการใชภ้าษาผสมกบัปฏภิาณ ขอ้น้ีกเ็ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึ
พระปรชีาสามารถของพระพทุธเจา้ทีม่รีอบไปทุกดา้น แมใ้นการสอนหลกัธรรมทัว่ไป พระองค ์
กท็รงรบัเอาคาํศพัทท์ีม่อียูแ่ต่เดมิในลทัธศิาสนาเก่ามาใช ้แต่ทรงกาํหนดความหมายใหม ่ซงึเป็น
วธิกีารชว่ยใหผู้ฟ้งผูเ้รยีนหนัมาสนใั จ และกาํหนดคาํสอนไดง้า่ย เพยีงแต่มาทาํความเขา้ใจเสยี
ใหมเ่ทา่นัน้ และเป็นการชว่ยใหม้กีารพจิารณาเปรยีบเทยีบไปในตวัดว้ยวา่อยา่งไหนถูก 
อยา่งไหนผดิอยา่งไร จงึเหน็ไดว้า่ คาํวา่ พรหม พราหมณ์ อรยิะ ยญั ตบะ ไฟบชูายญั ฯลฯ ซึง่
คาํในลทัธศิาสนาเดมิ กม็ใีชใ้นพระพทุธศาสนาดว้ยทัง้สิน้ แต่มคีวามหมายต่างออกไปเป็นอยา่ง
ใหม ่ 
  6. อุบายเลอืกคน และการปฏบิตัริายบุคคล การเลอืกคนเป็นอุบายสาํคญั 
ในการเผยแพรศ่าสนา ในการประกาศธรรมของพระพทุธเจา้ เริม่แต่ระยะแรกประดษิฐาน
พระพทุธศาสนาจะเหน็ไดว้า่พระพทุธเจา้ทรงดาํเนินพทุธกจิดว้ยพระพทุโธบายอยา่งทเีรยีกวา่ 
การวางแผนทีไ่ดผ้ลยิง่ ทรงพจิารณาวา่เมือ่จะเขา้ไปประกาศพระศาสนาในถิน่ใดถิน่หน่ึงควรไป
โปรดใครก่อน  
  7. การรูจ้กัจงัหวะ และโอกาส ผูส้อนตอ้งรูจ้กัใชจ้งัหวะ และโอกาสใหเ้ป็นประโยชน์ 
  8. ความยดืหยุน่ในการใชว้ธิกีาร ถา้ผูส้อนสอนอยา่งไมม่อีตัตา ตดัตณัหา มานะ 
ทฏิฐเิสยีใหน้้อยทีส่ดุ กจ็ะมุง่ไปยงัผลสาํเรจ็ในการเรยีนรูเ้ป็นสาํคญั สดุแต่จะใชก้ลวธิใีด 
ใหก้ารสอนไดผ้ลดทีีส่ดุ กจ็ะทาํในทางนัน้ ไมก่ลวัวา่จะเสยีเกยีรต ิไมก่ลวัจะถูกรูส้กึวา่แพ ้ 
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  9. การลงโทษ และใหร้างวลั การใชอ้าํนาจลงโทษ ไมใ่ชก้ารฝึกคนของ
พระพทุธเจา้ แมใ้นการแสดงธรรมตามปกตพิระองค ์กแ็สดงไปตามเน้ือหาธรรมไม่
กระทบกระทัง่ใคร การสอนไมต่อ้งลงโทษ เป็นการแสดงความสามารถของผูส้อนดว้ย ในระดบั
สามญั สาํหรบัผูส้อนทัว่ไป อาจตอ้งคดิคาํนึงวา่การลงโทษ ควรมหีรอืไม ่แคไ่หน และอยา่งไร 
แต่ผูท้ีส่อนคนไดส้าํเรจ็ผลโดยไมต่อ้งใชอ้าญาโทษเลย ยอ่มชื่อวา่เป็นผูม้คีวามสามารถ 
ในการสอนมากทีส่ดุ  
  10. กลวธิแีกป้ญหาเฉพาะหน้า ปญหาเฉพาะหน้าทีเ่กดิขึน้ต่างครัง้ ต่างคราว ั ั

ยอ่มมลีกัษณะแตกต่างกนัไปไมม่ทีีส่ ิน้สดุ การแกป้ญหาเฉพาะหน้ายอ่มอาศยัปฏภิาณ คอื ั

ความสามารถในการประยกุตห์ลกั วธิกีาร และกลวธิต่ีางๆ มาใชใ้หเ้หมาะสม เป็นเรือ่งเฉพาะ
ครัง้ เฉพาะคราวไป 
 จากพุทธวิธีสอนที่กล่าวมาข้างต้นน้ี ผู้วิจยัสรุปว่า ขัน้ตอนของพุทธวิธีสอน โดย
เปรยีบเทยีบกบักระบวนการสอนปจจุบนั ไดเ้ป็น ั 3 ขัน้ตอน คอื ก่อนการสอน ระหว่างการสอน 
และหลงัการสอน จดัเป็นกระบวนการพุทธวธิสีอน (Paradigm for Buddha’s Teaching 
Methodology) ดงัน้ี: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะก่อนการสอน 

สภาวะระหวา่งการสอน 
 

สภาวะหลงัการสอน 

1. การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นการลว่งหน้า (ปฏสินัถาร) 

2. การปรบัภาวะผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัการสอน (อนุบุพพกิถา) 

3. การลงมอืสอนเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน (ธรรมเทศนา) 

4. การประเมนิผลการสอน (ปรโิยสานกถา) 

5. กจิกรรมภาคปฏบิตัขิองผูเ้รยีน (มรรควธิ)ี 
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ใบกจกรรม ิ 1.3 พทุธวธีิ สอนทัว่ไป 
 

  ฟงวทิยากรบรรยาย ในประเดน็ดงัน้ีั  

     ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอน 
     หลกัทัว่ไปของพทุธวธิสีอน 
     การประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอน 

 
  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. รว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
   2. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดฟ้งวทิยากรบรรยายั  
   3. บนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ..................................ฉายา.....................สมาชกิกลุ่มที.่.............. 

เรือ่งที ่1.3 
พทุธวธิสีอนทัว่ไป 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่1.3 
ตามแนวคดิของทา่น โปรดสรปุประเดน็
ดงัต่อไปน้ี 
1. ปรชัญาพืน้ฐานของพทุธวธิสีอน 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. หลกัทัว่ไปของพทุธวธิสีอน...................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
3. การประยกุตใ์ชพ้ทุธวธิสีอน...................... 
................................................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 1.4  องคป์ระกอบในพทุธวธีสอนิ  
 
 
แนวคดิ  
 การศกึษาองคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน ประกอบดว้ย ผูส้อน ผูเ้รยีน เน้ือหาและการ
สอนทีด่ทีีเ่หมาะสมนัน้ จะชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมขา้ใจถงึบรบิท พรอ้มทัง้มวีธิกีารในการปรบัปรงุการ
ทาํงานของตนใหด้ขีึน้ 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
  1. บอกองคป์ระกอบของพทุธวธิสีอนได ้
  2. อธบิายสภาพขององคป์ระกอบของพทุธวธิสีอนในปจจุบนัั  
  3. ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง หรอืวธิแีกไ้ข ปรบัปรงุองคป์ระกอบของพทุธวธิสีอน
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัปจจุบนัั  
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา  
 -  ผูส้อน ผูเ้รยีนทีด่ ีเน้ือหาและวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 
 - สภาพของผูส้อน ผูเ้รยีน เน้ือหา และวธิกีารสอนในปจจุบนัั  
 - แนวทางสง่เสรมิองคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
 
วธีดาํเนนกจกรริ ิ ิ ม  
 1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 รปู 
 2. แต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนรบัใบกจิกรรม 1.4 และจบัสลากประเดน็ทีศ่กึษา ไดแ้ก่   
   - ผูส้อน ผูเ้รยีนทีด่ ีเน้ือหาและวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 
   - สภาพของผูส้อน ผูเ้รยีน เน้ือหา และวธิกีารสอนในปจจุบนัั  
   - แนวทางสง่เสรมิองคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
 3. แต่ละกลุ่มรว่มศกึษาวเิคราะหต์ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 4. สมาชกิทีเ่หลอืรว่มอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามทีแ่ต่ละกลุ่มไดร้บัมอบหมาย 
 5. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1.4 ประกอบการสรปุในแต่ละประเดน็ 
 6. นําเสนอผลการวเิคราะห ์ต่อกลุ่มใหญ่ 
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ส่ือและอปุกรณ์  
 - ใบกจิกรรม 1.4 
 - ใบความรู ้1.4 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.4 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
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ใบความรู ้1.4 องคป์ระกอบของพทุธวธีิ สอน 
 

 หลกัการทัว่ไปของพทุธวธีิ สอน 
 พระธรรมปิฏก (2542:ออนไลน์) กล่าวถงึหลกัการทัว่ไปของพทุธวธิสีอน สรปุไดด้งัน้ี 
 พระพุทธเจา้ผูเ้ป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา ทรงทราบด้วยพระญาณว่า เวไนย
สตัวห์รอืบุคคลทีพ่งึสอนไดน้ัน้มอียูก่ีจ่าํพวก จาํนวนเทา่ใด ทรงใชพ้ระญาณจาํแนกบุคคลทีจ่ะรบั
พระสจัจธรรมได้ และไม่ได้มอียู่ 4 จําพวก เปรยีบได้ดงัดอกบวั อนัหมายถึง ปญญา วาสนา ั

บารม ีและอุปนิสยั ทีส่รา้งสมมาแต่อดตีของบุคคล 
 พระพะยอม กัลยาโณ และคํานวณ ชานันโท (2547) สรุปการเปรียบเทียบซึ่ง
พระพทุธเจา้เปรยีบบุคคลวา่เป็นเหมอืนดอกบวั 4 จาํพวก คอื 
  1. ดอกบวัทีพ่น้น้ําแลว้ รอแสงพระอาทติยจ์ะบานวนัน้ี 
  2. ดอกบวัทีป่ริม่น้ํา จะบานวนัพรุง่น้ี 
  3. ดอกบวัทีอ่ยูใ่ตน้ํ้า ยงัอกี 3 วนัจงึจะบาน 
  4. ดอกบวัทีเ่พิง่งอกใหมจ่ากเหงา้ในน้ํา จะยงัไมพ่น้ภยัจากเต่าและปลา 
  วสนิ  อนิทสร (2545:ออนไลน์) กล่าวถงึการสอนของพระพทุธเจา้สรปุไดว้า่ ทรงมี
วธิกีารสัง่สอนพทุธบรษิทั 4 อนัประกอบดว้ยภกิษุ ภกิษุณ ีอุบาสก อุบาสกิา ซึง่ทาํใหพ้ทุธบรษิทั
ดงักล่าวมคีวามเขา้ใจในเรือ่งทีท่รงสอนใหเ้หน็คุณคา่ของชวีติทีป่ราศจากทุกข ์คาํสอนของ
พระองคส์ามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ และสามารถเผยแผใ่หผู้อ้ื่นไดรู้ต้าม ซึง่วธิสีอนของพระองค์
นัน้มหีลายรปูแบบ พระองคท์รงเลอืกวธิสีอนใหเ้หมาะสมกบับุคคลทีจ่ะทรงสัง่สอน ซึง่พทุธวธิี
สอนดงักล่าวนัน้มผีลสาํเรจ็ ทาํใหม้ผีูน้บัถอืพระพทุธศาสนาอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก 
  ดงันัน้ พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนควรนําพทุธวธิสีอนมาประยกุต ์ใชใ้หเ้หมาะสม
กบัเรือ่งและบุคคลทีจ่ะรบัการถ่ายทอด พทุธวธิสีอนดงักล่าวพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนพงึทาํ
ความเขา้ใจในประเดน็คุณสมบตัขิองผูส้อน 
 พระธรรมปิฎก (2542) กลา่วถงึคุณสมบตัขิองผูส้อนตามแนวการสอนของ
พระพทุธเจา้สรปุไดด้งัน้ี 
  1. คุณสมบตัขิองผูส้อน ตามแนวพทุธคณุ แยกเป็น 2 สว่น คอื คุณสมบตัทิี่
ปรากฏออกมาภายนอก อนัไดแ้ก่บุคลกิภาพ และคุณสมบตัภิายใน อนัไดแ้ก่ คุณธรรมต่างๆ 
ดงัน้ี: 
   1.1 บุคลกิภาพ จะเป็นวา่ พระพทุธเจา้ทรงมพีระลกัษณะทัง้ทางดา้น 
ความสงา่งามแหง่พระวรกาย คอื มพีระรปูงาม น่าด ูน่าเลื่อมใส มพีระฉววีรรณผดุผอ่งยิง่นกั 
วรรณะและพระสรรีะดุจดงัพรหม น่าดนู่าชมนกัหนา พระสรุเสยีง คอื แจม่ใส ชดัเจน นุ่มนวล 
ชวนฟง กลมกล่อม ไมพ่รา่ ซึง้ กงัวาน ซึง่พระสรุเสยีงน้ีโน้มนําจติใจ ทรงมพีระอากปักริยิาั

มารยาททุกอยา่งทีง่ดงาม น่าเลื่อมใส เริม่แต่สมบตัผิูด้ ีและมารยาทอนัเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
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ตลอดจนพระบุคลกิลกัษณะทีเ่ป็นเสน่หท์ุกประการ พรอ้มไปดว้ยความองอาจ ความสงา่งาม 
ความเยอืกเยน็ การแสดงธรรมของพระองค ์นอกจากแจม่แจง้ดว้ยสจัธรรมแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิ
ความรูส้กึเพลดิเพลนิสขุใจ ชวนใหอ้ยากฟงอยา่งใกลช้ดิพระองคอ์ยูไ่มว่าย ดงันัน้ พระั

บุคลกิลกัษณะของพระพทุธองคป์ระกอบดว้ยสิง่อนัควรแก่ศรทัธาทุกประการ 
   1.2 คุณธรรม พระพทุธคุณในแงคุ่ณธรรมมมีาก ในทีน้ี่ ยกมาแสดงตามแนว
พทุธคุณ 3 ดงัน้ีคอื: พระปญญาคุณ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสอน ยกมา ั 2 อยา่ง คอื ทศพลญาณ 
และ ปฏสิมัภทิา 
    1.2.1 ทศพลญาณ คอื พระญาณอนัเป็นกาํลงัของพระตถาคตทีท่าํให้
พระองคส์ามารถบนัลอืสหีนาท ประกาศพระศาสนาไดม้ัน่คง ซึง่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) 
(2547 : 21-24) ไดแ้สดงความหมายทีเ่ป็นพทุธคุณแท ้กบัความหมายทีผู่ส้อนควรนําไปใชไ้ด ้
ดงัน้ี: 

ทศพลญาณ ความหมายสว่นทีผู่ส้อนทัว่ไปพอจะปฏบิตั ิ
1 ฐานาฐานญาณ ปรชีาหยัง่รูฐ้านะและ 

อฐานะ 
1 มคีวามรูเ้ขา้ใจในเน้ือหา และขอบเขตของ

กฎเกณฑ ์และหลกัการต่างๆ 
2 กรรมวปิากญาณ ปรชีาหยัง่รูผ้ลของ

กรรม 
2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในกระบวนพฤตกิรรม

ต่างๆ ของมนุษยเ์ป็นอยา่งด ี
3 สพัพตัถคามนีิปฏปิทาญาณ ปรชีาหยัง่

รูข้อ้ปฏบิตัทิีจ่ะนําไปสูค่ตทิัง้ปวง 
3 รูว้ธิกีารและกลวธิปีฏบิตัต่ิางๆ ทีจ่ะนําเขา้สู่

เปาหมายทีต่อ้งการ้  
4 นานาธาตุญาณ ปรชีาหยัง่รูส้ภาวะของ

โลก 
4 มคีวามรูใ้นวชิาสรรีวทิยา และจติวทิยา 

อยา่งน้อยใหท้ราบองคป์ระกอบต่างๆ และ
การปฏบิตัหิน้าทีข่ององคป์ระกอบเหล่านัน้ 

5 นานาธมิตุตกิญาณ ปรชีาหยัง่รูอ้ธมิตุ ิ
(รูอ้ธัยาศยั ความโน้มเอยีงแนวความ
สนใจ) ของสตัวท์ัง้หลายทีเ่ป็นไป
ต่างกนั 

5 รูค้วามแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความ
โน้มเอยีง แนวความสนใจ และความถนดั
โดยธรรมชาต ิ

6 อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ ปรชีาหยัง่รู้
ความยิง่และหยอ่นแหง่อนิทรยีข์อง
สตัวท์ัง้หลาย 

6 รูค้วามแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นระดบั
สตปิญญา ความสามารถพฒันั าการดา้น
ต่างๆ และความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้

7 ฌานาทสิงักเิลสาทญิาณ ปรชีาหยัง่รู้
เหตุทีจ่ะทาํใหฌ้าน วโิมกข ์และสมาธิ
เสือ่ม หรอืเจรญิ คล่องแคลว่ จดัเจน 
หรอืกา้วไปขา้งหน้ายิง่ขึน้ 

7 รูป้จจยัต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรค ถ่วง หรอืั

สง่เสรมิเพิม่พนูผลสาํเรจ็ของการเรยีนรู ้ 
และการฝึกอบรมในระดบัต่างๆ เขา้แกไ้ข 
หรอืสง่เสรมิ นําการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรม 
ใหด้าํเนินกา้วไปดว้ยด ี
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ทศพลญาณ ความหมายสว่นทีผู่ส้อนทัว่ไปพอจะปฏบิตั ิ
8 ปพุเพนิวาสนุสสตญิาณ ปรชีาหยัง่รู้

ระลกึชาตภิพในหนหลงัได ้
8 รูป้ระวตัพิืน้เพเดมิ และประสบการณ์ในอดตี

ของผูเ้รยีน 
9 จุตูปปาตญาณ ปรชีาหยัง่รูจุ้ต ิและ

อุบตัขิองสตัวท์ัง้หลาย อนัเป็นไปตาม
กรรม 

9 พจิารณาสงัเกตดผููเ้รยีน ในขณะทีเ่ขามี
บทบาทอยูใ่นชวีติจรงิ ภายในกลุ่มหรอื
สงัคม สามารถรูเ้ทา่ทนั และเขา้ใจ
พฤตกิรรมต่างๆ ทีเ่ขาแสดงออกใน
ขณะนัน้ๆ วา่เป็นผูม้ปีญหาหรอืไมอ่ยา่งไร ั

มองเหน็สาเหตุแหง่ปญหานัน้ และพรอ้มที่ั

จะเขา้ชว่ยเหลอืแกไ้ขไดท้นัท ี
10 อาสวกัขยญาณ ปรชีาหยัง่รูค้วามสิน้

ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย 
10 รูช้ดัเขา้ใจแจม่แจง้ และแน่ใจวา่ผลสมัฤทธทิี่์

เป็นจุดหมายนัน้คอือะไร เป็นอยา่งไร และ
ตนเองสามารถกระทาํผลสมัฤทธนิัน้ ให้์
เกดิขึน้ไดจ้รงิดว้ย 

 
    1.2.2 ปฏสิมัภทิา คอื ปญญาแตกฉานในดา้นต่างๆ ซึง่มทีัว่ไปแกพ่ระั

มหา สาวกทัง้หลายดว้ย ดงัน้ี: 
     1) อรรถปฏสิมัภทิา ความเขา้ใจแจม่แจง้ในความหมายของถอ้ยคาํ  
ขอ้ความหรอืขอ้ธรรมต่างๆ สามารถขยายความแยกแยะออกไปไดโ้ดยพสิดาร  แปลสัน้ๆ วา่ 
ปญญาแตกฉานในอรรั ถ 
     2) ธรรมปฏสิมัภทิา ความเขา้ใจแจม่แจง้ในหลกัหรอืขอ้ธรรมต่างๆ 
สามารถจบัใจความของคาํอธบิายทีก่วา้งขวางพสิดาร แปลสัน้ๆ วา่ ปญญาแตกฉานในธรรมั  
     3) นิรตุตปิฏสิมัภทิา ความรูแ้ตกฉานในภาษา รูภ้าษาต่างๆ และ
รูจ้กัใชถ้อ้ยคาํชีแ้จงแสดงอรรถและธรรมใหค้นอื่นเขา้ใจและเหน็ตามได ้แปลสัน้ๆ วา่ ปญญาั

แตกฉานในนิรกุต ิ
     4) ปฏภิาณปฏสิมัภทิา ความมไีหวพรบิ สามารถเขา้ใจ คดิเหตุผล
ไดเ้หมาะสมทนัการ แปลสัน้ๆ วา่ ปญญาแตกฉานในปฏภิาณั  
  2. พระวสิทุธคิุณ ความบรสิทุธเิป็นพระคุณสาํคญัยิง่เชน่กนัทีจ่ะทาํใหป้ระชาชน์
เชื่อถอืและเลื่อมใสในพระพทุธเจา้ ความบรสิทุธน้ีิมองไดจ้ากลกัษณะต่างๆ คอื พระองคเ์องเป็น์
ผูบ้รสิทุธ ิหลุดพน้จากอาสวกเิลสทัง้ปวง ไมก่ระทาํชัว่ทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไมม่เีหตุ์
ทีใ่ครจะยกขึน้ตําหนิได ้ทรงทาํอยา่งทีส่อน สอนเขาอยา่งไร พระองคเ์องกท็รงประพฤตปิฏบิตัิ
อยา่งนัน้ดว้ย ทรงมคีวามบรสิทุธพิระทยัในการสอน ทรงสอนผูอ้ื่นดว้ยมุง่หวงัประโยชน์แก่เขา์
อยา่งเดยีว ไมม่พีระทยัเคลอืบแฝงดว้ยความหวงัประโยชน์สว่นตน หรอือามสิตอบแทนใดๆ 
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  3. พระมหากรณุาคุณ อาศยัพระมหากรณุาคุณ พระพทุธเจา้จงึเสดจ็ออก
ประกาศพระศาสนา โปรดสรรพสตัว ์ทาํใหพ้ระคุณ 2 อยา่งแรก คอื พระปญญาคณุ และพระวิั

สทุธคิุณ เป็นทีป่รากฏ และเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอยา่งแทจ้รงิ 
 และพระธรรมปิฎก (2542) ยงัไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการสอนวา่มอีงคป์ระกอบ 
3ดา้น คอื ดา้นเน้ือหา ดา้นผูเ้รยีน และดา้นการสอน ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบด้านเน้ือหา  
 1. สอนจากสิง่ทีรู่เ้หน็เขา้ใจงา่ย หรอืรูเ้หน็เขา้ใจอยูแ่ลว้ ไปหาสิง่ทีเ่หน็เขา้ใจไดย้าก 
หรอืยงัไมรู่ไ้มเ่หน็ไมเ่ขา้ใจ  
 2. สอนเน้ือเรือ่งทีค่อ่ยลุ่มลกึ ยากลงไปตามลาํดบัขัน้ และความต่อเน่ืองกนัเป็นสาย
ลงไป อยา่งทีเ่รยีกวา่ สอนเป็นอนุบุพพกิถา  
 3. ถา้สิง่ทีส่อนเป็นสิง่ทีแ่สดงได ้กส็อนดว้ยของจรงิ ใหผู้เ้รยีน ไดด้ ูไดเ้หน็ ไดฟ้งเอง ั

อยา่งทีเ่รยีกวา่ประสบการณ์ตรง  
 4. สอนตรงเน้ือหา ตรงเรือ่ง คุมอยูใ่นเรือ่ง มจุีด ไมว่กวน ไมไ่ขวเ้ขว ไมอ่อกนอก
เรือ่งโดยไมม่อีะไรเกีย่วขอ้งในเน้ือหา  
 5. สอนมเีหตุผล ตรองตามเหน็จรงิได ้อยา่งทีเ่รยีกวา่ สนิทานํ  
 6. สอนเทา่ทีจ่าํเป็นพอด ีสาํหรบัใหเ้กดิความเขา้ใจ ใหก้ารเรยีนรูไ้ดผ้ล ไมใ่ชส่อน
เทา่ทีต่นรู ้หรอืสอนแสดงภูมวิา่ผูส้อนมคีวามรูม้าก  
 7. สอนสิง่ทีม่คีวามหมาย ควรทีเ่ขาจะเรยีนรู ้และเขา้ใจ เป็นประโยชน์แก่ตวัเขาเอง 
ดงัทีผ่จญ  คาํชสูงัข ์(2550) กล่าววา่ พระองคท์รงมพีระเมตตา หวงัประโยชน์แก่สตัวท์ัง้หลาย 
จงึตรสัพระวาจาตามหลกั 6 ประการ คอื  
  7.1 คาํพดูทีไ่มจ่รงิ ไมถู่กตอ้ง ไมเ่ป็นประโยชน์ ไมเ่ป็นทีร่กั 
ทีช่อบใจของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
  7.2 คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง แต่ไมเ่ป็นประโยชน์ ไมเ่ป็นทีร่กั 
ทีช่อบใจของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
  7.3 คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ ไมเ่ป็นทีร่กั 
ทีช่อบใจของผูอ้ื่น - เลอืกกาลตรสั  
  7.4 คาํพดูทีไ่มจ่รงิ ไมถู่กตอ้ง ไมเ่ป็นประโยชน์ ถงึเป็นทีร่กั 
ทีช่อบใจของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
  7.5 คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง ไมเ่ป็นประโยชน์ ถงึเป็นทีร่กั 
ทีช่อบใจของผูอ้ื่น - ไมต่รสั  
  7.6 คาํพดูทีจ่รงิ ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ เป็นทีร่กั 
ทีช่อบใจของผูอ้ื่น - เลอืกกาลตรสั  
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 ลกัษณะของพระพทุธเจา้ในเรือ่งน้ี คอื ทรงเป็นกาลวาท ีสจัจวาท ีภตูวาท ีอตัถวาท ี
ธรรมวาท ีวนิยัวาท ี 
 
 องคป์ระกอบด้านผูเ้รียน  
 1. รู ้คาํนึงถงึ และสอนใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 2. ปรบัวธิสีอนผอ่นใหเ้หมาะกบับุคคล แมส้อนเรือ่งเดยีวกนัแต่ต่างบุคคล อาจใช ้
ต่างวธิ ี 
 3. นอกจากคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลแลว้ ผูส้อนยงัจะตอ้งคาํนึงถงึ 
ความพรอ้ม ความสกุงอม ความแก่รอบแหง่อนิทรยี ์หรอืญาณ ทีบ่าล ีเรยีกวา่ ปรปิากะ 
ของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลเป็นรายๆ ไปดว้ย  
 4. สอนโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืทาํดว้ยตนเอง ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจชดัเจน 
แมน่ยาํและไดผ้ลจรงิ เชน่ ทรงสอนพระจฬูปนถกผูโ้งเ่ขลาดว้ยการใหนํ้าผา้ขาวไปลบูคลาํ ั  
 5. การสอนดาํเนินไปในรปูทีใ่หรู้ส้กึวา่ผูเ้รยีน กบัผูส้อนมบีทบาทรว่มกนั ในการ
แสวงความจรงิ ใหม้กีารแสดงความคดิเหน็โตต้อบเสร ีหลกัน้ีเป็นขอ้สาํคญัในวธิกีารแหง่ปญญา ั

ซึง่ตอ้งการอสิรภาพในทางความคดิ และโดยวธิน้ีีเมือ่เขา้ถงึความจรงิ ผูเ้รยีนกจ็ะรูส้กึวา่ตนได้
มองเหน็ความจรงิดว้ยตนเอง และมคีวามชดัเจนมัน่ใจ หลกัน้ีเป็นหลกัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชเ้ป็น
ประจาํ และมกัมาในรปูการถามตอบ  
 6. เอาใจใสบุ่คคลทีค่วรไดร้บัความสนใจพเิศษเป็นรายๆ ไปตามควรแก่กาลเทศะ 
และเหตุการณ์  
 7. ชว่ยเหลอืเอาใจใสค่นทีด่อ้ย ทีม่ปีญหา ั  
 
 องคป์ระกอบด้านการสอน 
  1. ในการสอนนัน้ การเริม่ตน้เป็นจุดสาํคญัมากอยา่งหน่ึงการเริม่ตน้ทีด่มีสีว่นชว่ยให้
การสอนสาํเรจ็ผลดเีป็นอยา่งมาก อยา่งน้อย กเ็ป็นเครือ่งดงึความสนใจ และนําเขา้สูเ่น้ือหาได ้
พระพทุธเจา้ทรงมวีธิเีริม่ตน้ทีน่่าสนใจมาก โดยปกตพิระองคจ์ะไมท่รงเริม่สอนดว้ยการเขา้สู่
เน้ือหาธรรมทีเ่ดยีว แต่จะทรงเริม่สนทนากบัผูท้รงพบ หรอืผูม้าเฝาดว้ยเรือ่งทีเ่ขารูเ้ขา้ใจด ีหรอื้

สนใจอยู ่ 
 2. สรา้งบรรยากาศในการสอนใหป้ลอดโปรง่ เพลดิเพลนิไมใ่หต้งึเครยีด ไมใ่หเ้กดิ
ความอดึอดัใจ และใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้รยีน ใหเ้ขามคีวามภมูใิจในตวั  
 3. สอนมุง่เน้ือหา มุง่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีส่อนเป็นสาํคญั ไมก่ระทบตน
และผูอ้ื่น ไมมุ่ง่ยกตน ไมมุ่ง่เสยีดสใีครๆ  
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 4. สอนโดยเคารพ คอื ตัง้ใจสอน ทาํจรงิ ดว้ยความรูส้กึวา่เป็นสิง่มคีา่ มองเหน็
ความสาํคญัของผูเ้รยีน และงาสัง่สอนนัน้ ไมใ่ชส้กัวา่ทาํ หรอืเหน็ผูเ้รยีนโงเ่ขลา หรอืเหน็เป็นชัน้
ตํ่าๆ  
 5. ใชภ้าษาสภุาพ นุ่มนวล ไมห่ยาบคาย ชวนใหส้บายใจ สละสลวย เขา้ใจงา่ย 
 
 ลีลาการสอน 
 นอกจากนัน้ พระธรรมปิฎก (2542) ยงัไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะของพระพทุธเจา้ คอื
ลกัษณะทา่ทางการสอนทีเ่รยีกวา่เป็นลลีาในการสอนม ี 4 อยา่งดงัน้ี: 
 1. สนัทสัสนา อธบิายใหเ้หน็ชดัเจนแจม่แจง้ เหมอืนจงูมอืไปดเูหน็กบัตา  
 2. สมาทปนา ชกัจงูใจใหเ้หน็จรงิดว้ย ชวนใหค้ลอ้ยตามจนตอ้งยอมรบั และนําไป
ปฏบิตั ิ 
 3. สมตุตเตชนา เรา้ใจใหแ้กลว้กลา้ บงัเกดิกาํลงัใจ ปลุกใหม้อุีตสาหะแขง็ขนั มัน่ใจ
วา่จะทาํใหส้าํเรจ็ได ้ไมห่วัน่ระยอ่ต่อความเหน่ือยยาก  
 4. สมัปหงัสนา ชโลมใจใหแ้ชม่ชื่น รา่เรงิ เบกิบาน ฟงไมเ่บื่อ และเป่ียมดว้ยั

ความหวงั เพราะมองเหน็คุณประโยชน์ทีต่นจะพงึไดร้บัจากการปฏบิตั ิ 
 อาจผกูเป็นคาํสัน้ๆ ไดว้า่ แจม่แจง้ จงูใจ หาญกลา้ รา่เรงิ หรอืชีช้ดั เชญิชวน คกึคกั 
เบกิบาน 
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ใบกจกรรม ิ 1.4 องคป์ระกอบของพทุธวธีิ สอน 
 
  โปรดวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของพทุธวธิสีอน ในประเดน็ดงัน้ี 

     คุณลกัษณะของผูส้อน ผูเ้รยีนทีด่ ีเน้ือหาและวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 
     สภาพของผูส้อน ผูเ้รยีน เน้ือหา และวธิกีารสอนในปจจุบนัั  
     แนวทางสง่เสรมิองคป์ระกอบในพทุธวธิสีอนและลลีาการสอน 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
   2. สรปุตามผลการวเิคราะหข์องกลุ่ม 
   3. นําเสนอผลการวเิคราะหข์องกลุ่ม 
   4. บนัทกึผลการเรยีนรูข้องกลุ่ม แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ..................................ฉายา.........................ผูแ้ทนกลุ่มที.่.......... 

เรือ่งที ่1.4 
องคป์ระกอบในพทุธวธิสีอน 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่1.4 
ตามแนวคดิกลุ่มของทา่น โปรดสรปุประเดน็
ดงัต่อไปน้ี 
1. องคป์ระกอบของพทุธวธิี
สอน………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. สภาพขององคป์ระกอบของพทุธวธิสีอนใน
ปจจุบนัั .......................................................... 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 
3. ขอ้เสนอแนะ แนวทาง หรอืวธิแีกไ้ข 
ปรบัปรงุองคป์ระกอบของพทุธวธิสีอนเพือ่ให้
เหมาะสมกบัยคุสมยัปจจุบนัั

.................................................................. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 1.5  การเขียนแผนการสอน 
 
 
แนวคดิ  
 การเขยีนแผนการสอน เป็นการวางแผนการสอนในแต่ละเน้ือหา วา่ควรจะ
ดาํเนินการสอนอยา่งไร ควรจดัหาสือ่และอุปกรณ์อะไรบา้งประกอบ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ไดม้ากทีส่ดุ  
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
 1. วเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรายวชิาพระพทุธศาสนาได ้
 2. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละภาคการศกึษาได ้
 3. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละเน้ือหาได ้
 4. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมงได ้
 5. บอกขัน้ตอนการเขยีนแผนการสอนได ้
 6. เขยีนแผนการสอนได ้
 
ระยะเวลา   120 นาท ี
 
เน้ือหา 
 การเขยีนแผนการสอน ประกอบดว้ย  
  - ความหมายและความสาํคญัของการเขยีนแผนการสอน 
  - การวเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรายวชิา
พระพทุธศาสนา 
  - การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละภาคการศกึษา 
  - การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละเน้ือหา 
  - การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ   
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเขยีนแผนการสอนมาบรรยาย 
 2. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
 3. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้1.5 
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 4. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่มโดยจบัสลาก เน้ือหารายวชิาพระพทุธศาสนาใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ แต่ละภาคเรยีน 
 5. แต่ละกลุ่มศกึษาใบกจิกรรม 1.5 
 6. สมาชกิในแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะห ์ 
 7. สมาชกิทีเ่หลอืรว่มอภปิรายผลการวเิคราะหต์ามทีแ่ต่ละกลุ่มเสนอ 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - เครือ่งคอมพวิเตอร ์ พรอ้มชุด  LCD Projector 
 - PowerPoint  ประกอบการบรรยาย 
 - หนงัสอืเรยีนรายวชิาพระพทุธศาสนาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 - ใบความรู ้1.5  
 - ใบกจิกรรม 1.5 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้1.5 
 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์  
 - การนําเสนอผลงาน  
 - การรว่มสรปุ 
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ใบความรู ้1.5  การเขียนแผนการสอน 
 
 การวางแผนการสอน 
 ประสาท สบืคา้ (2547 : ออนไลน์) กล่าวถงึการวางแผนการสอนวา่ ชว่ยใหก้ารสอน
มปีระสทิธภิาพ ใชเ้วลาน้อย เกดิการเรยีนรูส้งู 
 วารรีตัน์  แกว้อุไร (2553 : ออนไลน์) กล่าวถงึการวางแผนการสอนวา่ เป็นการ
เตรยีมการสอนล่วงหน้า ทาํใหค้รมูแีนวทางในการสอน ไดท้ราบวา่จะสอนเน้ือหาใด ในเวลา
เทา่ใด เพือ่จุดประสงคใ์ด สอนโดยวธิใีด ใชส้ือ่อะไรประกอบการสอนและวดัผลประเมนิผลโดย
วธิใีด 
 จากทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ จะเหน็ไดว้า่ การวางแผนการสอน เป็นภารกจิสาํคญัของ
ครผููส้อน ทาํใหผู้ส้อนทราบล่วงหน้าวา่จะสอนอะไร เพือ่จุดประสงคใ์ด สอนอยา่งใด  ใชส้ือ่อะไร 
และวดัผลประเมนิผลโดยวธิใีดเป็นการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มก่อนสอน การทีผู่ส้อนไดว้างแผน 
การสอนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการยอ่มชว่ยใหเ้กดิความมัน่ใจในการสอน ทาํใหส้อนได้
ครอบคลุมเน้ือหา สอนอยา่งมแีนวทางและมเีปาหมาย และเป็นการสอนทีใ่หคุ้ณคา่แก่ผูเ้รยีน ้

ดงันัน้ ผูส้อนจงึจาํเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัความหมาย ความสาํคญั ลกัษณะ 
ขัน้ตอนการจดัทาํและหลกัการวางแผนการสอน ตลอดจนลกัษณะของแผนการสอนทีด่ ี
เพือ่สง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนดาํเนินไปสูจุ่ดหมายปลายทางทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ความหมายของการวางแผนการสอน 
 เขยีน วนัทนียตระกลู (2552 : ออนไลน์) กล่าวถงึความหมายของแผนการสอนวา่ 
การวางแผนการสอน คอื การเตรยีมการสอนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล้ว่งหน้า เพือ่เป็น
แนวทางการสอนสาํหรบัคร ูอนัจะชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุจุดประสงคท์ีก่าํหนดไวอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 การวางแผนการสอนเป็นการจดัวางโปรแกรมการสอนทัง้หมดในวชิาใดวชิาหน่ึงไว้
ล่วงหน้า เพือ่ชว่ยใหค้รผููส้อนไดจ้ดัดาํเนินกระบวนการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามจุดมุง่หมาย
ของหลกัสตูรทีว่างไว ้ดงันัน้ในแผนการสอนจะตอ้งประกอบไปดว้ยรายละเอยีดตามทีห่ลกัสตูร
กาํหนดไว ้เชน่ มจุีดประสงคค์วามคดิรวบยอด/หลกัการ เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่
การเรยีนการสอน การวดัผล/ประเมนิผล และจาํนวนคาบเวลาทีใ่ชส้อน ทุกสิง่ทุกอยา่งจะตอ้งจดั
รวมไวอ้ยา่งมรีะบบระเบยีบในแผนการสอน 
 การวางแผนการสอนเป็นการเตรยีมตวัลว่งหน้าก่อนสอน เพือ่ใหก้ารเรยีนการสอน
บรรลุจุดมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจปญหาการสาํรวจทรพัยากรั  
การวเิคราะหเ์น้ือหาการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนการกาํหนดมโนมต ิวตัถุประสงค ์กจิกรรมการเรยีน 
สือ่การสอน และการประเมนิผล แลว้เขยีนแผนออกมาในรปูของแผนการสอน  
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 การวางแผนการสอน คอืกจิกรรมในการคดิและการทาํของครกู่อนทีจ่ะเริม่
ดาํเนินการสอนวชิาใดวชิาหน่ึง ซึง่โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยการกาํหนดจุดมุง่หมาย 
การคดัเลอืกเน้ือหา การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน การเลอืกตํารา เอกสาร อุปกรณ์ การ
ประเมนิผล และการพมิพป์ระมวลการสอนรายวชิา 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้พจิารณาไดว้า่ เป็นความหมายทีอ่ธบิายถงึกจิกรรม
และขอ้มลูทีจ่ะตอ้งใชใ้นการวางแผนการสอน จงึสรปุความหมายไดว้า่การวางแผนการสอน 
คอื การเตรยีมการสอนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล้ว่งหน้า เพือ่เป็นแนวทางการสอนสาํหรบั
คร ูอนัจะชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุจุดประสงคท์ีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ขอ้มลูทีผู่ส้อนตอ้งเตรยีมในการวางแผนการสอน ไดแ้ก่ 
  1. การกาํหนดจุดประสงค ์
  2. การคดัเลอืกเน้ือหา 
  3. การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
  4. การเลอืกสือ่การเรยีนการสอน 
  5. การวดัผลประเมนิผล 
 ผูส้อนควรไดจ้ดัเตรยีมขอ้มลูเหล่าน้ีอยา่งสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั เพือ่ประโยชน์ในการ
นําไปปฏบิตัจิรงิ 
 ความสาํคญัของการวางแผนการสอน 
 การวางแผนการสอน เป็นงานสาํคญัของครผููส้อน การสอนจะประสบผลสาํเรจ็ดว้ยดี
หรอืไมม่ากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บัการวางแผนการสอนเป็นสาํคญัประการหน่ึง ถา้ผูส้อน 
มกีารวางแผนการสอนทีด่กีเ็ทา่กบับรรลุจุดหมายปลายทางไปแลว้ครึง่หน่ึง การวางแผน 
การสอนจงึมคีวามสาํคญัหลายประการ ดงัน้ี 
  1. ทาํใหผู้ส้อนสอนดว้ยความมัน่ใจเมือ่เกดิความมัน่ใจในการสอนยอ่มจะสอน
ดว้ยความแคล่วคล่อง เป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอนอยา่งราบรืน่ ไมต่ดิขดั เพราะไดเ้ตรยีมการทุก
อยา่งไวพ้รอ้มแลว้ การสอนกจ็ะดาํเนินไปสูจุ่ดมุง่หมายปลายทางอยา่งสมบรูณ์ 
  2. ทาํใหเ้ป็นการสอนทีม่คีุณคา่คุม้กบัเวลาทีผ่า่นไป เพราะผูส้อนสอนอยา่งมี
แผน มเีปาหมาย และมทีิ้ ศทางในการสอน มใิชส่อนอยา่งเลื่อนลอย ผูเ้รยีนกจ็ะไดร้บัความรู ้
ความคดิ เกดิเจตคต ิเกดิทกัษะ และเกดิประสบการณ์ใหมต่ามทีผู่ส้อนวางแผนไว ้ทาํใหเ้ป็น 
การเรยีนการสอนทีม่คีุณคา่ 
  3. ทาํใหเ้ป็นการสอนทีต่รงตามหลกัสตูร ทัง้น้ีเพราะในการวางแผนการสอน 
ผูส้อนตอ้งศกึษาหลกัสตูรทัง้ดา้นจุดประสงคก์ารสอนเน้ือหาสาระทีจ่ะสอนการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน การใชส้ือ่การสอน และการวดัผลประเมนิผล แลว้จดัทาํออกมาเป็นแผนการสอน 
เมือ่ผูส้อนสอนตามแผนการสอน กย็อ่มทาํใหเ้ป็นการสอนทีต่รงตามจุดหมายและทศิทางของ
หลกัสตูร 
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  4. ทาํใหก้ารสอนบรรลุผลอยา่งมปีระสทิธภิาพดกีวา่การสอนทีไ่มม่กีารวางแผน
เน่ืองจากในการวางแผนการสอนผูส้อนตอ้งวางแผนอยา่งรอบคอบในทุกองคป์ระกอบของ 
การสอน รวมทัง้การจดัเวลา สถานที ่และสิง่อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่จะเอือ้อาํนวยใหเ้กดิ
การเรยีนรูไ้ดโ้ดยสะดวกและงา่ยดายขึน้ ดงันัน้ เมือ่มกีารวางแผนการสอนทีร่อบคอบและปฏบิตัิ
ตามแผนการสอนทีว่างไว ้ผลของการสอนยอ่มสาํเรจ็ไดด้กีวา่การไมไ่ดว้างแผนการสอน 
  5. ทาํใหผู้ส้อนมเีอกสารเตอืนความจาํ สามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการสอน
ต่อไป ทาํใหไ้มเ่กดิความซํ้าซอ้นและเป็นแนวทางในการทบทวนหรอืการออกขอ้ทดสอบเพื่
วดัผลประเมนิผลผูเ้รยีนได ้นอกจากน้ีทาํใหผู้ส้อนมเีอกสารไวใ้หแ้นวทางแก่ผูท้ีเ่ขา้สอนแทน 
ในกรณจีาํเป็น เมือ่ผูส้อนไมส่ามารถเขา้สอนเองได ้ผูเ้รยีนจะไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ที่
ต่อเน่ืองกนั 
  6. ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอผูส้อนและต่อวชิาทีเ่รยีน ทัง้น้ีเพราะผูส้อน 
สอนดว้ยความพรอ้ม เป็นความพรอ้มทัง้ทางดา้นจติใจ และความพรอ้มทางดา้นวตัถุ ความ
พรอ้มทางดา้นจติใจคอืความมัน่ใจในการสอน เพราะผูส้อนไดเ้ตรยีมการสอนมาอยา่งรอบคอบ 
สว่นความพรอ้มทางดา้นวตัถุคอื การทีผู่ส้อนไดเ้ตรยีมเอกสารหรอืสือ่การสอนไวอ้ยา่งพรอ้ม
เพยีง เมือ่ผูส้อนเกดิความพรอ้มในการสอน ยอ่มสอนดว้ยความกระจา่งแจง้ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในบทเรยีน อนัสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอผูส้อนและต่อวชิาทีเ่รยีน  
 ลกัษณะการวางแผนการสอน 
 การวางแผนการสอนทาํใหผู้ส้อนไดท้ราบวา่จะตอ้งสอนอะไร สอนอยา่งไร สอน
เมือ่ใด ใชเ้วลาเทา่ใด ใชอ้ะไรประกอบการสอนบา้ง และวดัผลประเมนิผลอยา่งไร ดงันัน้ 
ในการวางแผนการสอนเพือ่ใหไ้ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าว จงึตอ้งจดัทาํเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
   ขัน้ตอนที ่1  จดัทาํเป็นกาํหนดการสอน 
   ขัน้ตอนที ่2  จดัทาํเป็นแผนการสอน 
 ในขัน้แรกผูส้อนตอ้งจดัทาํกาํหนดการสอนก่อน โดยวเิคราะหเ์น้ือหาสาระ 
จากคาํอธบิายรายวชิา เมือ่จดัทาํกาํหนดการสอนแลว้ จงึนํากาํหนดการสอนมาเป็นแนวทาง 
การจดัทาํแผนการสอน ดงันัน้ผูส้อนจงึควรไดท้ราบลกัษณะของกาํหนดการสอน และแผน 
การสอนซึง่มดีงัน้ี 
 กาํหนดการสอน 
 กาํหนดการสอนเป็นเอกสารสาํคญัทีค่รทูกุรปูจะตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการวางแผน 
การสอน จดัเป็นการวางแผนการสอนระยะยาวตลอดภาคเรยีน หรอืตลอดปีการศกึษาโดยไมม่ี
รายละเอยีดมากนกั 
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 ความหมายของกาํหนดการสอน 
 กาํหนดการสอน คอื แผนงานการสอนหรอืโครงการสอน ทีจ่ดัทาํขึน้จากหลกัสตูร
และคูม่อืคร ู หรอืแนวการสอนของกรมวชิาการ โดยกาํหนดเน้ือหาสาระสาํคญั จาํนวนคาบ 
เวลาและสปัดาหท์ีส่อนไวต้ลอดภาคเรยีน หรอืตลอดปีการศกึษาทาํใหผู้ส้อนไดท้ราบวา่ตลอด
ภาคเรยีนนัน้ ในแต่ละสปัดาหจ์ะตอ้งสอนเน้ือหาใดบา้ง จดักจิกรรมขอ้ใดและในเวลากีค่าบ 
 ความสาํคญัของกาํหนดการสอน 
 กาํหนดการสอนเป็นการวางแผนระยะยาว ซึง่จาํเป็นตอ้งจดัทาํใหเ้สรจ็ก่อนเริม่เปิด
ภาคเรยีนหรอืปีการศกึษาใหม ่เพราะกาํหนดการสอนมคีวามสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
  1. เป็นแนวทางในการทาํแผนการสอนของคร ูกล่าวคอื การจดัทาํแผนการสอน
จาํเป็นตอ้งดกูาํหนดการสอนเป็นหลกั  ทัง้น้ีเพราะกาํหนดการสอนจะทาํใหท้ราบวา่ ในแต่ละวนั
ของสปัดาหจ์ะตอ้งสอนเน้ือหาใด กจิกรรมขอ้ใด ผูส้อนกจ็ะทาํแผนการสอนของเน้ือหาทีจ่ะสอน
ในแต่ละวนัแต่ละวชิาไดถู้กตอ้งตรงกนักบักาํหนดการสอน 
  2. ทาํใหค้รไูดเ้หน็แผนงานการสอนระยะยาว ไดท้ราบเน้ือหาทีจ่ะตอ้งสอนตลอด
ภาคเรยีนนัน้เป็นประโยชน์ต่อการเตรยีมตวัและการวางแผนทาํงานตลอดภาคเรยีนหรอืตลอดปี
การศกึษา 
  3. เป็นประโยชน์ต่อฝายวชิาการและฝายบรหิารของโรงเรยีนในการวางแผน่ ่  
งานบรหิารดา้น วชิาการของโรงเรยีน เชน่ การวางแผนจดัทาํตารางสอน จดัครเูขา้สอน 
จดัเตรยีมเอกสาร จดัเตรยีมวนัสอบกลางภาค สอบปลายภาค จดัเตรยีมสือ่การสอน เตรยีม
หอ้งสมดุ เตรยีมหอ้งเรยีน เตรยีมการใชอ้าคารสถานทีต่่าง ๆ เป็นตน้ 
 รปูแบบของกาํหนดการสอน 
 โดยทัว่ไป กาํหนดการสอนจะเขยีนในรปูแบบของตารางประกอบดว้ยสปัดาหท์ีส่อน 
เน้ือหาในแต่ละสปัดาห ์และจาํนวนคาบเวลา นอกจากน้ีอาจมรีปูแบบอื่นทีม่รีายละเอยีดมากกวา่
น้ี ขึน้อยูก่บันโยบายของโรงเรยีน อยา่งไรกต็าม รปูแบบดงัตวัอยา่งทีนํ่าเสนอเป็นรปูแบบ 
ทีนิ่ยมใช ้
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ตวัอยาง่ ท่ี 1 
กาํหนดการสอน 

กาํหนดการสอนวชาพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ิ 1 ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 60 คาบ 
 

สปัดาหท่ี์ เน้ือหา คาบ 
1 บทที ่1 หลกัพทุธศาสนาโดยสรปุ 3 
2 บทที ่2 หลกัพืน้ฐานพทุธศาสนา 3 
3 บทที ่3 พทุธธรรม 3 
4 บทที ่3 พทุธธรรม (ต่อ) 3 
5 บทที ่4 คุณธรรมประจาํใจ 3 
6 บทที ่5 พทุธประวตั ิ 3 
7 บทที ่5 พทุธประวตั ิ 3 
8 บทที ่6 ประวตัพิทุธสาวก 3 
9 บทที ่7 หน้าทีช่าวพทุธ 3 
10 บทที ่7 หน้าทีช่าวพทุธ 3 
11 บทที ่8 การฝึกสมาธ ิ 3 
12 บทที ่9 การพฒันาปญญาั  3 
13 บทที ่10 พระสงฆแ์ละการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อพระสงฆ ์ 3 
14 บทที ่10 พระสงฆแ์ละการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อพระสงฆ ์ 3 
15 บทที ่11 มารยาทชาวพทุธ ศาสนพธิแีละวนัสาํคญัทาง 

             ศาสนา มารยาทชาวพทุธ 
3 

16 บทที ่12 ภาษาบาลแีละพทุธภาษติ 3 
 รวม 48 
 หมายเหตุ 

    จดัทาํกาํหนดการสอนบทที ่1- 12 
     จาํนวน  48  คาบ 
     กจิกรรมอื่น ๆ 12  คาบ 
     รวม  60   คาบ 

 

 
แหลง่ทีม่า : เขยีน วนัทนียตระกลู (2552:ออนไลน์) 
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ตวัอยางท่ี ่ 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
หน่วยการเรยีนรูท้ี.่................................................................................................................. 
หน่วยยอ่ยที.่.......................................................................................................................... 
แผนการเรยีนรูท้ี.่............................................................................................ เวลา 1 ชัว่โมง 
 
1. สาระสาํคญั………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. จุดประสงคข์องการเรยีนรู.้................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
3. สาระการเรยีนรู.้................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
4. กระบวนการเรยีนรู.้........................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
5. สือ่/แหล่งการเรยีนรู.้.......................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
6. การวดัและประเมนิผล........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

แหล่งทีม่า : พระสขุมุ สขุวฑฺฒโก (2553)  
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 แผนการสอน 
 เมือ่ผูส้อนทาํกาํหนดการสอนเสรจ็แลว้ กจ็ะนํามาเป็นกาํหนดการเขยีนแผนการสอน 
โดยเขยีนรายละเอยีดของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละสปัดาหใ์หช้ดัเจนขึน้เพือ่
นําไปใชจ้รงิ ผูส้อนจงึควรมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายและองคป์ระกอบของแผนการสอน
ซึง่มดีงัน้ี 
 ความหมายของแผนการสอน 
 แผนการสอนคอืการนําวชิาหรอืกลุ่มประสบการณ์ทีจ่ะตอ้งทาํการสอนตลอดภาค
เรยีนมาสรา้งเป็นแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การใชส้ือ่ อุปกรณ์การสอน 
และการวดัผลประเมนิผล โดยจดัเน้ือหาสาระและจุดประสงคก์ารเรยีนยอ่ยๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคห์รอืจุดเน้นของหลกัสตูร สภาพของผูเ้รยีน ความพรอ้มของโรงเรยีนในดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ และตรงกบัชวีติจรงิในหอ้งเรยีน 
 แผนการสอนเป็นแผนซึง่กาํหนดขัน้ตอนการสอนทีค่รมูุง่หวงัจะใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิ
พฤตกิรรมการเรยีนรูใ้นเน้ือหาและประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหน่ึงตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
 แผนการสอนทีเ่ป็นสว่นขยายของหลกัสตูร ซึง่กาํหนดแนวทางการสอน และการจดั
กจิกรรมเสนอแนะแก่ครโูดยยดึถอืจุดประสงคข์องการเรยีนรูแ้ละความคดิรวบยอดในหลกัสตูรไว้
เป็นหลกั 
 จากความหมายของแผนการสอนทีป่ระมวลทัง้หมดน้ีสงัเกตไดว้า่ เป็นความหมาย 
ทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นลกัษณะ ทีม่า และสิง่ทีค่วรกาํหนดไวใ้นแผนการสอน จงึสรปุความหมาย
ของแผนการสอนไดว้า่ แผนการสอน คอื แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การใชส้ือ่ 
การสอน การวดัผลประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคท์ีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร 
ปจจุบนัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จะใชค้าํวา่ แผนการจดัการเรยีนรู ้โดยวเิคราะห์ั  
จากคาํอธบิายรายวชิา รายปี หรอืรายภาค และหน่วยการเรยีนรูท้ีจ่ดัทาํกาํหนดเป็นแผน 
การจดัการเรยีนรู ้
 ความสาํคญัของแผนการสอน 
 แผนการสอนเปรยีบไดก้บัพมิพเ์ขยีวของวศิวกรหรอืสถาปนิกทีใ่ชเ้ป็นหลกั 
ในการควบคมุงานก่อสรา้ง วศิวกร หรอืสถาปนิกจะขาดพมิพเ์ขยีวไมไ่ดฉ้นัใด ผูเ้ป็นครกูจ็ะขาด
แผนการสอนไมไ่ดฉ้นันัน้ ยิง่ผูส้อนไดจ้ดัทาํแผนการสอนดว้ยตวัเอง กย็ิง่ใหป้ระโยชน์แก่ตนเอง
มากเพยีงนัน้ 
 ประโยชน์ของแผนการสอน 
 1. ทาํใหเ้กดิการวางแผนวธิสีอนวธิเีรยีนทีม่คีวามหมายยิง่ขึน้ เพราะเป็นการจดัทาํ
อยา่งมหีลกัการทีถู่กตอ้ง 
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 2. ชว่ยใหค้รมูคีูม่อืการสอนทีท่าํดว้ยตนเอง ทาํใหเ้กดิความสะดวกในการจดั 
การเรยีนการสอน ทาํใหส้อนไดค้รบถว้นตรงตามหลกัสตูร และสอนไดท้นัเวลา 
 3. เป็นผลงานวชิาการทีส่ามารถเผยแพรเ่ป็นตวัอยา่งได ้
 4. ชว่ยใหค้วามสะดวกแก่ครผููม้าสอนแทนในกรณทีีผู่ส้อนไมส่ามารถเขา้สอนได ้
 องคป์ระกอบของแผนการสอน 
 องคป์ระกอบของแผนการสอน เกดิขึน้จากความพยายามตอบคาํถามดงัต่อไปน้ี 
  1. สอนอะไร (หน่วย หวัเรือ่ง ความคดิรวบยอด หรอืสาระสาํคญั)  
  2. เพือ่จุดประสงคอ์ะไร (จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม) 
  3. ดว้ยสาระอะไร (โครงรา่งเน้ือหา) 
  4. ใชว้ธิกีารใด (กจิกรรมการเรยีนการสอน) 
  5. ใชเ้ครือ่งมอือะไร (สือ่การเรยีนการสอน) 
  6. ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ประสบความสาํเรจ็หรอืไม ่(วดัผลประเมนิผล) 
 เพือ่ตอบคาํถามดงักล่าว จงึกาํหนดใหแ้ผนการสอนมอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี  
  1. วชิา หน่วยทีส่อนและสาระสาํคญั (ความคดิรวบยอดของเรือ่ง) 
  2. จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  3. เน้ือหา 
  4. กจิกรรมการเรยีนการสอน 
  5. สือ่การเรยีนการสอน 
  6. วดัผลประเมนิผล 
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  ใบกจกรรม ิ 1.5 การเขียนแผนการสอน 
   
  จากเน้ือหาทีไ่ดร้บั ใหแ้ต่ละกลุ่มดาํเนินการดงัน้ี 
  1. วเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรายวชิาพระพทุธศาสนา 
  2. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในภาคการศกึษาทีร่บัผดิชอบ 
  3. วางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละเน้ือหา 
  4. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีไ่มซ่ํ้ากนั แลว้เขยีนแผนการสอน 
  5. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ...................................ฉายา..............................สมาชกิกลุ่มที.่........ 

เรือ่งที ่1.5 
การเขยีนแผนการสอน 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่1.5 
เขยีนผลการวเิคราะหต์ามแนวคดิของทา่น 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. การเขยีนแผนการสอน....………………... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 2 
 

หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 2 กจิกรรมที ่2 : พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย (เวลา 6 ชัว่โมง) 
ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
 
 กจกรรมท่ี ิ 2.1 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกหลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
  2. อธบิายหลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
  3. อธบิายขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
 เน้ือหา  
 หลกัการแสดงธรรม 5 อยา่ง (องคแ์หง่ธรรมกถกึ) กลวธิแีละอุบายประกอบการสอนของ
พระพทุธเจา้ และการประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายทีม่ต่ีอการสอนประวตัแิละ
ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในปจจุบนัั  
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนโดยการบรรยายมาให้
ความรูเ้กีย่วกบั หลกัการแสดงธรรม 5 อยา่ง (องคแ์หง่ธรรมกถกึ) กลวธิแีละอุบายประกอบการ
สอนของพระพทุธเจา้ และการประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายทีม่ต่ีอการสอนประวตัแิละ
ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในปจจุบนัั  
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้2.1 “การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายเพือ่
สอนศลีธรรม” 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
 
 กจกรรมท่ี ิ 2.2 การเสวนา เรือ่ง “รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกหลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
  2. บอกขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
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 เน้ือหา  
 หลกัการแสดงธรรม 5 อยา่ง ไดแก่  กล่าวชีแ้จงไปตามลาํดบั กล่าวชีแ้จงยกเหตุผลมา
แสดงใหเ้ขา้ใจ แสดงธรรมดว้ยอาศยัเมตตา ไมแ่สดงธรรมดว้ยเหน็แก่อามสิ แสดงธรรมโดยไม่
กระทบตนและผูอ้ื่น และกลวธิแีละอุบายประกอบการสอน 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 5  
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาตวัอยา่งการสอนแบบบรรยายของพระอาจารยร์ปูต่าง ๆ จากวดีี
ทศัน์ 
 3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะหว์ธิกีารสอนจากวดีทีศัน์ 
 4. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหว์ธิสีอน  และการนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 
 กจกรรมท่ี ิ 2.3 การเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขยีนแผนการสอนแบบบรรยายได ้
 เน้ือหา  
 การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 5 
 2. แต่ละกลุ่มศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ไดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 1.5 แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมจะใชว้ธิกีารสอนแบบ
บรรยาย 
 3. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจทดลองเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย 
 4. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบบรรยายตามเนื้อหาทีเ่ลอืก 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหเ์น้ือหาในกลุม่ 
 - แผนการสอนทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิ
 กจกรรมท่ี ิ 2.4 การนําเสนอ เรือ่ง “การสอนโดยการบรรยาย” (180นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยายได ้
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 เน้ือหา  
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยาย 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยายตามแผนการสอนทีเ่ขยีน 
ในกจิกรรม 8 และใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นผูเ้รยีน 
 2. หลงัจากทีแ่ต่ละรปูสอนเสรจ็สมาชกิในกลุ่มรว่มอภปิราย ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การ
ปรบัปรงุการสอนของแต่ละรปู 
 3. แต่ละกลุ่มสรปุขัน้ตอนพทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการฝึกปฏบิตักิารสอน 
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิราย 
 - การรว่มสรปุ 
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กจกรรม ิ 2.1  พทุธวธีสอนโดยการบรรยายิ  
 
 
แนวคดิ  
 พทุธวธิสีอนโดยการบรรยายเป็นวธิสีอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชม้ากในการเผยแผ่
หลกัธรรมคาํสอนทางพระพทุธศาสนา แมใ้นปจจุบนัจากการศกึษาความเหน็ของพระสอนั

ศลีธรรมในโรงเรยีนสว่นใหญ่เหน็วา่ หลกัสตูรระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้นัน้ การสอนประวตัิ
และความสาํคญัของพระพทุธศาสนา วธิสีอนทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืการสอนโดยการบรรยาย 
ดงันัน้ พระสอนศลีธรรมควรศกึษาและทาํความเขา้ใจพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายใหเ้ขา้ใจ 
ทัง้วธิกีารสอนและการประยกุตใ์ชส้อนใหม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหาในหลกัสตูรฯ และ
สภาพแวดลอ้มในปจจุบนัั  
 
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
  1. บอกหลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
  2. อธบิายหลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
  3. อธบิายขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 หลกัการแสดงธรรม 5 อยา่ง (องคแ์หง่ธรรมกถกึ) กลวธิแีละอุบายประกอบการสอน
ของพระพทุธเจา้ และการประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายทีม่ต่ีอการสอนประวตัแิละ
ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในปจจุบนั ั  
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนโดยการบรรยายมาให้
ความรูเ้กีย่วกบั หลกัการแสดงธรรม 5 อยา่ง (องคแ์หง่ธรรมกถกึ) กลวธิแีละอุบายประกอบ 
การสอนของพระพทุธเจา้ และการประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายทีม่ต่ีอการสอนประวตัิ
และความสาํคญัของพระพทุธศาสนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในปจจุบนัั  
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้2.1 “การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายเพือ่
สอนศลีธรรม” 
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 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - เครือ่งคอมพวิเตอร ์ พรอ้มชุด  LCD Projector 
 - PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
 - ใบความรู ้2.1 
 - ใบกจิกรรม 2.1 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้2.1 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
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ใบความรู ้2.1 การประยกุตพ์ทุธวธีสอนโดยการบรรยายเพ่ือสอนศีลธรรมิ  
 
 หลกัการแสดงธรรม 5 อยาง ่ (องคแ์หงธรรมกถึก่ ) 
 การสอนโดยการบรรยาย พระพทุธเจา้ทรงสอนดว้ยพระองคเ์องในการเทศนาสัง่สอน
พทุธบรษิทั 4 คอื ภกิษุ ภษุิณ ีอุบากสก อุบาสกิา ในการทรงสอนนัน้ ทรงมหีลกัการ 5 อยา่ง 
(พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง (2514) เล่มที ่22 : 187) สรปุไดด้งัน้ี 
  1. เราจกักล่าวชีแ้จงไปตามลาํดบั 
  2. เราจกักล่าวชีแ้จงยกเหตุผลมาแสดงใหเ้ขา้ใจ 
  3. เราจกัแสดงดว้ยอาศยัเมตตา 
  4. เราจะไมแ่สดงดว้ยเหน็แก่อามสิ 
  5. เราจะแสดงไปโดยไมก่ระทบตนและผูอ้ื่น  
 
 ผจญ  คาํชสูงัข ์(2550: ออนไลน์) ไดอ้ธบิายหลกัการแสดงธรรม 5 อยา่ง ซึง่มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 1. แสดงธรรมไปโดยลาํดบั ไมต่ดัคดัใหข้าดความ การแสดงธรรมะนัน้ ลาํดบั 
ความเป็นอยา่งไร กแ็สดงไปตามนัน้ เป็นการชีแ้จงอรรถาธบิายจากงา่ยไปหายาก จากใกลไ้ปหา
ไกล จากตืน้ไปหาลกึ จากหยาบไปหาละเอยีด จากรปูธรรมไปหานามธรรม จากสิง่ทีเ่ขารูแ้ลว้ไป
หาสิง่ทีเ่ขาไมรู่ ้โดยพดูใหจ้บถว้นกระบวนความทีย่กขึน้มาในแต่ละเรือ่ง 
 2. กล่าวชีแ้จงยกเหตุผลมาแสดงใหเ้ขา้ใจ การอา้งเหตุผล ชีแ้จง แนะนําใหผู้ฟ้งเกดิั

ความเขา้ใจ มเีรือ่งเป็นอนัมากทีจ่ะตอ้งยกตวัอยา่ง อุปมาอุปไมย เทยีบเคยีง มนิีทาน
เปรยีบเทยีบ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจแก่บุคคลเหล่านัน้ ผูก้ล่าวธรรมะจะตอ้งตัง้ปญหาวา่จะแสดงั

อะไร จะแสดงแก่ใคร แสดงอยา่งไร เมือ่แสดงไปแลว้เขาจะรบัประโยชน์อะไร  ฉะนัน้อุปกรณ์ที่
ใชเ้ป็นสือ่ในการสัง่สอนจงึตอ้งมคีวามหลากหลาย ใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ฐานของผูฟ้ง การอาศยัั  
สิง่ทีเ่ขาคุน้เคยเป็นตวัอยา่งมาเป็นอุปมา มาเป็นเครือ่งมอืในการเทยีบเคยีงจงึมคีวามจาํเป็น 
 3. แสดงดว้ยอาศยัเมตตา การตัง้จติเมตตาปรารถนาทีจ่ะใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูฟ้งั 
คอื การบรรยายธรรม หรอืการแสดงธรรมตัง้อยูบ่นหลกัการ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่ชน 
เป็นอนัมาก เพือ่เป็นการอนุเคราะหต่์อชาวโลก เพือ่ความสขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย 
การแสดงธรรมะจงึตอ้งงามทัง้ตอนตน้ ตอนกลาง และตอนปลาย ผูฟ้งมพีืน้ฐานทีจ่ะรบัรูไ้ดโ้ดยั

วธิใีด  กใ็ชว้ธิกีารเหล่านัน้อธบิายเหมอืนการสอนหนงัสอืเดก็ทีม่พีืน้ฐานวุฒภิาวะแตกต่างกนั 
ครกูต็อ้งยกัยา้ยเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ  แมจ้ะพดูเรือ่งเดยีวกนั แต่วธิกีารใชส้ือ่ในการพดูใหเ้กดิ
ความเขา้ใจนัน้ จะใชแ้ตกต่างกนัตามพืน้ฐานทีเ่ดก็สามารถจะรบัรูไ้ดโ้ดยมุง่ประโยชน์ต่อผูฟ้งั
เป็นทีต่ ัง้ 
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  พระพทุธเจา้ไดร้บัยกยอ่งวา่ ทรงแสดงธรรมะเหมอืนหงายของทีค่วํ่า เปิดของ 
ทีปิ่ด บอกทางแก่คนหลงทาง สอ่งประทปีในทีม่ดื เพือ่ใหค้นมตีาไดเ้หน็แสงสวา่ง เพราะทรง
แสดงธรรมดว้ยการตรวจสอบพืน้เพ และอธัยาศยัของผูฟ้งมาก่อน ดวูา่ผูฟ้งมภีมูหิลงัอยา่งไร มีั ั

อะไรเป็นพืน้ฐาน วาสนาบารม ีและแสดงธรรมอะไร แสดงอยา่งไร แสดงไปแลว้ผูฟ้งจะไดร้บัผลั

อะไร  มกีารศกึษาขอ้มลู ประเมนิผล และสรปุผลไวเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะทรงแสดงธรรม ปรากฏการณ์
มหศัจรรยต่์างๆ ทีเ่กดิขึน้  เมือ่พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมนัน้ ทีจ่รงิแลว้สาํหรบัพระองคไ์มใ่ช่
เป็นเรือ่งอศัจรรย ์ เป็นปกตธิรรมดาของพระพทุธเจา้ทัง้หลายทีจ่ะตอ้งเป็นเชน่นัน้ เพราะ
พระองคท์รงมหีลกัการในการแสดงธรรมอยู ่4 ประการใหญ่ๆ คอื 
   1) สฺนทสฺสนา แสดงเรือ่งนัน้อยา่งชดัเจน แจม่แจง้ ซึง่ผูร้บัฟงสามารถรู้ั

สามารถเขา้ใจได ้
   2) สมาทปนา  มกีารเชญิชวน ชกัชวน ใหเ้หน็คลอ้ยตาม และตดิตามเรือ่ง
เหล่านัน้ไปดว้ยความสนใจ 
   3) สมตฺุเตชนา ปลุกเรา้ใหเ้กดิความอาจหาญ เชื่อมัน่ในตนเอง มคีวาม
พรอ้มทีจ่ะศกึษาและประพฤตปิฏบิตัติาม 
   4) สมฺปหงฺสนา ผูฟ้งรูส้กึเพลดิเพลนิ บนัเทงิ ปลืม้ใจ ในการแสดงธรรมะทุกั

ครัง้ของพระพทุธเจา้ ในตอนทา้ยแหง่พระสตูรจะจบลงดว้ยคาํวา่ภกิษุทัง้หลาย มคีวาม
เพลดิเพลนิชืน่ชม ยนิดใีนธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้ 
  เพราะฉะนัน้การตัง้จติเมตตาปรารถนาที่จะใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูฟ้งจงึต้องยดึั

หลักการการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า  และยิ่งขึ้นไปกว่านัน้หลักการแสดงธรรมของ
พระพทุธเจา้ยงัมอียู ่4 วธิ ีคอื 
   1) เอกงัสพยากรณ์ ทรงแสดงไปโดยนยัยะเดยีว เชน่ ทาํดไีดด้ ีทาํชัว่ไดช้ัว่ 
ความเกดิเป็นทุกขค์วามตายเป็นทุกข ์จะไมม่ทีางเป็นอยา่งอื่นไปได ้เป็นตน้ 
   2) วภิชัชพยากรณ์ มกีารจาํแนกแบ่งแยกชีป้ระเดน็ เพือ่ใหเ้กดิความรู ้
ความเขา้ทีช่ดัเจน  เชน่ถามวา่ เมลด็พชืเมลด็น้ีปลกูงอกหรอืไม ่ในแงข่องความเป็นจรงิกไ็ม่
สามารถตอบไดท้นัท ี เพราะตอ้งดเูงือ่นไขของความเป็นเมลด็พชืเหล่านัน้ก่อนวา่ แหง้กรอบ
แลว้หรอืยงั หน่อถูกทาํลายแลว้หรอืยงั ถา้ยงัไมแ่หง้กรอบ หน่อยงัไมถู่กทาํลาย เมือ่เมลด็พชื
เหล่านัน้ไดอุ้ณหภมูทิีเ่หมาะสมกง็อกได ้จงึจะชีแ้จงวา่งอกได ้แต่ถา้หากวา่องคป์ระกอบ 3 
ประการนัน้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงไมม่ ีเมลด็พชืนัน้กป็ลกูงอกไมไ่ด ้เป็นตน้ 
   3) ปฏปิจุฉาพยากรณ์ ตอบดว้ยการยอ้นถาม เป็นการถามความคดิของผู้
ถาม แลว้เอาความคดิของผูถ้ามนัน้เองถามยอ้น ถามเขา้ไปหาผูถ้ามเมือ่ถามไปโดยลาํดบักจ็ะ
ออกมาเป็นคาํตอบ สว่นมากจะใชก้บัคนทีห่วัดือ้ถอืด ีใหค้วามสาํคญัแก่ตวัเอง เขา้ใจวา่ตวัเอง
เป็นนกัปราชญ ์
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   4) ฐปนียะ น่ิงไวไ้มต่อบ เพราะพดูไปกไ็มไ่ดป้ระโยชน์อะไร คลา้ยๆ กบัเดก็
เลก็ๆ มาถามสตูรทางเคม ีจะอธบิายอยา่งไรกอ็ธบิายไมไ่ด ้ตอ้งรอใหเ้จรญิเตบิโตเสยีก่อน 
ปญหาบางอยา่งเป็นปญหาทีจ่ะตอ้งใชร้ะบบ กระบวนการในการชีแ้จง และเมือ่ฐานความเขา้ใจั ั

เกีย่วกบัระบบหรอืขบวนการนัน้ ยงัไมม่อียูภ่ายในใจบุคคลเหล่านัน้ พดูไปกเ็สยีเวลาเปล่า จงึทิง้
ไวไ้มต่อบ 
 4. ไมแ่สดงดว้ยเหน็แก่อามสิ ไมแ่สดงธรรมเพราะเหน็แก่ลาภ เพราะการเผยแผ ่
พระศาสนาเป็นการทาํงานเพือ่บุคคลอื่น ผูแ้สดงธรรมะนัน้ หรอืพระสงฆ ์เป็นการอนุเคราะห์
ดว้ยน้ําใจอนังาม บนพืน้ฐานของเมตตา กรณุา ในฐานะของผูใ้ห ้ในฐานะของผูอ้นุเคราะห ์
ต่อชาวโลก เพราะฉะนัน้ใครแสดงธรรมโดยมุง่ลาภ มุง่สกัการะ ชื่อวา่เป็นการขโมยธรรมะของ
พระพทุธเจา้ไปขาย ซึง่ธรรมกถกึทีด่ไีมค่วรจะประพฤตกิระทาํ การทีช่าวบา้นสกัการบชูาธรรมะ
นัน้ เป็นเรือ่งของศรทัธา มหีรอืไมม่ ี การทาํงานของผูส้อนธรรมะกต็อ้งมจีติใจสมํ่าเสมอ 
 5. แสดงไปโดยไมก่ระทบตนและผูอ้ื่น ตามปกตแิลว้ การแสดงธรรมะเป็นการ
สะทอ้นกุศลและอกุศล ซึง่แต่ละขอ้มอียูภ่ายในพฤตกิรรมของคน เชน่ พดูถงึโทษของสรุา กพ็ดู
ถงึตวัโทษของสรุา ไมต่อ้งไปพดูถงึผูด้ื่มสรุาหรอืคนดื่มสรุาซึง่นัง่อยูท่ีน่ัน้ แต่วา่โทษของสรุานัน้ 
กค็งเกดิขึน้แก่ผูด้ื่มสรุาทุกๆ คน ขอเพยีงแต่ผูพ้ดูไมเ่จาะจงจะดา่วา่กระทบกระทัง่คนอื่นเทา่นัน้ 
เป็นจุดเน้นทีส่าํคญัพงึสงัเกตวา่ คุณสมบตัขิองผูส้อนธรรมหรอืพระธรรมกถกึ 5 ประการ 
เป็นการสะทอ้นปญญา ความบรสิทุธ ิและความเมตตา กรณุา ใหป้รากฏเดน่ชดัมากยิง่ขึน้ ั ์  
 
 กลวธีและอบุายประกอบการสอนิ  
 กลวธิแีละอุบายประกอบการสอน เป็นเทคนิคทีนํ่ามาใชใ้นการสอนเมือ่ศกึษาใน
วธิกีาร ใชอุ้ปมาแลว้ มอียู ่4 วธิ ี(ผจญ  คาํชสูงัข ์2550) คอื 
  1. การเล่าอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบคาํอธบิาย ซึง่เป็นวธิทีีช่ว่ยให้
เขา้ใจความหมายไดช้ดัเจน กระตุน้ความจาํและยงัทาํใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ เชน่ บุรพกรรม
ของพรานกุกุฏมติรและของเปรต เป็นตน้ 
  2. การเปรยีบเทยีบดว้ยขอ้อุปมา ชว่ยใหเ้รือ่งทีล่กึซึง้เขา้ใจยาก ปรากฏ
ความหมายเดน่ชดั เขา้ใจงา่ย เชน่ เปรยีบคนมกังว่งเหมอืนสกุร เป็นตน้ 
  3. การใชอุ้ปกรณ์ในการสอน ยกตวัอยา่งสิง่ทีพ่บเหน็ไดง้า่ยมาเป็นอุปกรณ์ 
ชว่ยในการสอน หรอืบางทกีย็กเอาสิง่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้า มาสอนใหเ้หน็ภาพธรรมชดัเจน อนั
เป็นวธิกีารดงึดดูผูฟ้งใหส้นใจและเขา้ใจธรรมไดใ้นขณะนัน้ เชน่ อุปมาหญา้คาทีจ่บัไมด่ยีอ่มั  
บาดมอืเหมอืนคุณเครือ่งความเป็นสมณะทีบุ่คคลลบูคลาํไมด่ยีอ่มครา่สูน่รกเชน่กนั 
  4. การทาํใหเ้ป็นตวัอยา่ง เป็นวธิกีารสอนทีด่ทีีส่ดุอกีอยา่งหน่ึง ยกตวัเอง
เปรยีบเทยีบและทาํใหด้เูป็นตวัอยา่ง เรยีกวา่เป็นการสอนจรยิธรรมโดยนําใหป้ฏบิตัติามผูส้อน 
เชน่ ตรสัสอนวา่บุคคลพรํ่าสอนบุคคลเชน่ไรพงึทาํตวัเชน่นัน้ เป็นตน้ 
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 การประยกุตพ์ทุธวธีสอนโดยการบรรยายในรายวชาพระพทุธศาสนาิ ิ  
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
 เน้ือหาของหลกัสตูรวชิาพระพทุธศาสนาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ หน่วยที่
เกีย่วกบัประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา นัน้ เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา ไดอ้าศยัหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละทางโบราณคด ีในการลาํดบัเรือ่งราว
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ดงันัน้ ลาํดบัเน้ือหาสาระและสือ่ประกอบการบรรยายจงึมี
ความสาํคญั โดยอาศยัเทคนิควธิกีารทีท่นัสมยัมาประยกุตใ์ชต้ามกรอบของพทุธวธิสีอน 
โดยการบรรยาย 
 สคุนธ ์สนิธพานนท ์(2550 :178-179) กลา่วถงึการสอนตามแนวพทุธวธิสีรปุไดว้า่ 
เป็นการสอนผูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจเรือ่งทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนใหเ้หน็คณุคา่ของชวีติทีป่ราศจาก
ทุกข ์ตลอดจนสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ อกีทัง้ยงัไปเผยแผใ่หผู้อ้ืน่ไดรู้ต้าม 
 จากประเดน็ทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้นัน้ การเตรยีมการก่อนการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ผูส้อนควรมกีารเตรยีมการ ดงัน้ี 
 1) การสรา้งศรทัธา ใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามศรทัธา คอื มคีวามเชื่อ ความรูส้กึซาบซึง้ มี
ความมัน่ใจต่อการใชว้ธิสีอนตามแนวพทุธวธิต่ีอการจดัการเรยีนรู ้มคีวามมัน่ใจในความจรงิ 
ความดงีาม เชื่อในสิง่ทีค่วรเชื่อดว้ยเหตุผล 
 2) จดับรรยากาศและสิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม ทัง้ในดา้นการตกแต่งหอ้งเรยีน 
การจดัหอ้งเรยีนใหเ้ป็นระเบยีบ มกีารตกแต่งปายนิเทศหน้าหอ้งเรยีนใหส้วยงาม มขีอ้ความ้

สมัพนัธก์บัเรือ่งทีจ่ะเรยีน มกีารกาํหนดกตกิา กฎระเบยีบ แนวปฏบิตัริว่มกนัในกลุ่มอยา่ง
เหมาะสม การอภปิรายกลุม่ตอ้งเป็นไปดว้ยความเป็นกนัเอง 
 3) สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีนและระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนั 
มกีารทกัทายสนทนากบัผูเ้รยีนในเรือ่งทัว่ไปก่อนนําไปสูบ่ทเรยีน และในระหวา่งกจิกรรมการ
เรยีนการสอนจะตอ้งเอาใจใสผู่เ้รยีนทุกคนอยา่งทัว่ถงึ โดยการสนทนาซกัถาม 
 4) สรา้งบุคลกิภาพของผูส้อน ผูส้อนจะตอ้งพฒันาบุคลกิภาพ การแต่งกายสภุาพ
เรยีบรอ้ย การพดูจาไพเราะ สนทนากบัผูเ้รยีนดว้ยความเป็นกนัเอง สขุภาพจติด ีอารมณ์แจม่ใส 
มคีวามมัน่ใจในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มกีารใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการเรยีนแก่ผูเ้รยีน
อยา่งทัว่ถงึ 
 5) เตรยีมสือ่การเรยีน ใบความรู ้ใบงานอยา่งเหมาะสม และเตรยีมการวดัและ
ประเมนิผลผูเ้รยีนครบทัง้ดา้นพทุธพิสิยั ทกัษะพสิยั และจติพสิยั  
 การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายในรายวชิาพระพทุธศาสนาระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ ทีย่กมาเป็นตวัอยา่งของพทุธวธิสีอน สบืเน่ืองจากผูว้จิยัไดศ้กึษาความคดิ
เป็นของพระสอนศลีธรรมทีป่ฏบิตังิานสอนระดดัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในเขตกรงุเทพฯ (2550) 
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สว่นมากมคีวามคดิเหน็วา่ การสอนเรือ่งประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา พทุธวธิี
สอนโดยการบรรยายมคีวามเหมาะสม 
 การสอนโดยการบรรยายนัน้ เป็นวธิกีารทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนผูเ้รยีนเป็นครัง้แรก
คอืทรงแสดงพระธรรมจกัร (ปฐมเทศนา) ภกิษุปญจวคัคยี ์ซึง่เป็นการบรรยายธรรมั ทีพ่ระพทุธ
องคต์รสัรู ้เป็นการบรรยายสิง่ทีม่องไมเ่หน็ คอืเป็นหลกัธรรม ดงันัน้ลกัษณะของการบรรยายจงึ
บรรยายอยา่งละเอยีดและเป็นขัน้เป็นตอน ซึง่ตวัอยา่งทีท่รงแสดงพระธรรมจกัรดงัน้ี 
 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง (2514) เล่มที ่11 : 419-421 ความตอนหน่ึงวา่ 
“สมยัหน่ึง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ปาอสิปิตนมฤคทายวนั ใกลพ้ระนครพาราณสี่  ณ ทีน่ัน้
แล พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกภกิษุปญจวคัคยีม์าแลว้ตรสัวา่ ดกูรภกิษุทัง้หลาย สว่นสดุั  2 อยา่ง
น้ี อนับรรพชติไมค่วรเสพ สว่นสดุ 2 อยา่งนัน้เป็นไฉน?  คอื การประกอบตนใหพ้วัพนัดว้ยกาม
สขุในกามทัง้หลาย เป็นของเลว เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุุชน ไมป่ระเสรฐิไมป่ระกอบดว้ย
ประโยชน์ 1 การประกอบความลาํบากแก่ตน เป็นทกุข ์ไมป่ระเสรฐิ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ 1 
ขอ้ปฏบิตัอินัเป็นสายกลาง ไมเ่ขา้ไปใกลส้ว่นสดุ 2 อยา่งเหล่าน้ี อนัตถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ กระทาํ
จกัษุ กระทาํญาณ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นิพพาน กข็อ้
ปฏบิตัอินัเป็นสายกลางนัน้ ... เป็นไฉน ?  คอื อรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์8 น้ีแหละ ซึง่
ไดแ้ก่ ความเหน็ชอบ ความดาํรชิอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลีย้งชพีชอบ เพยีรชอบ ระลกึ
ชอบ ตัง้ใจชอบ ขอ้ปฏบิตัอินัเป็นสายกลางน้ีแล อนัตถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ กระทาํจกัษุ กระทาํ
ญาณ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นิพพาน. 
 ผลจากการแสดงพระธรรมจกัรนัน้ ทาํใหภ้กิษุรปูหน่ึงใน 5 รปู รูธ้รรมทีท่รงแสดง 
จงึทรงเปล่งอุทาน ดงัขอ้ความต่อไปน้ี “ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงเปล่งอุทานวา่ โกณ
ฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ โกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ เพราะเหตุนัน้คาํวา่ อญัญาโกณฑญัญะ จงึได้
เป็นชื่อของทา่นโกณฑญัญะดว้ยประการฉะน้ีแล” 
 ซึง่จากตวัอยา่งขา้งตน้นัน้จะเหน็ไดว้า่ ทรงบรรยายตามลาํกบัขัน้ตอนของธรรมที่
ตรสัรูอ้ยา่งชดัเจน และผลของการแสดงธรรมกท็รงประเมนิวา่ ผูฟ้งธรรมไดบ้รรลุธรรมกีร่ปูั  
ซึง่ในครัง้นัน้พระอญัญาโกณฑญัญะ บรรลุธรรมทีท่รงแสดงเพยีงรปูเดยีว กาลต่อมาจงึทรงแสดง
ทรงแสดงอนตัตลกัขณสตูร เรือ่งอนตัตาในขนัธ ์5 ต่อเหล่าพระปญจวคัคยีท์ัง้ ั 5 จนสาํเรจ็ 
พระอรหนัต ์
 จากทีไ่ดย้กตวัอยา่งวธิสีอนโดยการบรรยายทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนนัน้ เมือ่นํา
เทคนิควธิสีอนโดยการบรรยายมาประยกุตใ์ชส้อนในปจจุบนั ซึง่ วมิล สานุการ ั (2553 :
ออนไลน์) ไดจ้ดัลาํดบัและวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 
  ความหมาย 
  วธิกีารสอนแบบบรรยาย หมายถงึ วธิสีอนทีผู่ส้อนบอกเล่า อธบิาย เน้ือหา
เรือ่งราวต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน การสอนแบบบรรยาย (Lecture) เป็นวธิกีารสอนทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุ
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ไดร้บัความนิยม และความสนใจจนถงึปจจุบนั แต่สว่นใหญ่จะใชใ้นการสอนทีเ่น้นเน้ือหารายวชิาั

มกัใชค้วบคูก่บัโสตทศันูปกรณ์และเป็นสว่นหน่ึงของการสอนในวธิอีื่นๆ 
  ลกัษณะของการสอนแบบบรรยาย  
  1. ผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ก่นกัเรยีน ในรปูแบบของการบอกเล่า บอก
กล่าว อธบิายความหรอืพรรณนาความ 
  2. ผูเ้รยีนเป็นฝายฟงการสอน โดยอาจจะจดบนัทกึสาระสาํคญัตามทีผู่ส้อน่ ั

ถ่ายทอดมุง่ใหเ้รา้ใจไปสูใ่นเน้ือหาสาระโดยตรง (Inspirational)  
  3. มุง่ถ่ายทอดความรูโ้ดยตรงแก่ผูฟ้ง ลดเวลาหรอืยน่ระยะเวลาในการสอนได้ั

ดกีวา่วธิกีารสอนแบบอื่น  
     4. เน้นการถ่ายทอดสาระวชิาการ โดยผูส้อนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
  ขัน้ตอนการสอนแบบบรรยาย 
  1. ขัน้เตรยีมการสอน 
     -  วนิิจฉยัผูเ้รยีน 
     -  เตรยีมเน้ือหา 
     -  เตรยีมคาํถาม 
     -  เตรยีมสือ่ 
     2. ขัน้สอน 
     -  ขัน้นํา 
     -  ขัน้อธบิายขัน้สอน 
     -  ขัน้สรปุ 
     3.ขัน้ตดิตามผล 
     -  วดัและประเมนิผลผูเ้รยีน 
     -  วดัและประเมนิผลผูส้อน 
 
  เทคนคการสอนแบบบรรยายิ  
  1. การเตรยีมการสอน เป็นการจดัทาํเอกสารแผนการสอน จะระบุถงึ 
ชื่อบทเรยีน เวลาทีใ่ช ้จุดประสงคก์ารเรยีนรูล้าํดบัขัน้ เน้ือหาสาระ เทคนิค และสือ่การสอน 
เอกสารอา้งองิ และบนัทกึผลการสอน 
  2. การเตรยีมตวัสอน เป็นการเตรยีมตวัของ ผูส้อน ในสว่นของการทบทวน
เน้ือหาสาระวชิาทีส่อน และการสรา้งบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมในการสอน 
  3. การเตรยีมสือ่การสอน ผูส้อนตอ้งทาํใหเ้น้ือหาทีจ่ะบรรยายเป็นสิง่ทีม่องเหน็
เพราะจะเขา้ถงึจติใจของผูฟ้งั 
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  4. การควบคมุองคป์ระกอบขณะบรรยาย ผูส้อนตอ้งควบคุมองคป์ระกอบ 3 
อยา่งใหม้คีวามสอดคลอ้งและต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการบรรยาย เน้ือหาสาระ และการขยาย
ความ 
  5. ชว่งเวลาถามตอบ เป็นชว่งเวลาทีช่ว่ยใหผู้ส้อนไดป้รบัเน้ือหาของการ
บรรยายใหเ้หมาะกบัลกัษณะของผูเ้รยีน ทาํใหเ้หน็วา่ผูเ้รยีน เรยีนรูไ้ดม้ากน้อยเพยีงได ้ 
  ข้อดีของการสอนแบบบรรยาย  
   1. สอนไดเ้รว็ เพราะผูส้อนเป็นผูพ้ดูสว่นใหญ่   
   2. ใชส้อนผูเ้รยีนไดจ้าํนวนมาก 
   3. สะดวกในการนํามาใชส้อน  
   4. ผูส้อนมคีวามมัน่ใจในการสอน เพราะมกีารเตรยีม 
 หลกัการบรรยาย กลวธิแีละอุบายประกอบการสอนของพระพทุธเจา้ และการ
ประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายทีม่ต่ีอการสอนประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในปจจุบนัั  ทีไ่ดอ้ธบิายลกัษณะของการสอนแบบบรรยาย ขัน้ตอน
การสอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบบรรยาย และขอ้ดขีองการสอนแบบบรรยาย ดงัทีไ่ด้
กล่าวแลว้นัน้ เมือ่นํามาประยกุตใ์ชส้อนประวตัแิละความสาํคญัของพระพทุธศาสนา ซึง่เป็น 
การสอนทีเ่น้นเน้ือหารายวชิาทีก่ล่าวถงึประวตัขิองพระพทุธศาสนา การทีจ่ะทาํใหก้ารบรรยาย
ชดัเจน จงึควรเขยีนแผนภมูใิชป้ระกอบการบรรยาย และควรใชค้วบคูก่บัโสตทศันูปกรณ์ 
วธิกีารเขยีนแผนภมูดิงัน้ี: 
  1. การเกบ็ขอ้มลู  
  การสาํรวจขอ้มลูและจดบนัทกึสิง่ทีต่อ้งการจากการสงัเกตหรอืการสาํรวจตอ้ง
ทราบวา่มจีาํนวนมากน้อยเทา่ไร โดยใชต้วัเลขแทน จาํนวนขอ้มลูเป็นการเกบ็ขอ้มลูวธิหีน่ึง 
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  ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลู เชน่ การบรรยาย เรือ่ง การสงัคายนา (เน้ือหาวชิา
พระพทุธศาสนาชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้) ดงัน้ี: 
 
ครัง้
ท่ี 

สงัคายนาเม่ือ 
องคป์ระธาน 
ฝ่ายสงฆ ์

องคอ์ปุถมัภ ์
จาํนวน
ผูเ้ข้ารวม่  

สถานท่ี 

1 หลงัพทุธปรนิิพพาน 
3 เดอืน 
เวลา 7 เดอืน 

พระมหา 
กสัสปเถระ 

พระเจา้ 
อชาตศตัร ู

พระอรหนัต ์
500 องค ์

ถํ้าสตัตบรรณคหูา
เขาเวภาระ 
เมอืงราชคฤห ์
อนิเดยี 

2 หลงัพทุธปรนิิพพาน 
100 ปี 
เวลา 8 เดอืน 

พระสพัพกามี
เถระ 

พระเจา้กาลา 
โศกราช 

พระอรหนัต ์
700 องค ์

วาลกิาราม 
เมอืงเวสาล ี
แควน้วชัช ี 
อนิเดยี 

3 หลงัพทุธปรนิิพพาน 
218 ปี 
เวลา 9 เดอืน 

พระโมคคลัลบุีตร 
ตสิสเถระ 

พระเจา้อโศก
มหาราช 

พระอรหนัต ์
1,000 องค ์

อโศการาม เมอืง
ปาฏลบุีตร  
อนิเดยี 

4 ปีพ.ศ. 236 พระมหนิทเถระ - - ถูปาราม อนุราชบุรี
ศรลีงักา 

5 ปีพ.ศ. 450 พระพทุธ 
ทตัตเถระ 

พระเจา้ทุฏฐ
คามนีีอภยั 

พระสงฆ ์1,000
รปู 

มหาวหิาร 
ศรลีงักา 

 
แหล่งทีม่า : มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2553ค: ออนไลน์) 

 
  2. การจาํแนกขอ้มลู 
  การจาํแนกขอ้มลูเป็นการนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูมาจดัใหเ้ป็น
หมวดหมูใ่นลกัษณะต่างๆ 
  3. การอา่นแผนภมู ิ
  - อา่นชื่อแผนภมูวิา่เสนอขอ้มลูเกีย่วกบัอะไร มรีายละเอยีดการเสนอขอ้มลู
เกีย่วกบัเรือ่งอะไร 
   - ตรวจสอบเงือ่นไขแบบจาํนวนและหน่วยของสิง่ทีแ่สดงขอ้มลู 
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  4. การเขยีนแผนภมู ิ
  - เขยีนชื่อแผนภมูเิสนอขอ้มลูเกีย่วกบัอะไร มรีายละเอยีดการเสนอขอ้มลู
เกีย่วกบัเรือ่งอะไร 
    - ตรวจสอบเงือ่นไขแบบจาํนวนและหน่วยของสิง่ทีแ่สดงขอ้มลู 
  5. การอา่นตาราง 
  การแสดงขอ้มลูดว้ยตารางเป็นการจดัขอ้มลูใหเ้ป็นระเบยีบและเขยีนใหอ้ยูใ่น
รปูแบบตารางซึง่ทาํใหส้ามารถดรูายละเอยีดและขอ้เปรยีบเทยีบทีต่อ้งการได ้
  การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายเพือ่ใชส้อนศลีธรรมในโรงเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ สามารถเขยีนเป็นแผนภมูไิด ้ดงัต่อไปน้ี: 
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พทธวธีิสอนโดยการบรรยายุ  

ลกัษณะวิธีสอนบรรยาย 

บอกวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต 
ของเนือเร่ือง้  

ใชน้าํเสียงและทาทาง้ ่  
ท่ีเร้าความสนใจ 

มีการเนน้จุดท่ีสาํคญั 

ผูส้อนมีการเคล่ือนไหว 

ผูส้อนมีบุคลิกท่ีมนัใจในตวัเอง่  

เขียนความคิดรวบยอดท่ีสาํคญั 

ใชค้าํถามท่ีถาม 
โดยไมมุงหวงัการตอบ่ ่  

มีการจดัลาํดบัการพดู 

ใชวิ้ธีการอ่ืนๆ  เพ่ือให ้
การบรรยายนาสนใจ   ่  

ใชโ้สตทศันูปกรณ์ 
ประกอบการสอน 

กลาวนาํเพื่อกระตุน้่ ความสนใจ 

กลาว่ เนือหา้  

กลาวสรุป่  

เตรียมการกอนสอน่  

สร้างศรัทธา 

จดับรรยากาศ 

ผูส้อนผูเ้รียนมีสัมพนัธ์ท่ีดี 

แผนภูมิประยกุตใ์ชพ้ทุธวิธีสอนโดยการบรรยาย 
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ใบกจกรรม ิ 2.1 พทุธวธีสอนโดยการบรรยายควรเป็นอยางไริ ่  
 

  ฟงวทิยากรบรรยาย ในประเดน็ดงัน้ีั  

     หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
     หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
     ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. รว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
   2. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดฟ้งวทิยากรบรรยายั  
   3. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............... 

เรือ่งที ่2.1 
พทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่2.1 
วเิคราะหแ์ละสรปุผลตามแนวคดิของทา่น 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการ
บรรยาย ...................................................... 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
3. ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการ
บรรยาย 
................................................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 2.2 รปูแบบพทุธวธีสอนโดยการบรรยายิ  
 
แนวคดิ  
 การวเิคราะหพ์ทุธวธิสีอนโดยการบรรยายตามหลกัการแสดงธรรมของพระพทุธเจา้ 
และกลวธิแีละอุบายประกอบการสอน จะไดข้ ัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
  
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
  1. บอกหลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการบรรยายได ้
  2. บอกขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
  
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา  
 หลกัการแสดงธรรม 5 อยา่ง ไดแ้ก่  กล่าวชีแ้จงไปตามลําดบั  กล่าวชีแ้จงยกเหตุผล
มาแสดงใหเ้ขา้ใจ แสดงธรรมดว้ยอาศยัเมตตา ไม่แสดงธรรมดว้ยเหน็แก่อามสิ แสดงธรรมโดย
ไมก่ระทบตนและผูอ้ื่น และกลวธิแีละอุบายประกอบการสอน  
  
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 6 
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาตวัอยา่งการสอนแบบบรรยายของพระอาจารยร์ปูต่าง ๆ จากวดีี
ทศัน์ 
 3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะหว์ธิกีารสอนจากวดีทีศัน์ 
 4. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - วดีทีศัน์ตวัอยา่งการสอนแบบบรรยาย 
 
การประเมนผลิ  

- สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหว์ธิสีอนและการนําเสนอผลการวเิคราะห ์
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ใบกจกริ รม 2.2 รปูแบบพทุธวธีสอนแบบบรรยายิ  
 

  วดีทีศัน์ ตวัอยา่งการสอนแบบบรรยาย  ในประเดน็ดงัน้ี 

     หลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 
     ขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. ชมวดีทีศัน์ ตวัอยา่งการสอนแบบบรรยาย   
   2. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดช้มวดีทีศัน์ 
   3. บนัทกึสรปุผลการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของกลุ่ม 
   4. ผูแ้ทนกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะหข์องกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ..................................ฉายา.........................ผูแ้ทนกลุ่มที.่.......... 

เรือ่งที ่2.2 
รปูแบบพทุธวธิสีอนแบบบรรยาย 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่2.2 
ตามแนวคดิของกลุ่ม สรปุประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. หลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอน 
โดยการบรรยาย……………..........………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
3. ขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการบรรยาย......... 
.................................................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 2.3 การเขียนแผนการสอนแบบบรรยาย 
 
 
แนวคดิ  
 การเขียนแผนการสอนแบบบรรยาย เป็นการนําเสนอกระบวนการสอนที่มี
จุดมุง่หมายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเน้ือหาทีต่อ้งการดว้ยการอธบิาย  
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขยีนแผนการสอนแบบบรรยายได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ   
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 1.5 
 2. แต่ละกลุ่มศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ไดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 2.2 แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชว้ธิกีารสอนแบบ
บรรยาย 
 3. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจทดลองเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย 
 4. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบบรรยายตามเนื้อหาทีเ่ลอืก 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - หนงัสอืเรยีนวชิา พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหเ์น้ือหาในกลุม่ 
 - แผนการสอนทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิ
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ใบกจกรรม ิ 2.3 การเขียนแผนการสอนแบบบรรยาย 
 

  วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ในหนงัสอื : 

     หนงัสอืเรยีนวชิา พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. รบัหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา 
   2. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจทดลองเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย 
   3. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบบรรยายตามเนื้อหาทีเ่ลอืก 
   4. แต่ละรปูบนัทกึสรปุผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

309 

ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............... 

เรือ่งที ่2.3 
การเขยีนแผนการสอนแบบบรรยาย 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………... 
 
 

กจิกรรมที ่2.3 
ตามแนวคดิของทา่น โปรดสรปุประเดน็
ดงัต่อไปน้ี 
1. แผนการสอนแบบบรรยาย……………….. 
……..........……...…………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………. 
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กจกรรม ิ 2.4 การสอนโดยการบรรยาย 
 
 
แนวคดิ  
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยาย เป็นวธิกีารทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมมคีวามมัน่ใจวา่ 
ตนเองมคีวามเขา้ใจพทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย จนสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยายได ้
 
ระยะเวลา   180 นาท ี
 
เน้ือหา 
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยาย 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ   
 1. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยายตามแผนการสอนทีเ่ขยีน
ในกจิกรรม 2.3 และใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นผูเ้รยีน 
 2. หลงัจากทีแ่ต่ละรปูสอนเสรจ็สมาชกิในกลุ่มรว่มอภปิราย ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ 
การปรบัปรงุการสอนของแต่ละรปู 
 3. แต่ละกลุ่มสรปุขัน้ตอนพทุธวธิกีารสอนโดยการบรรยาย 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้2.4 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการฝึกปฏบิตักิารสอน 
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิราย 
 - การรว่มสรปุ 
 
 
 



  

 

311 

ใบกจกรรม ิ 2.4 การสอนโดยการบรรยาย 
 

  ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยายตามแผนการสอนที่
เขยีนในกจิกรรม 2.3 และใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นผูเ้รยีน 
 
  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. วทิยากรประจาํกลุ่มเรยีกชื่อสมาชกิกลุ่มทลีะรปู ตามลาํดบัอกัษร เพือ่
ปฏบิตักิารสอนโดยการบรรยาย 
   2. สมาชกิในกลุ่มทีเ่หลอืเป็นผูเ้รยีน 
   3. ใหส้มาชกิกลุ่มทุกรปูไดป้ฏบิตักิารสอนโดยการบรรยายตามลาํดบั 
   4. แต่ละรปูบนัทกึสรปุผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............... 

เรือ่งที ่2.4 
การสอนโดยการบรรยาย 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………... 
 

กจิกรรมที ่2.4 
ตามแนวคดิของทา่น โปรดสรปุประเดน็
ดงัต่อไปน้ี 
1. การสอนโดยการบรรยาย…………………. 
……..........……...…………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 3 
 

 หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 3 กจิกรรมที ่3 พทุธวธิสีอนโดยการสนทนาโตต้อบ (เวลา 6 ชัว่โมง) 
ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
 
 กจกรรมท่ีิ  3.1 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนโดยการสนทนาโตต้อบ” (60นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกหลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
  2. อธบิายหลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
  3. อธบิายขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
 เน้ือหา  
 หลกัแหง่พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดย
การซกัถามสนทนาโตต้อบ และลกัษณะของวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนโดยการบรรยายมาให้
ความรูเ้กีย่วกบั หลกัแหง่พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอน
โดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ และลกัษณะของวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ  
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้3.1 “หลกัการสนทนาโตต้อบหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา” 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
 
 กจกรรมท่ีิ  3.2 การเสวนา เรือ่ง “รปูแบบพทุธวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ”  
(60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ: 
  1. บอกหลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
  2. บอกขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 เน้ือหา  
 ลกัษณะของวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
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 กจกรรมการเรีิ ยนรู ้
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 3.1  
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาตวัอยา่งการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบของพระอาจารยร์ปู
ต่างๆ จากวดีทีศัน์ 
 3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะหว์ธิกีารสอนจากวดีทีศัน์ 
 4. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหว์ธิสีอน  และการนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 
 กจกรรมท่ีิ  3.3 การเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ” 
(60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
 เน้ือหา  
 การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม  
 2. แต่ละกลุ่มศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมจะใชว้ธิกีารสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 3. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจทดลองเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 4. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบตามเน้ือหาทีเ่ลอืก 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหเ์น้ือหาในกลุม่ 
 - แผนการสอนทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิ
 กจกรรมท่ีิ  3.4 การนําเสนอ เรือ่ง “การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ” 
(180 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏบิตักิารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
 เน้ือหา  
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
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 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบตาม
แผนการสอนทีเ่ขยีนในกจิกรรม 3.3 และใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นผูเ้รยีน 
 2. หลงัจากทีแ่ต่ละรปูสอนเสรจ็สมาชกิในกลุ่มรว่มอภปิราย ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การ
ปรบัปรงุการสอนของแต่ละรปู 
 3. แต่ละกลุ่มสรปุขัน้ตอนพทุธวธิกีารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
การประเมนิ ผล 
 - สงัเกตจากการฝึกปฏบิตักิารสอน 
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิราย 
 - การรว่มสรปุ 
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กจกรรม ิ 3.1 พทุธวธีสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบิ  
 
แนวคดิ  
 พุทธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบหลกัธรรมทางพระพุทธ ศาสนา เป็นการ
นําหลกัการสอนโดยการการซกัถามสนทนาโต้ตอบมาประยุกต์ใชใ้นการสอนศลีธรรมระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น อย่างเป็นกระบวนการไปตามลําดบัขัน้ตอน คือ สภาวะก่อนการสอน 
สภาวะระหว่างสอน และสภาวะหลังการสอน ในแต่ละขัน้ตอนนัน้ มีกิจกรรมต่อเน่ืองจาก
กจิกรรมกลุ่มใหญ่สู่กลุ่มย่อย ซึ่งทุกรูปจะไดม้สี่วนร่วมอภปิรายเปลี่ยนความรูจ้ากกจิกรรมการ
ฝึกอบรมและประเมนิผลดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นทศันคตขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่มี
ต่อการสอนศลีธรรมระหวา่งฝึกอบรม 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
  1. บอกหลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
  2. อธบิายหลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
  3. อธบิายขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 หลกัแหง่พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดย
การซกัถามสนทนาโตต้อบ และลกัษณะของวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ  
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนโดยการบรรยายมาให้
ความรูเ้กีย่วกบั หลกัแหง่พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอน
โดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ และลกัษณะของวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ  
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้3.1 “หลกัการสนทนาโตต้อบหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา” 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
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ส่ือและอปุกรณ์ 
 - เครือ่งคอมพวิเตอร ์ พรอ้มชุด  LCD Projector 
 - PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
 - ใบความรู ้3.1 
 - ใบกจิกรรม 3.1 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้3.1 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
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ใบความรู ้3.1  หลกัการสนทนาโต้ตอบหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
 
 หลกัการสอนโดยสนทนาโตต้อบหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา โดยพทุธวธิ ี
ในการสอน ยกตวัอยา่งประกอบ เชน่  “มหาวจัฉโคตตสตูร” ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสนทนาโตต้อบ
กบัมหาวจัฉะ และตวัอยา่งสนทนาโตต้อบหลกัธรรมทีต่รงกบัสาระการเรยีนรูร้ะดบั ชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ ดงัต่อไปน้ี: 
 มหาวจัฉโคตตสตูรเร่ืองปรพาชกวจัฉโคตริ  (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง 
(2514) เล่มที ่13: 194) 
 ความเบือ้งตน้ 
 ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาแลว้อยา่งน้ี 
 สมยัหน่ึง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนักลนัทกนิวาปะ เขตพระ
นครราชคฤห.์ ครัง้นัน้แล ปรพิาชกวจัฉโคตรเขา้ไปเฝาพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดป้ราศรยั้

กบัพระผูม้พีระภาค ครัน้ผา่นการปราศรยัพอใหร้ะลกึถงึกนัไปแลว้ นัง่ ณ ทีค่วรสว่นขา้งหน่ึง. 
ไดก้ราบทลูวา่ ขา้พเจา้เคยกล่าวกบัทา่นพระโคดมเป็นเวลานานแลว้ ขา้พเจา้ขอโอกาส ขอทา่น 
พระโคดมจงทรงแสดงธรรมทัง้ทีเ่ป็นกุศล ทัง้ทีเ่ป็นอกุศล แก่ขา้พเจา้โดยยอ่เถดิ 
 พ. ดกูรวจัฉะ เราพงึแสดงธรรมทัง้ทีเ่ป็นกุศล ทัง้ทีเ่ป็นอกุศล แก่ทา่นโดยยอ่กไ็ด ้
โดยพสิดารกไ็ด ้กแ็ต่วา่เราจกัแสดงธรรมทัง้ทีเ่ป็นกุศล ทัง้ทีเ่ป็นอกุศล แก่ทา่นโดยยอ่ ทา่นจง
ฟงธรรมนัน้ จงใสใ่จใหด้ ีเราจกักล่าว วจัฉโคตตปรพิาชกทลูรบัพระดาํรสัพระผูม้พีระภาควา่ ั  
อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ. 
 ธรรมท่ีเป็นอกศุลและกศุล 
 พ. ดกูรวจัฉะ โลภะแล เป็นอกุศล อโมหะ เป็นกุศล อโลภะเป็นกุศล โทสะเป็นอกุศล 
อโทสะเป็นกุศล โมหะเป็นอกุศล ดกูรวจัฉะธรรมสามขอ้น้ีเป็นอกุศล ธรรมสามขอ้น้ีเป็นกุศล 
ดว้ยประการฉะน้ีแล. ดกูรวจัฉะ ปาณาตบิาตแลเป็นอกุศล เจตนาเครือ่งงดเวน้จากปาณาตบิาต
เป็นกุศล อทนินาทานเป็นอกุศล เจตนาเครือ่งงดเวน้จากอทนินาทานเป็นกุศล กาเมสมุจิฉาจาร
เป็นอกุศล เจตนาเครือ่งงดเวน้จากกาเมสมุจิฉาจารเป็นกุศล มสุาวาทเป็นอกุศล เจตนาเครือ่ง 
งดเวน้จากมสุาวาทเป็นกุศล ปิสณุาวาจาเป็นอกุศล เจตนาเครือ่งงดเวน้จากปิสณุาวาจาเป็นกุศล 
ผรสุวาจาเป็นอกุศล เจตนาเครือ่งงดเวน้จากผรสุวาจาเป็นกุศล สมัผปัปลาปะเป็นอกุศล เจตนา
เครือ่งงดเวน้จากสมัผปัปลาปะเป็นกุศล อภชิฌาเป็นอกุศล อนภชิฌาเป็นกุศล พยาบาทเป็น
อกุศล อพัยาบาทเป็นกุศล มจิฉาทฏิฐเิป็นอกุศล สมัมาทฏิฐเิป็นกุศล ดกูรวจัฉะ ธรรมสบิขอ้น้ี
เป็นอกุศล ธรรมสบิขอ้น้ีเป็นกุศล ดว้ยประการฉะน้ีแล. ดกูรวจัฉะ เพราะตณัหาอนัภกิษุละได้
แลว้ มมีลูรากอนัขาดแลว้ ทาํใหเ้ป็นดุจตาลยอดดว้น ถงึความไมม่ ีมอีนัไมเ่กดิขึน้ต่อไปเป็น
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ธรรมดา ภกิษุนัน้เป็นพระอรหนัตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรย ์มกีจิทีค่วรทาํ ทาํเสรจ็แลว้ มภีาระ
อนัปลงเสยีแลว้ มปีระโยชน์ของตนถงึแลว้ มสีงัโยชน์ในภพสิน้แลว้ พน้วเิศษแลว้เพราะรู ้
โดยชอบ 
 
 ภกขปุจุฉาิ  
 ม. ทา่นพระโคดมจงยกไว ้กภ็กิษุรปูหน่ึง ผูเ้ป็นสาวกของทา่นพระโคดม ทาํใหแ้จง้
ซึง่เจโตวมิตุ ิปญญาวมิตุ ิอนัหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปญญาอนัยิง่ดว้ยตนเอง ในั ั

ปจจุบนั แลว้เขา้ถงึอยู ่มอียูห่รืั อ?  
 พ. ดกูรวจัฉะ พวกภกิษุผูเ้ป็นสาวกของเรา ทาํใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุ ิปญญาวมิตุิั  
อนัหา อาสวะมไิด ้เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปญญาอนัยิง่ดว้ยตนเองในปจจุบนัแลว้ เขา้ถงึอยูน่ัน้ั ั  
ม ีไมใ่ชแ่ต่รอ้ยเดยีว ไมใ่ชส่องรอ้ย ไมใ่ชส่ามรอ้ย ไมใ่ชส่ีร่อ้ย ไมใ่ชห่า้รอ้ย ทีแ่ทม้อียูม่ากทเีดยีว 
 ว. ทา่นพระโคดมจงยกไว ้พวกภกิษุจงยกไว ้กภ็กิษุณแีมร้ปูหน่ึงผูเ้ป็นสาวกิา 
ของทา่นพระโคดม ทาํใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุ ิปญญาวมิตุ ิอนัหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะสิน้ไป ั

ดว้ยปญญา อนัยิง่ดว้ยตนเองในปจจุบนั แลว้เขา้ถงึอยู ่มอียูห่รอืั ั ?  
 พ. ดกูรวจัฉะ พวกภกิษุณผีูเ้ป็นสาวกิาของเรา ทาํใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุ ิปญญาวมิตุ ิั

อนัหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปญญาอนัยิง่ดว้ยตนเองในปจจุบนั แลว้เขา้ถงึอยูน่ัน้ ั ั

มไีมใ่ชแ่ต่รอ้ยเดยีว ไมใ่ชส่องรอ้ย ไมใ่ชส่ามรอ้ย ไมใ่ชส่ีร่อ้ย ไมใ่ชห่า้รอ้ย ทีแ่ทม้อียูม่าก ทเีดยีว 
 อปุาสกปจุฉา 
 ว. ทา่นพระโคดมจงยกไว ้พวกภกิษุจงยกไว ้พวกภกิษุณจีงยกไว ้กอุ็บาสก แมค้น
หน่ึง ผูเ้ป็นสาวกของทา่นพระโคดมฝายคฤหสัถ ์นุ่งผา้ขาวเป็นสพรหมจาร ีเป็นโอปปาตกิะ ่

เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์หา้สิน้ไป จกัปรนิิพพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เป็นธรรมดา 
มอียูห่รอื?  
 พ. ดกูรวจัฉะ อุบาสกทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของเรา ฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว เป็นส่

พรหมจาร ีเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์หา้สิน้ไป จกัปรนิิพพานในภพนัน้ มอีนัไม่
กลบัจากโลกนัน้เป็นธรรมดานัน้ มไีมใ่ชแ่ต่รอ้ยเดยีว ไมใ่ชส่องรอ้ย ไมใ่ชส่ามรอ้ย ไมใ่ชส่ีร่อ้ย 
ไมใ่ชห่า้รอ้ย ทีแ่ทม้อียูม่ากทเีดยีว 
 ว. ทา่นพระโคดมจงยกไว ้ภกิษุทัง้หลายจงยกไว ้ภกิษุณทีัง้หลายจงยกไว ้อุบาสก
ทัง้หลายฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว เป็นสพรหมจารจีงยกไว ้กอุ็บาสกแมค้นหน่ึง ผูเ้ป็นสาวก่  
ของพระโคดมฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว บรโิภคกาม ทาํตามคาํสอน ผูท้าํเฉพาะโอว่ าท มวีจิกิจิฉา
อนัขา้มไดแ้ลว้ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึความเป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมเ่ชื่อต่อผูอ้ื่นในคาํสอน
ของศาสดา มอียูห่รอื?  
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 พ. ดกูรวจัฉะ พวกอุบาสกผูเ้ป็นสาวกของเรา ฝายคฤหสันุ่งผา้ขาว บรโิภคกาม่  
ทาํตามคาํสอน ผูท้าํเฉพาะโอวาท มวีจิกิจิฉาอนัขา้มไดแ้ลว้ ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึ
ความเป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมเ่ชื่อต่อผูอ้ื่นในคาํสอนของศาสดาอยูน่ัน้ มไีมใ่ชแ่ต่รอ้ยเดยีว ไมใ่ชส่อง
รอ้ย ไมใ่ชส่ามรอ้ย ไมใ่ชส่ีร่อ้ย ไมใ่ชห่า้รอ้ย ทีแ่ทม้อียูม่ากทเีดยีว 
 ว. ทา่นพระโคดมจงยกไว ้ภกิษุทัง้หลายจงยกไว ้ภกิษุณทีัง้หลายจงยกไว ้อุบาสก
ทัง้หลายฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว เป็นสพรหมจารจีงยกไว ้อุบาสกทัง้หลาย ฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว ่ ่

เป็นสพรหมจารจีงยกไว ้อุบาสกทัง้หลาย ฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว บรโิภคกาม จงยกไว ้กอุ็บาสกิา ่

แมค้นหน่ึง ผูเ้ป็นสาวกิาของทา่นพระโคดม ฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว เป็นสพรหมจารณิ ีเป็น ่  
โอปปาตกิะ เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์หา้สิน้ไป จกัปรนิิพพานในภพนัน้ อนัมไีมก่ลบัจากโลก  
นัน้เป็นธรรมดา มอียูห่รอื.  
 พ. ดกูรวจัฉะ พวกอุบาสกิาผูเ้ป็นสาวกิาของเรา ฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว เป็นส่

พรหมจารณี ีเป็นโอปปาตกิา เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์หา้สิน้ไป จกัปรนิิพพานในภพนัน้ มอีนั
ไมก่ลบัจากโลกนัน้เป็นธรรมดานัน้ มไีมใ่ชแ่ต่รอ้ยเดยีว ไมใ่ชส่องรอ้ย ไมใ่ชส่ามรอ้ย ไมใ่ชส่ีร่อ้ย 
ไมใ่ชห่า้รอ้ย ทีแ่ทม้อียูม่ากทเีดยีว 
 ว. ทา่นพระโคดมจงยกไว ้ภกิษุทัง้หลายจงยกไว ้ภกิษุณทีัง้หลายจงยกไว ้อุบาสก
ทัง้หลายฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว เป็นสพรหมจา่ ร ีจงยกไว ้อุบาสกทัง้หลาย ฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว ่

บรโิภคกาม จงยกไว ้พวกอุบาสกฝายคฤหสัถ ์นุ่งผา้ขาวเป็นสพรหมจาร ีกจ็งยกไว ้สว่น่

อุบาสกิาแมค้นหน่ึง ผูเ้ป็นสาวกิาของทา่นพระโคดมฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว บรโิภคกาม ทาํตาม่

คาํสอนผูท้าํเฉพาะโอวาท มวีจิกิจิฉาอนัขา้มไดแ้ลว้ ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึความเป็นผู้
แกลว้กลา้ไมเ่ชื่อต่อผูอ้ื่นในคาํสอนของศาสดา มอียูห่รอื?  
 พ. ดกูรวจัฉะ พวกอุบาสกิาผูเ้ป็นสาวกิาของเรา ฝายคฤหสัถนุ่์งผา้ขาว บรโิภคกาม ่

ทาํตามคาํสอนผูท้าํเฉพาะโอวาท มวีจิกิจิฉาอนัขา้มไดแ้ลว้ ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึ
ความเป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมเ่ชื่อต่อผูอ้ื่นในคาํสอนของศาสดาอยูน่ัน้ มไีมใ่ชแ่ต่รอ้ยเดยีว ไมใ่ช ่
สองรอ้ยไมใ่ชส่ามรอ้ย ไมใ่ชส่ีร่อ้ย ไมใ่ชห่า้รอ้ย ทีแ่ทม้อียูม่ากทเีดยีว 
 ในปจจุบนัการสนทนาโตตอบยงัคงไดร้บัความนิยมอยูม่ากในหมูพ่ระสงฆท์ีส่นทนาั

ความรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เชน่ ตวัอยา่งพระเถระปฏบิตัติปิจุฉาวสิชัชนา ดงัน้ี 
 พระเถระปฏบตัตปจุฉาวสชัชนาิ ิ ิ ิ  
 พระธรรมเจดยี ์(จมู พนฺธุลเถระ) (2550 :3-4) ถาม พระอาจารยม์ัน่ ภรูทิตฺตเถระ 
ตอบ เรือ่งมรรค โดยผูว้จิยัใชอ้กัษรยอ่แทนนามพระธรรมเจดยี ์คอื ธ. และใชอ้กัษรยอ่แทนนาม
พระอาจารยม์ัน่วา่ ม. เป็นตวัอยา่งปจุฉา-วสิชันา ดงัน้ี  
  ธ. ถามวา่  องคม์รรค 8 ใครๆ กร็ู ้ทาํไมจงึเดนิกนัไมใ่ครจ่ะถูก ? 
  ม. ตอบวา่ เพราะองคม์รรคทัง้ 8 ไมม่ใีครเคยเดนิ เดนิไมถู่ก 
    พอถูกกเ็ป็นพระอรยิะเจา้ 
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  ธ. ถามวา่ ทีเ่ดนิไมถู่กเพราะเหตุอะไร ? 
  ม. ตอบวา่ เพราะชอบเดนิทางเก่าซึง่เป็นทางชาํนาญ 
  ธ. ถามวา่ ทางเก่านัน้คอือะไร ? 
  ม. ตอบวา่  ไดแ้ก่ กามสขุลัลกิานุโยค และอตัตกลิมถานุโยค 
  ธ. ถามวา่ กามสขุลัลกิานุโยคนัน้คอือะไร ? 
  ม. ตอบวา่ ความทาํตนใหเ้ป็นผูห้มกมุน่ตดิอยูใ่นกามสขุน้ีแล ชื่อวา่กามสขุ  
      ขลัลกิานุโยค... 
 นอกจากน้ียงัมตีวัอยา่ง ปจุฉา (ถาม) วสิชันา (ตอบ) ทีผู่ว้จิยั (2553) นําเน้ือหวัขอ้
ธรรมทีส่อนในชัน้มธัยมศกึษาตอ้นตน้จาก รายวชิาพระพทุธศาสนาที ่มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั (2553:ออนไลน์) แสดงไว ้ซึง่ผูว้จิยัตัง้เป็นคาํถาม-คาํตอบ โดยสมมตใิหผู้ป้จุฉา 
คอื ก. ผูว้สิชันา คอื ข. ดงัน้ี : 
 หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 พระรตันตรยั (พทุธคณุ 9) 
  ก. ปจุฉา :    พทุธคุณ 9 คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   คุณความดขีองพระพทุธเจา้ 9 ประการ 
  ข. ปจุฉา :   บทวา่ “อรห”ํ คอื อะไร ?  
  ก. วสิชันา :   เป็นพระอรหนัต ์
  ก. ปจุฉา :   บทวา่ “วชฺิชาจรณสมฺปนฺโน” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   เป็นผูท้รงเพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 
  ข. ปจุฉา :   บทวา่ “สคุโต” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :   เป็นผูเ้สดจ็ไปด ี
  ก. ปจุฉา :   บทวา่ “โลกวทิ”ู คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   เป็นผูท้รงรูแ้จง้โลก 
  ข. ปจุฉา :   บทวา่ “สตฺถา เทวมนุสฺสานํ” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย 
  ก. ปจุฉา :   บทวา่ “พทฺุโธ” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   พทฺุโธ เป็นผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน 
  ข. ปจุฉา :   บทวา่ “ภควา” คอื  อะไร ? 
  ก. วสิชันา :   เป็นผูม้โีชค 
  ก. ปจุฉา :   พระพทุธคุณทัง้ 9 ประการน้ี สรปุลงเป็น 3 ประการ 
     คอื อะไรบา้ง ? 
  ข. วสิชันา :   พระวสิทุธคิุณ  พระปญญาคุณ และ พระมหากรณุาธคิุณั  
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 อรยสจั ิ 4 ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 
  ข. ปจุฉา :   อรยิสจั 4 คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :   ความจรงิอนัประเสรฐิ 4 ประการ 
  ก. ปจุฉา :   บทวา่ “ทุกข”์ ในอรยิาสจั 4 คอื อะไร ?   
  ข. วสิชันา :   ความจรงิวา่ดว้ยทุกข ์
  ข. ปจุฉา :   บทวา่ “สมทุยั” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :   ความจรงิวา่ดว้ยเหตุแหง่ทกุข ์
  ก. ปจุฉา :   บทวา่ “นิโรธ” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   ความจรงิวา่ดว้ยความดบัทกุข ์
  ข. ปจุฉา :   บทวา่ “มรรค” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :   ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข ์
  ขนัธ ์5 – ธาต ุ4 
  ก. ปจุฉา :   ขนัธ ์5 หรอื เบญจขนัธ ์คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   กองแหง่รปูธรรมและนามธรรมหา้หมวด 
  ข. ปจุฉา :    รปูขนัธ ์คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :  กองรปู, สว่นทีเ่ป็นรปู รา่งกาย 
  ก. ปจุฉา :   เวทนาขนัธ ์คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   กองเวทนา สว่นทีเ่ป็นการเสวยรสอารมณ์ 
  ข. ปจุฉา :   สญัญาขนัธ ์คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา:    กองสญัญา สว่นทีเ่ป็นความกาํหนดหมาย 
  ข. ปจุฉา :   สงัขารขนัธ ์คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :   กองสงัขาร สว่นทีเ่ป็นความปรงุแต่ง สภาพทีป่รงุแต่งจติใหด้ ี
      หรอืชว่ยหรอืเป็นกลางๆ 
  ข. ปจุฉา :   วญิญาณขนัธ ์คอือะไร ? 
  ก. วสิชันา :  กองวญิญาณ, สว่นทีเ่ป็นความรูแ้จง้ในอารมณ์ 
  ก. ปจุฉา :   ธาตุ 4 คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา :   สิง่ทีท่รงสภาวะของตนอยูเ่อง คอืมอียูโ่ดยธรรมดา 
     เป็นไปตามเหตุปจจยั ไมม่ผีูส้รา้ง ไมม่อีตัตา มใิชส่ตัว ์ั  
     มใิชช่วีะ เป็นสว่นประกอบของรปูขนัธ ์
  ข. ปจุฉา :   ปฐวธีาตุ คอือะไร ?  
  ก. วสิชันา :   ธาตุดนิ เป็นสิง่ทีม่ลีกัษณะแขง็ ภายในตวัเรากม็ ีภายนอกกม็ ี
  ก. ปจุฉา :    อาโปธาตุ คอือะไร ? 
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  ข. วสิชันา :   ธาตุน้ํา เป็นสิง่ทีม่ลีกัษณะเอบิอาบ ซมึซาบ ดงึดดู 
     ภายในตวัเรากม็ภีายนอกตวัเรากม็ ี
  ข. ปจุฉา :   เตโชธาตุ คอือะไร ? 
  ก. วสิชันา :   ธาตุไฟ เป็นสิง่ทีม่ลีกัษณะรอ้นหรอือุณหภมู ิภายในตวัเรากม็ ี
     ภายนอกตวัเรากม็ ี
  ก. ปจุฉา :   วาโยธาตุ คอือะไร ? 
  ข. วสิชันา :   ธาตุลม เป็นสิง่ทีม่ลีกัษณะเคลื่อนไหว มลีกัษณะพดัผนัเครง่ตงึ 
     ยดืหยุน่ ภายในตวัเรากม็ ีภายนอกตวัเรากม็ ี
 สมทุยั (ธรรมท่ีควรละ) 
  ข. ปจุฉา :    สมทุยั คอือะไร ? 
  ก. วสิชันา :   เหตุของทุกข ์หรอืสาเหตุทาํใหเ้กดิทุกข ์
  ก. ปจุฉา :   กามตณัหา คอือะไร ? 
  ข. วสิชันา :   ความใคร ่หรอืความอยากในอารมณ์ 
  ข. ปจุฉา :    ภวตณัหา คอื อะไร ?  
  ก. วสิชันา :  ความอยากม ีอยากเป็น ไดแ้ก่ ความอยากในสิง่ทีช่อบใจ 
     พอใจเกดิขึน้ 
  ก. ปจุฉา :   วภิาวตณัหา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   ความไมอ่ยากมไีมอ่ยากเป็น ไมอ่ยากเป็นอยา่งน้ีอยา่งนัน้ 
  ข. ปจุฉา :   กรรม คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :   การกระทาํ หมายถงึ การกระทาํทีป่ระกอบดว้ยเจตนา 
  ก. ปจุฉา :   อบายมขุ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :   ชอ่งทางของความเสือ่ม หรอืหนทางทีจ่ะนําไปสูค่วามพนิาศ 
     ฉิบหาย 
 นโรธ ิ (ธรรมท่ีควรบรรล)ุ 
  ข. ปจุฉา : นิโรธ คอื อะไร ?  
  ก. วสิชันา : ความดบัทุกข ์หมายถงึ การดบัสนิทแหง่ทุกขท์างใจ  
  ก. ปจุฉา : นิโรธ : สขุ 2 คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : กายกิสขุ หมายถงึ ความสขุทางกาย และเจตสกิสขุ หมายถงึ 
     ความสขุทางใจ 
  ข. ปจุฉา :  กายกิสขุ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความสขุทีเ่กดิจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 
  ก. ปจุฉา :  เจตสกิสขุ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ความสบายใจ การมจีติใจเบกิบานสดชื่อแจม่ใส 
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  ข. ปจุฉา :  คหิสิขุ คอื อะไร ? 
  ก.วสิชันา : สขุของคฤหสัถ ์คอื ความสขุของชาวบา้น ประกอบดว้ย ความสขุ 
     ทีเ่กดิจากการมทีรพัย ์ความสขุทีเ่กดิจากการใชจ้า่ยทรพัย ์ 
     ความสขุทีเ่กดิจากความไมเ่ป็นหน้ี และความสขุทีเ่กดิจากความ 
     ประพฤตทิีไ่มม่โีทษ 
 มรรค (ธรรมท่ีควรเจรญิ ) 
  ก. ปจุฉา : ไตรสกิขา คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : หลกัการศกึษาอบรมในพระพทุธศาสนา ม ี3 ประการ ไดแ้ก่อธศิลี 
     สกิขา อธจิติสกิขา และอธปิญญาสกิขาั  
  ข. ปจุฉา : กรรมฐาน คอื อะไร ?  
  ก. วสิชันา : อารมณ์เป็นทีต่ ัง้แหง่การเจรญิภาวนา ทีต่ัง้แหง่การทาํความเพยีร 
     ฝึกอบรมจติ หรอืวธิฝึีกอบรมจติ ม ี2 
  ก. ปจุฉา : สมถภาวนา คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : การฝึกอบรมจติใหเ้กดิความสงบ หรอืการฝึกสมาธ ิ
  ข. ปจุฉา : วปิสสนาภาวนา คอืั  อะไร ? 
  ก. วสิชันา : การฝึกอบรมปญญาใหเ้กดิความรูแ้จง้ตามเป็นจรงิั  
     หรอืการเจรญิปญญาั  
  ก. ปจุฉา : ปธาน คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : ความเพยีร เป็นความเพยีรชอบ (สมัมาวายามะ) ในมรรค 8 
  ข. ปจุฉา : สงัวรปธาน คอื อะไร ?  
  ก. วสิชันา : เพยีรระวงัยบัยัง้บาปอกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิ มใิหเ้กดิขึน้ 
  ก. ปจุฉา : ปหานปธาน คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : เพยีรละบาปอกุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 
  ข. ปจุฉา : ภาวนาปธาน คอื อะไร ?  
  ก. วสิชันา : เพยีรทาํกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิ ใหเ้กดิมขีึน้ 
  ก. ปจุฉา : อนุรกัขนาปธาน คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : เพยีรรกัษากุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ใหต้ัง้มัน่และใหเ้จรญิยิง่ขึน้ 
     ไปจนไพบลูย ์
  ข. ปจุฉา : โกศล คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความฉลาด ความเชีย่วชาญ ทกัษะ ความชาํนาญ ประกอบดว้ย 
     ไดแ้ก่ อายโกศล ความฉลาดในความเจรญิ อปายโกศล ความ 
     ฉลาดในความเสือ่ม และอุปายโกศล ความฉลาดในอุบาย 
  ก. ปจุฉา : การไมค่บคนพาล เป็นมงคลที ่1 ในมงคล 38  คอื อะไร ? 
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  ข. วสิชันา : การไมย่อมมคีวามสมัพนัธห์รอืสมาคมกบัคนชัว่รา้ย คนเลว 
  ข. ปจุฉา : คบบณัฑติ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : คบคนฉลาด หรอืคนทีด่าํเนินชวีติดว้ยปญญาั  
  ก. ปจุฉา : บุคคลผูค้วรบชูา คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : บชูาบุคคลทีม่บุีญคุณ ผูม้คีณุธรรม ผูเ้ป็นเน้ือนาบุญ (นกับวช)  
     ผูเ้ป็นบณัฑติ นกัปราชญห์รอืผูรู้ ้
 ปจุฉา วสชันา หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ิ 2 
(มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.2553ค:ออนไลน์) 
  ก. ปจุฉา : ธรรมคุณ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : คุณของพระธรรม 
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “สวากขาโต ภควตา ธมัโม” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : พระธรรมเป็นคาํสอนอนัพระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัไวด้แีลว้ 
  ก. ปจุฉา : บทวา่ “สนัทฏิฐโิก” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : พระธรรมน้ีผูป้ฏบิตัติามจะเหน็ไดด้ว้ยตนเอง 
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “อกาลโิก” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ไมเ่น่ืองดว้ยกาลเวลา 
  ก. ปจุฉา : บทวา่ “เอหปิสสโิกั ” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ควรเรยีกใหม้าด ู
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “โอปะนะยโิก” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ควรน้อมเขา้มา  
  ก. ปจุฉา : บทวา่ “ปจจตัตงั เวทติพัโพ วญิญหูิั ” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : วญิญชูนรูไ้ดเ้ฉพาะตน 
 อรยสจั ิ 4 ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) : ขนัธ ์5 : อายตนะ 
  ก. ปจุฉา : อายตนะ คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : ทีต่่อ หรอืแดน หมายถงึทีต่่อกนัใหเ้กดิความรู ้
  ข. ปจุฉา : อายตนะภายใน คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ทีเ่ชื่อมต่อใหเ้กดิความรู ้แดนต่อความรูฝ้ายภายใน่  
      ไดแ้ก่ ตา(จกัข)ุ  
     ห(ูโสตะ) จมกู (ฆานะ) ลิน้ (ชวิหา) กาย (กาย) ใจ (มโน) 
  ก. ปจุฉา : อายตนะภายนอก คอื อะไร ? 
 
  ข. วสิชันา : ทีเ่ชื่อมต่อใหเ้กดิความรู ้แดนต่อความรูฝ้ายภายนอก่  
      ไดแ้ก่ รปู (รปูะ) คอืสิง่ทีเ่หน็ เสยีง (สทัทะ) 
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 สมทุยั (ธรรมท่ีควรละ) : หลกักรรม : สมบตั ิ 4 
  ก. ปจุฉา :  สมบตั ิ4 คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : ขอ้ด ีความเพยีบพรอ้ม ความสมบรูณ์แหง่องคป์ระกอบต่าง ๆ ซึง่ 
     อาํนวยแก่การใหผ้ลของกรรมด ีและไมเ่ปิดชอ่งใหก้รรมชัว่ 
     แสดงผล 
  ข. ปจุฉา : คตสิมบตั ิคอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : สมบตัแิหง่คต ิหรอืถงึพรอ้มดว้ยคต ิในชว่งยาว หมายถงึ 
      เกดิในกาํเนิดอนัอาํนวย หรอืทีเ่กดิอนัเจรญิในชว่งสัน้ 
  ก. ปจุฉา : อุปธสิมบตั ิคอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : สมบตัแิหง่รา่งกาย ถงึพรอ้มดว้ยรปูกาย มรีปูกายทีด่พีรอ้ม  
  ข. ปจุฉา : กายสมบตั ิคอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : สมบตัแิหง่กาล ถงึพรอ้มดว้ยกาล ในชว่งยาวหมายถงึ 
     เกดิอยูใ่นสมยัทีโ่ลกมคีวามเจรญิ 
  ก. ปจุฉา : ปโยคสมบตั ิคอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : สมบตัแิหง่การประกอบ ถงึพรอ้มดว้ยการประกอบความเพยีร 
 สมทุยั (ธรรมท่ีควรละ) : หลกักรรม : วบตั ิ ิ 4 อบายมขุ 6 
  ข. ปจุฉา : วบิตั ิ4 คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ขอ้เสยี จุดอ่อน ความบกพรอ่งแหง่องคป์ระกอบต่าง ๆ 
  ก. ปจุฉา : คตวิบิตั ิคอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : วบิตัแิหง่คต ิคตเิสยี ในชว่งยาวหมายถงึ เกดิในกาํเนินตํ่าทราม 
  ข. ปจุฉา : อุปธวิบิตั ิคอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : วบิตัแิหง่รา่งกาย  รปูกายเสยี ในชว่งยาว หมายถงึ รา่งกายพกิาร 
     ไมง่ดงาม บุคลกิภาพไมด่ ี
  ก. ปจุฉา : กาลวบิตั ิคอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : วบิตัแิหง่กาล กาลเสยี ในชว่งยาวหมายถงึ เกดิในสมยัทีโ่ลก 
     ไมม่คีวามเจรญิ 
  ข. ปจุฉา : ปโยควบิตั ิคอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : วบิตัแิหง่การประกอบกจิการเสยี ในชว่งยาวหมายถงึ 
     ฝกใฝในทางทีผ่ดิประกอบกจิการงานทีผ่ดิั ่  
  ก. ปจุฉา : อกุศลกรรมบถ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ทางแหง่อกุศล ทางทาํความชัว่ 
  ข. ปจุฉา : กายกรรม 3 คอื อะไรบา้ง ?  
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  ก. วสิชันา : การกระทาํชัว่ทางกาย ไดแ้ก่ ปาณาตบิาต อทนินาทาน 
     กาเมสมุจิฉาจาร  
  ก. ปจุฉา : วจิกีรรม 4  คอื อะไรบา้ง ? 
  ข. วสิชันา : มสุาวาท (พดูเทจ็) ปิสณุาวาจา (พดูสอ่เสยีด) 
     ผรสุวาจา (พดูคาํหยาบ) 
     และสมัผปัปลาปะ (พดูเพอ้เจอ้)  
  ข. ปจุฉา : มโนกรรม 3 คอื การกระทาํชัว่ทางใจ ไดแ้ก่อะไรบา้ง ?  
  ก. วสิชันา : ไดแ้ก่ อภชิฌา (คดิอยากไดข้องผูอ้ื่น) พยาบาท 
     (การแคน้ใจต่อผูอ้ื่น) มจิฉาทฏิฐ ิ(ความเหน็ผดิจากทาํนอง 
     คลองธรรม) 
  ก. ปจุฉา : อบายมขุ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ชอ่งทางแหง่ความเสือ่ม ,ทางแหง่ความพนิาศ 
     หรอืเหตุใหเ้กดิความยอ่ยยบัแหง่โภคทรพัย ์
 นโรธ ิ (ธรรมท่ีควรบรรล)ุ : สขุ 2 
  ข. ปจุฉา : ความสขุ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :  ความดบัทุกขก์ารสิน้ทุกข ์(นิโรธ) ทัง้ปวง 
  ก. ปจุฉา : สามสิสขุ คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : ความสขุทางวตัถุ คอืความสขุทีเ่กดิจากกามคุณ 
     หรอืความสขุทางโลกยี ์
  ข. ปจุฉา : นิรามสิสขุ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความสขุทางใจ คอื ความสขุปลอดโปรง่เพราะใจสงบ 
 มรรค (ธรรมท่ีควรเจรญิ ) 
  ก. ปจุฉา : บุพพนิมติของมชัฌมิปฏปิทา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : บุพภาคของการศกึษา หมายถงึ สว่นเบือ้งตน้ของการศกึษา  
     นัน่คอื “สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ” 
  ข. ปจุฉา : การเกดิสมัมาทฏิฐมิาจากเหตุสองอยา่ง คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสกิาร  
  ก. ปจุฉา : ปรโตโฆสะ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ปจจยักระตุน้การเรยีนรูจ้ากภายนอก เชน่ การแนะนําั  
     การถ่ายทอดการโฆษณา คาํบอกเล่า 
  ข. ปจุฉา : โยนิโสมนสกิาร คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ปจจยักระตุน้การเรยีนรูจ้ากภายใน หมายถงึการคดิอยา่งแยบคายั  
     หรอืความรูจ้กัคดิ คดิอยา่งมรีะบบ 
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  ก. ปจุฉา : ดรณุธรรม 6 คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : วฒันมขุ หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นหนทางแหง่ความสาํเรจ็ 
  ข. ปจุฉา : อโรคยะ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : การรกัษาสขุภาพด ีมลีาภอนัประเสรฐิ 
  ก. ปจุฉา : ศลี คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : การมรีะเบยีบวนิยัด ีมคีวามประพฤตทิีด่ ี
  ข. ปจุฉา : ทธานุมตั คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ไดค้นดเีป็นแบบอยา่ง 
  ก. ปจุฉา : สตุะ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : การตัง้ใจเรยีนใหรู้จ้รงิ คอืการศกึษาเล่าเรยีน 
     คน้ควา้ใหรู้ใ้หเ้ชีย่วชาญ 
  ข. ปจุฉา : ธรรมานุวตั ิคอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ทาํแต่สิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม คอื ดาํรงมัน่ในสจุรติ 
  ก. ปจุฉา : อลนีตา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : มคีวามขยนัหมัน่เพยีร คอืมกีาํลงัใจแขง็กลา้ ไมท่อ้ถอยเฉ่ือยชา 
  ข. ปจุฉา : กุลจริฏัฐติธิรรม 4 คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ธรรมสาํหรบัดาํรงความมัง่คัง่ของตระกลูใหย้ัง่ยนื 
  ก. ปจุฉา : นฎัฐคเวสนา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ของหายของหมด รูจ้กัหามาไว ้
  ข. ปจุฉา : ชณิณปฏสิงัขรณา คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ของเก่าชาํรดุ รูจ้กับรูณะซ่อมแซม 
  ก. ปจุฉา : ปรมิติปานโภชนา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : รูจ้กัประมาณในการกนิการใชค้อืการรูจ้กัใชจ้า่ยทรพัยส์มบตั ิ 
  ข. ปจุฉา : อธปิจจสลีวนัตสถาปนา คอืั  อะไร ? 
  ก. วสิชันา : หมายถงึ ตัง้ผูม้ศีลีธรรมเป็นพอ่บา้นแมเ่รอืน  
  ก. ปจุฉา : กุศลกรรมบถ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ทางแหง่กุศลกรรม ทางทาํความด ี
  ข. ปจุฉา : กายสจุรติ คอื อะไร ?  
  ก. วสิชันา : มคีวามสจุรติทางกาย ทาํสิง่ทีด่งีามถูกตอ้ง ประพฤตชิอบดว้ยกาย 
  ก. ปจุฉา : วจสีจุรติ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : มคีวามสจุรติทางวาจา พดูในสิง่ทีด่งีามถกูตอ้ง 
     ประพฤตชิอบดว้ยวาจา 
  ข. ปจุฉา : มโนสจุรติ คอื อะไร ?  
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  ก. วสิชันา : มคีวามสจุรติทางใจ คดิสิง่ทีด่งีามถูกตอ้ง ประพฤตชิอบดว้ยใจ 
  ก. ปจุฉา : การประพฤตธิรรม คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : การประพฤตปิฏบิตัตินถูกตอ้งตามธรรม ฝึกฝนอบรมตน 
     ใหม้คีุณธรรม 
  ข. ปจุฉา : การเวน้จากความชัว่ ม ี3 วธิ ีคอื อะไรบา้ง ? 
  ก. วสิชันา : สมัปตตวริตั งดเวน้ในเมือ่ประจวบเขา้กบัเหตุนัน้ๆั  สมาทานวริตั ิ 
     งดเวน้เพราะสมาทาน คอื ไดป้ฏญิาณไวว้า่จะไมท่าํอยา่งนัน้ ๆ  
     และสมจุเฉทวริตั ิงดเวน้บาปไดเ้ดด็ขาด คอื ไมท่าํความชัว่ 
     ตลอดชวีติ 
  ก. ปจุฉา : ทางแหง่ความเสือ่ม คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : การดื่มน้ําเมา เป็นอบายมขุอยา่งหน่ึง เป็นการบ่อนทาํลาย 
     ศลีธรรมอนัดงีามโดยไมย่ัง้คดิ 
 ปจุฉา วสชันา หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ิ 3 
(มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.2553ค:ออนไลน์) 
 
 พระรตันตรยั (สงัฆคณุ 9) 
 ความหมายและคณุคาของสงัฆคณุ ่ 9 
  ข. ปจุฉา : ความหมายและคุณคา่ของสงัฆคุณ 9 คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :  พระสงฆเ์ป็นผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบเป็นหลกัสาํคญัมาก 
     ในการสบืต่อพระพทุธศาสนาซึง่ไดร้บัการเคารพยกยอ่งอยา่งสงู 
     โดยจดัเขา้เป็นสว่นหน่ึงของพระรตันตรยั คอื พระพทุธ พระธรรม 
     และพระสงฆ ์คุณของพระสงฆโ์ดยสรปุม ี9 ประการ เรยีกวา่ 
     “สงัฆคุณ” 
  ก. ปจุฉา : สงัฆคุณ 9 จดัเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คอื อะไรบา้ง ? 
  ข. วสิชันา : อตัตหติคุณ คอื คุณความดเีฉพาะพระสงฆส์าวก และปรหติคุณ  
     คอื คุณทีจ่ะพงึเกือ้กลูใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ 
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “สปุฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้ปฏบิตัดิแีลว้ 
  ก. ปจุฉา : บทวา่ “อุชุปฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเขา้เป็นผูป้ฏบิตัติรง 
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “ญายปฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้เป็นผูป้ฏบิตัถิกูทาง 
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  ก. ปจุฉา : บทวา่ “สามจีปิฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้เป็นผูป้ฏบิตัสิมควร 
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “อาหเุนยฺโย” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย หรอืผูค้วรแก่ของคาํนบั 
  ก. ปจุฉา : บทวา่ “ปาหเุนยฺโย” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : เป็นผูค้วรแกก่ารตอ้นรบั 
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “ทกฺขเิณยฺโย” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : เป็นผูค้วรแกท่กัษณิาทาน 
  ก. ปจุฉา : บทวา่ “อญฺชลกิรณโีย” คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : เป็นผูค้วรแกก่ารกราบไหว ้
  ข. ปจุฉา : บทวา่ “อนุตฺตร ํปญฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส” คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : เป็นเน้ือนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ไมม่เีน้ือนาบุญอื่นยิง่กวา่ 
 อรยสจั ิ 4  ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 
  ก. ปจุฉา : ไตรลกัษณ์ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : กฎธรรมชาต ิ(ธรรมดา) ทัง้ 3 คอื สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์
     เป็นอนตัตา  
  ข. ปจุฉา : อนิจจตา  คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : สิง่ทัง้หลายไมเ่ทีย่ง ไมค่งที ่ไมย่ัง่ยนื ภาวะทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่ม 
     และสลายไป 
  ก. ปจุฉา : ทุกขตา  คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ความเป็นทุกข ์ภาวะทีถู่กบบีคัน้ดว้ยการเกดิขึน้และสลายตวั 
  ข. ปจุฉา : ทุกขม์ 2 ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? 
  ก. วสิชันา : ทุกขเวทนา คอื ความทุกขย์ากลาํบาก และทุกขลกัษณะ 
     คอื สภาวะทีท่นอยูไ่มไ่ดข้องสิง่ทัง้ปวง 
  ก. ปจุฉา : ทุกข ์3 อยง่ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? 
  ข. วสิชันา : ทุกขตา คอื ทุกขท์ีเ่ป็นความรูส้กึทุกข ์ไดแ้ก่ ความทุกขก์าย 
     ทุกขใ์จวปิรณิามทุกขตา คอื ทุกขเ์น่ืองดว้ยความผนัแปร 
     สงัขารทุกขตา คอื ทุกขต์ามสภาพสงัขาร คอื ขนัธ ์5 เป็นทุกข ์
  ข. ปจุฉา : อนตัตตา  คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความเป็นอนตัตา ความไมใ่ชต่วัตน 
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 สมทุยั(ธรรมท่ีควรละ) 
  ก. ปจุฉา : วฏัฏะ 3 คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : วน วงเวยีน หรอืหมนุเวยีนกนัไปไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
  ข. ปจุฉา : กเิลสวฏัฏ ์คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : วงจรกเิลส 
  ก. ปจุฉา : กรรมวฏัฏ ์คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : วงจรกรรม 
  ข. ปจุฉา : วปิากวฏัฏ ์คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : วงจรวบิาก 
  ก. ปจุฉา : ปปญจธรรม ั 3 คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : กเิลสเครือ่งเน่ินชา้ หรอืกเิลสทีเ่ป็นตวัก่อใหเ้กดิปญหาต่าง ๆั  
  ข. ปจุฉา : ตณัหา คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความทะยานอยาก 
  ก. ปจุฉา : ทฏิฐ ิคอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ความคดิเหน็ ความเชื่อถอื ลทัธคิวามเชื่อต่างๆ 
  ข. ปจุฉา : มานะ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความถอืตวั หรอืสาํคญัตนวา่เป็นผูย้ ิง่ใหญ่หรอืดอ้ยกวา่ผูอ้ื่น 
 นโรธ ิ (ธรรมท่ีควรบรรล)ุ 
  ก. ปจุฉา : อตัถะ 3 คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ประโยชน์หรอืคุณคา่ทีเ่ป็นจุดหมายของชวีติ แบ่งเป็น 3 ระดบั 
  ข. ปจุฉา : ทฏิฐธมัมกิตัถะ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ประโยชน์ในปจจุบนัั  ประโยชน์ในโลกน้ี 
  ก. ปจุฉา : สมัปรายกิตัถะ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ประโยชน์เบือ้งหน้า ประโยชน์ในภพหน้า 
  ข. ปจุฉา : ปรมตัถะ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ประโยชน์สงูสดุ หรอืจุดหมายสงูสดุ คอืพระนิพพาน 
  ก. ปจุฉา : อตัถะ 3 แยกเป็น 3 ดา้น คอือะไรบา้ง ? 
  ข. วสิชันา : อตัตตัถะ หมายถงึ ประโยชน์ตน ปรตัถะ หมายถงึ 
     ประโยชน์ผูอ้ืน่ และอุภยตัถะ หมายถงึ ประโยชน์ทัง้สองฝาย่  
     คอื ประโยชน์รว่มกนั หรอืประโยชน์แก่สงัคมทัง้หมด 
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 มรรค (ธรรมท่ีควรเจรญิ ) 
  ก. ปจุฉา : มรรคมอีงค ์8 คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : แนวทางการปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข ์
  ข. ปจุฉา : สมัมาทฏิฐ ิคอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความเหน็ชอบ เชน่ รูว้า่สิง่ไหนควรทาํสิง่ไหนไมค่วรทาํ 
  ก. ปจุฉา : สมัมาสงักปัปะ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :  การดาํรชิอบ ไดแ้ก่ คดิในสิง่ทีด่ ี
  ข. ปจุฉา : สมัมาวาจา คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา :  การเจรจาชอบ ไดแ้ก่ วจสีจุรติ หรอืไมพ่ดูชัว่ 
  ก. ปจุฉา : สมัมากมัมนัตะ คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา :  การกระทาํชอบ ไดแ้ก่ การประพฤตติามกายสจุรติ 
  ข. ปจุฉา : สมัมาอาชวีะ คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : การเลีย้งชพีชอบ ไดแ้ก่ การเวน้จากมจิฉาชพี 
     ประกอบแต่สมัมาชพี 
  ก. ปจุฉา : สมัมาวายามะ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ความพยายามชอบ ไดแ้ก่ ความเพยีรพยายามในสิง่ 
     ทีด่งีามถูกตอ้ง 
  ข. ปจุฉา : สมัมาสต ิคอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ความระลกึชอบ คอื การตัง้สตกิาํหนดพจิารณาใหเ้หน็ในสิง่ 
     ทัง้หลายทีป่รากฏตามสภาพความเป็นจรงิของสิง่นัน้ 
  ก. ปจุฉา : สมัมาสมาธ ิคอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา :  การตัง้ใจชอบ คอื การใชส้มาธทิีถู่กทาง การตัง้ใจกระทาํในสิง่ 
     ทีด่งีามทัง้หลาย 
  ข. ปจุฉา : ปญญา คอื อะไร ั ? 
  ก. วสิชันา : ความรอบรู,้ ความรูท้ ัว่, ความเขา้ใจ, ความรูแ้จง้ คอื ความรอบรู ้
     ทัง้ตนเอง และวชิาการต่างๆ 
  ก. ปจุฉา : ปญญา ั 3 คอื อะไรบา้ง ?  
  ข. วสิชันา : สตุมยปญญา จติตามยปญญา และ ภาวนามนปญญาั ั ั  
  ข. ปจุฉา : สตุมยปญญา คอื อะไร ั ? 
  ก. วสิชันา : ปญญาเกดิจากการฟงั ั  อนัไดแ้ก่ ฟงการอบรม ฟงการบรรยายั ั  
     ฟงการอภปิราย ฟงการเสวนา ฟงการระดม สมองั ั ั  เป็นตน้ 
  ก. ปจุฉา : จติตามยปญญา คอื อะไร ั ? 
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  ข. วสิชันา : ปญญาเกดิจากความคดิ เป็นความคดิทีเ่ป็นระบบถูกตอ้ง ั  
     ความคดิทีล่ะเอยีดลกึซึง้ ความคดิแบบแยบคาย ความคดิรอบ 
     ดา้นทีเ่รยีกวา่ความคดิแบบโยนิโสมนสกิาร 
  ข. ปจุฉา : ภาวนามนปญญา คอืั  อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ปญญาเกดิั จากการอบรมตนเองโดยเน้นกระบวนการศกึษาจติ 
     และกายอยา่งชดัแจง้ 
  ก. ปจุฉา : สปัปรุสิธรรม 7 คอื อะไร ? 
   ข. วสิชันา : ธรรมของสตับุรษุ หรอืธรรมทีท่าํใหเ้ป็นสตับุรษุ คาํวา่ “สตับุรษุ”  
     หมายถงึ คนด ีนกัปราชญ ์หรอืบณัฑติ 
  ข. ปจุฉา : ธมัมญัญุตา คอื อะไร ?   
  ก. วสิชันา : ความเป็นผูรู้จ้กัเหตุ 
  ก. ปจุฉา : อตัถญัญตุา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : รูค้วามมุง่หมายและรูจ้กัผล 
  ข. ปจุฉา : อตัตญัญุตา คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : รูต้น คอื รูต้ามเป็นจรงิวา่ ตวัเรานัน้ วา่โดยฐานะ ภาวะ เพศ กาํลงั 
     ความรู ้ความถนดั ความสามารถ และคณุธรรม เป็นตน้ 
  ก. ปจุฉา : มตัตญัญุตา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : รูป้ระมาณ คอื รูจ้กัความพอด ี
  ข. ปจุฉา : กาลญัญตุา คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : รูก้าล คอื รูก้าลเวลาอนัเหมาะสม 
  ก. ปจุฉา : ปรสิญัญตุา คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : รูชุ้มชน 
  ข. ปจุฉา : ปคุคลญัญตุา คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : รูบุ้คคล คอื รูจ้กัและเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
     วา่แต่ละคนม ี
     บุคลกิลกัษณะ อุปนิสยั ความรูค้วามสามารถ เป็นตน้ 
  ก. ปจุฉา : บุญกริยิาวตัถุ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ทีต่ัง้แหง่การทาํบุญ, หนทางทาํความด ี
  ข. ปจุฉา : อุบาสกธรรม คอื อะไร ? 
  ก. วสิชันา : ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเจรญิของอุบาสก 
  ก. ปจุฉา : ในมงคล 38 ศลิปะ คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : ความเป็นผูฉ้ลาดหรอืสามารถในทางหตัถกรรม 
  ข. ปจุฉา : ศลิปะม ี3 ลกัษณะ คอื อะไร ? 
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  ก. วสิชันา : ศลิปทางกาย เชีย่วชาญชาํนาญทาํสิง่ของต่างๆ 
      ไดอ้ยา่งยอดเยีย่มศลิปทางวาจา มวีาทศลิปทีย่อดเยีย่ม์  
     และศลิปทางใจ ฉลาดในการคดิพจิารณาอยา่งมสีตปิญญาั  
  ก. ปจุฉา : สมณะ คอื อะไร ?  
  ข. วสิชันา : บรรพชติ หรอืนกับวช 
  ข. ปจุฉา : การฟงธรรมตามกาล คอื อะไร ั ? 
  ก. วสิชันา : การไดฟ้งธรรมตามเวลาทีส่มควร หรอืตามโอกาสทีม่าถงึั  
  ก. ปจุฉา : การสนทนา คอื อะไร ? 
  ข. วสิชันา : การพดูจาหารอืกนั การปรกึษาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 
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ใบกจกรรม ิ 3.1 พทุธวธีสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบิ  
  วทิยากรบรรยายในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

     หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
     หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
     ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 
  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. รบัใบความรู ้3.1 
   2. ศกึษาใบความรู ้3.1 
   3. เชญิวทิยากรบรรยาย 
   4. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดฟ้งวทิยากรบรรยายั  
   5. ซกัถามวทิยากร ในประเดน็ทีส่งสยั 
   6. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............... 

เรือ่งที ่3.1 
พทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่3.1 
วเิคราะหแ์ละสรปุผลตามแนวคดิของทา่น 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ…………………………..….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ.................................... 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
3. ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ.................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 3.2 รปูแบบพทุธวธีสอนแบบซกัถามสนทนาโต้ตอบิ  
 
แนวคดิ  
 การวเิคราะหพ์ทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบหลกัธรรมทางพทุธศาสนา 
จะไดข้ ัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ: 
  1. บอกหลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
  2. บอกขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา  
 ลกัษณะของวธิสีอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 3.1 
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาตวัอยา่งการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบของพระอาจารยร์ปู
ต่างๆ จากวดีทีศัน์ 
 3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะหว์ธิกีารสอนจากวดีทีศัน์ 
 4. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - วดีทีศัน์ตวัอยา่งการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 - ใบกจิกรรม 3.2 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้3.2 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหว์ธิสีอน  และการนําเสนอผลการวเิคราะห ์
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ใบกจกรรม ิ 3.2 รปูแบบพทุธวธีสอนแบบซกัถามสนทนาโต้ตอบิ  
 

  ชมวดีทีศัน์ ตวัอยา่งจากอาจารยต่์าง ๆ แลว้โยงเขา้ในประเดน็ดงัน้ี 

     หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
     หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
     ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. ชมวดีทีศัน์ตวัอยา่งการสอน 
   2. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดช้มจากวดีทีศัน์ 
   3. บนัทกึผลการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของกลุ่ม 
   4. ผูแ้ทนกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะหต่์อกลุ่มใหญ่ 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ..................................ฉายา.........................ผูแ้ทนกลุ่มที.่.......... 

เรือ่งที ่3.2 
รปูแบบพทุธวธิสีอนแบบซกัถามสนทนา
โตต้อบ 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่3.2 
วเิคราะหแ์ละสรปุผลตามแนวคดิของกลุม่ 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการซกัถาม
สนทนาโตต้อบ..…………………….……….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ................................... 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
3. ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ.................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรมิ  3.3 การเขียนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโต้ตอบ 
 
แนวคดิ  
 การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโต้ตอบ เป็นการนําเสนอกระบวนการ
สอนทีม่จุีดมุง่หมายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเน้ือหาทีต่อ้งการถาม-ตอบ แลว้นําไปสูก่ารสรปุ  
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ   
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 3.1 
 2. แต่ละกลุ่มศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ไดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 3.1 แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมจะใชว้ธิกีารสอนแบบ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 3. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจทดลองเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 4. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบตามเน้ือหาทีเ่ลอืก 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - หนงัสอืเรยีนวชิา พระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 - ใบกจิกรรม 3.3 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้3.3 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหเ์น้ือหาในกลุม่ 
 - แผนการสอนทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิ
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ใบกจกรรม ิ 3.3 การเขียนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนาโต้ตอบ 
 

  ศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

แลว้วเิคราะหป์ระเดน็ดงัน้ี 

     วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมจะใชว้ธิกีารสอนแบบซกัถามสนทนาโตต้อบ 
  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. หนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
   2. แต่ละรปูเลอืกหวัขอ้ธรรมทีส่นใจ แลว้ทดลองเขยีนแผนการสอนแบบ
ซกัถามสนทนาโตต้อบ 
   3. แต่ละรปูนําเสนอแผนการสอนทีเ่ขยีนเสรจ็แลว้ต่อกลุ่มใหญ่ 
    ในกจิกรรมที ่3.4 
   4. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอผลการวเิคราะห ์
      ต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............ 

เรือ่งที ่3.3 
การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนา
โตต้อบ 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่3.3 
วเิคราะหแ์ละสรปุผลตามแนวคดิของทา่น 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. การเขยีนแผนการสอนแบบซกัถามสนทนา
โตต้อบ……………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 



  

 

343 

กจกรรม ิ 3.4 การสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบ 
 
แนวคดิ  
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบ เป็นวธิกีารทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมมี
ความมัน่ใจว่า ตนเองมคีวามเขา้ใจพุทธวธิกีารสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบ จนสามารถ
นําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏบิตักิารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบได ้
 
ระยะเวลา   180 นาท ี
 
เน้ือหา 
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 
วธีดาํเนิ ิ นกจกรรมิ   
 1. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารนําเสนอแผนการสอนโดยการซกัถามสนทนา
โตต้อบตามแผนการสอนทีเ่ขยีนในกจิกรรม 3.3 และใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นผูเ้รยีน 
 2. หลงัจากทีแ่ต่ละรปูนําเสนอเสรจ็แลว้สมาชกิในกลุ่มรว่มอภปิราย ใหข้อ้เสนอแนะ
เพือ่การปรบัปรงุการสอนของแต่ละรปู 
 3. แต่ละกลุ่มสรปุขัน้ตอนพทุธวธิกีารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - ใบกจิกรรม 3.4 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้3.4 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการฝึกปฏบิตักิารสอน 
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิราย 
 - การรว่มสรปุ 
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ใบกจกรรม ิ 3.4 การสอนโดยการซกัถามสนทนาโต้ตอบ 
 

  ศกึษาแผนการสอนทีเ่ขยีนในกจิกรรม 3.3 ดาํเนินการในประเดน็ดงัน้ี 

     ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ
ตามแผนการสอนทีเ่ขยีน  
 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. จบัสลากกลุ่มเพือ่นําเสนอแผนการสอนทีเ่ขยีน 
   2. วทิยากรประจาํกลุ่มทาํความตกลงกบัสมาชกิกลุ่มของตนใหต้กลงกนัเอง
วา่รปูใดจะเป็นผูนํ้าเสนอเป็นอนัดบัแรกและลาํดบัถดัไปตามลาํดบั 
   3. สมาชกิกลุม่รปู 1 นําเสนอแผนการสอนตามทีว่ทิยากรกลุ่มใหญ่ 
    เรยีกชื่อกลุ่ม 
   4. สมาชกิทีเ่หลอืเป็นผูเ้รยีน 
   5. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําเสนอต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............ 

เรือ่งที ่3.4 
การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่3.4 
วเิคราะหแ์ละสรปุผลตามแนวคดิของทา่น 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. การสอนโดยการซกัถามสนทนาโตต้อบ….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 4 
 

 หนวยฝึกอบรมท่ี ่ 4 กจิกรรมที ่4 พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ (เวลา 6 ชัว่โมง) 
ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมยอ่ย ดงัน้ี 
 
 กจกรรมท่ีิ  4.1 การบรรยาย เรือ่ง “พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 
  1. บอกหลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
  2. อธบิายหลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
  3. อธบิายขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
 เน้ือหา  
 หลกัแหง่พทุธจรยิา พทุธศาสนพธิ ีวธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ และการประยกุตใ์ชว้ธิี
สอนโดยการสาธติ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการสาธติ และลกัษณะของวธิสีอนแบบสาธติ 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนโดยการบรรยายมาให้
ความรูเ้กีย่วกบั หลกัแหง่พทุธจรยิา พทุธศาสนพธิ ีวธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ และการประยกุตใ์ช้
วธิสีอน 
โดยการสาธติ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการสาธติ และลกัษณะของวธิสีอนแบบสาธติ 
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้4.1 “หลกัการสอนสาธติศาสนพธิ”ี 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 

 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการรว่มสรปุ 
 
 กจกรรมท่ีิ  4.2การเสวนา เรือ่ง “รปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ: 
  1. บอกหลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
  2. บอกขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
 
 เน้ือหา  
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 ลกัษณะของวธิสีอนแบบสาธติ 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมเป็น 6 กลุม่  
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาตวัอยา่งการสอนแบบสาธติของพระอาจารยร์ปูต่างๆ จากวดีี
ทศัน์ 
 3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะหว์ธิกีารสอนจากวดีทีศัน์ 
 4. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหว์ธิสีอนและการนําเสนอผลการวเิคราะห ์
 
 กจกรรมท่ีิ  4.3 การเสวนา เรือ่ง “การเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ” (60 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขยีนแผนการสอนแบบสาธติได ้
 เน้ือหา  
 การวางแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมเป็น 6 กลุม่  
 2. แต่ละกลุ่มศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชว้ธิกีารสอนแบบสาธติ ตามวธิกีารทีไ่ดศ้กึษา
วเิคราะหแ์ลว้ในกจิกรรม 1.5 
 3. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจทดลองเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ 
 4. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบสาธติตามเน้ือหาทีเ่ลอืก 
 5. วทิยากรประจาํกลุ่มแนะนําเพิม่ 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหเ์น้ือหาในกลุม่ 
  - สงัเกตการเขยีนแผนการสอนของสมาชกิแต่ละรปู 
 
 กจกรรมท่ีิ  4.4 การนําเสนอ เรือ่ง “การสอนโดยการสาธติ” (180 นาท)ี 
 วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏบิตักิารสอนโดยการสาธติได ้
 เน้ือหา  
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการสาธติ 
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 กจกรรมการเรียนรู้ิ  
 1. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการสาธติตามแผนการสอนทีเ่ขยีน 
ในกจิกรรม 4.3 และใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นผูเ้รยีน 
 2. หลงัจากทีแ่ต่ละรปูสอนเสรจ็แลว้ใหว้ทิยากรหลกั ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ
การสอนของแต่ละรปู 
 3. แต่ละกลุ่มสรปุขัน้ตอนพทุธวธิกีารสอนโดยการสาธติ 
 การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการฝึกปฏบิตักิารสอน 
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิราย 
 - การรว่มสรปุ 
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กจกรรม ิ 4.1 พทุธวธีสอนโดยการสาธติ ิ  
 
 
แนวคดิ  
 พุทธวธิสีอนโดยการสาธติ เป็นการนําหลกัการสอนโดยการสาธติมาประยุกต์ใชใ้น
การสอนศลีธรรมระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น อย่างเป็นกระบวนการไปตามลําดบัขัน้ตอน คอื 
สภาวะก่อนการสอน สภาวะระหว่างสอน และสภาวะหลังการสอน ในแต่ละขัน้ตอนนัน้ มี
กิจกรรมต่อเน่ืองจากกิจกรรมกลุ่มใหญ่สู่กลุ่มย่อย ซึ่งทุกรูปจะได้มสี่วนร่วมอภิปรายเปลี่ยน
ความรูจ้ากกจิกรรมการฝึกอบรมและประเมนิผล ดา้นความรูด้า้นทกัษะ และดา้นทศันคต ิของผู้
เขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ต่ีอการสอนศลีธรรมระหวา่งฝึกอบรม 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
  1. บอกหลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
  2. อธบิายหลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
  3. อธบิายขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 หลกัแหง่พทุธจรยิา พทุธศาสนพธิ ีวธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ และการประยกุตใ์ชว้ธิี
สอนโดยการสาธติ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการสาธติ และลกัษณะของวธิสีอนแบบสาธติ 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. เชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการสอนโดยการบรรยายมาให้
ความรูเ้กีย่วกบั หลกัแหง่พทุธจรยิา พทุธศาสนพธิ ีวธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ และการประยกุตใ์ช้
วธิสีอนโดยการสาธติ การประยกุตพ์ทุธวธิสีอนโดยการสาธติ และลกัษณะของวธิสีอนแบบสาธติ 
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้4.1 “หลกัการสอนสาธติศาสนพธิ”ี 
 3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
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ส่ือและอปุกรณ์ 
 - เครือ่งคอมพวิเตอร ์ พรอ้มชุด  LCD Projector 
 - PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
 - ใบความรู ้4.1 
 - ใบกจิกรรม 4.1 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.1 
 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์และการรว่มสรปุ 
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ใบความรู ้4.1  หลกัการสอนสาธตศาสนพธีิ ิ  
 
 พทุธจรยาิ  
 การทาํเป็นตวัอยา่ง วธิทีีด่ทีีสุ่ดอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะในทางจรยิธรรม คอืการทาํเป็น
ตวัอยา่ง ซึง่เป็นการสอนแบบไมต่อ้งกล่าวสอน เป็นทาํนองการสาธติใหด้ ู แต่ทีพ่ระพุทธเจา้ทรง
กระทาํนัน้เป็นไปในรปูทรงเป็นผูนํ้าทีด่ ี การสอนโดยทาํเป็นตวัอยา่งกค็อืพระจรยิาวตัรอนัดงีาม
ทีเ่ป็นอยูโ่ดยปกต ิ
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546) กล่าวถึงพุทธจริยาว่า พุทธจริยา 
แปลวา่ พระจรยิาวตัรปกตขิองพระพทุธเจา้ หมายถงึการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นซึง่ทรงปฏบิตัิ
อยูเ่ป็นประจาํ พทุธจรยิา โดยสรปุม ี3 อยา่ง คอื  
  1. โลกตัถจรยิา พระจรยิาที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก เช่นการเสด็จจารกิไป
ประกาศธรรมในทีต่่างๆ ทรงชีท้างบรรเทาทุกข ์ชีสุ้ขเกษมศานต ิชีท้างพระนฤพาน ใหพ้น้โศก์
วโิยคภยั  
  2. ญาตตัถจรยิา คอื พระจรยิาที่เป็นประโยชน์แก่พระประยูรญาติ คอืการเอื้อ
อาทรต่อ พระประยรูญาต ิดว้ยการเสดจ็ไปโปรดแลว้ทรงแนะนําใหไ้ดพ้บทางสว่าง ไดอ้อกบวช 
ไดบ้รรลุธรรม  
  3. พุทธตัถจรยิา คอื พระจรยิาทีเ่ป็นประโยชน์ตามหน้าทีเ่ป็นพระพุทธเจา้ เช่น 
ทรงบาํเพญ็พทุธกจิประจาํวนั ทรงบญัญตัพิระวนิยัเพือ่เป็นหลกัปกครองสงฆ ์เป็นตน้  
 มหาวทิยาลยัมหดิล (2553:ออนไลน์) กล่าวถงึพุทธกจิว่า พุทธกจิ แปลว่า กจิวตัร
ของพระพทุธเจา้ หมายถงึกจิวตัรทีพ่ระพทุธเจา้ทรงปฏบิตัปิระจาํวนัตลอดเวลาทีด่าํรงพระชนมอ์ยู ่ 
 พทุธกจิ เทา่ทีน่กัปราชญ ์สรปุไว ้ม ี5 อยา่ง คอื  
  1. ตอนเชา้ เสดจ็ออกบณิฑบาต โปรดสตัว ์ 
  2. ตอนเยน็ ทรงแสดงธรรมโปรดชาวบา้น  
  3. พลบคํ่า ทรงแนะนําสัง่สอนพระภกิษุ  
  4. เทีย่งคนื ทรงสนทนาและตอบปญหาเทวดา ั  
  5. เชา้มดื ทรงตรวจดผููท้ีส่มควรทีจ่ะเสดจ็ไปโปรด 
 
 สบืเน่ืองจากพทุธจรยิา และพทุธกจิดงักล่าวขา้งตน้นัน้ พระพทุธเจา้ทรงเป็น
แบบอยา่งในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา แมใ้นหมูพ่ระสาวกกไ็ดย้ดึถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมา 
การประพฤตธิรรม และการปฏบิตัศิาสนพธิจีงึเป็นการปฏบิตัพิระพทุธศาสนาทีเ่ป็นจรยิาทีค่วร
นํามาปฏบิตัขิองพทุธศาสนิกชนในปจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยทีป่ระชาชนั

สว่นมากนบัถอืพระพทุธศาสนา และจากการทีผู่ว้จิยั (2250) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของพระสอน
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ศลีธรรมระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทีป่ฏบิตังิานสอนในกรงุเทพฯ สว่นมากมคีวามประสงคจ์ะ
ไดร้บัการฝึกอบรมวธิสีอนศาสนพธิ ีดงันัน้ในกจิกรรมน้ีจงึเน้นเน้ือหาสาระการสอนศาสนพธิ ี 
 พทุธศาสนพธีิ  
 หอมรดกไทยเวบ็ไซต ์(2553) ไดนํ้าเสนอพทุธศานพธิ ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 พทุธศาสนพธิ ีคอืแบบอยา่งหรอืแบบแผนต่าง ๆ ทีพ่งึปฏบิตัใินทางพระพทุธศาสนา 
เหตุทีเ่กดิมพีทุธศาสนพธิ ีกเ็น่ืองมาจากหลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนา ทีเ่รยีกวา่
โอวาทปาตโิมกข ์พระพทุธเจา้ไดท้รงวางหลกัการสาํคญัไว ้3 ประการ คอื 
   สอนไมใ่หท้าํความชัว่ทัง้ปวง  สพฺพปาปสฺส อกรณํ  
   สอนใหอ้บรมกุศลใหถ้งึพรอ้ม  กุศลสปู สมฺปทา  
   สอนใหท้าํจติใจของตนใหผ้อ่งแผว้ สจติต ปรโิยทปนํ  
 ดว้ยหลกัการทัง้สามประการน้ี พทุธศาสนิกชนตอ้งพยายามเลกิละความประพฤตชิัว่
ทุกอยา่ง จนเตม็ความสามารถ พยายามสรา้งกุศลสาํหรบัตนใหพ้รอ้มเทา่ทีจ่ะสามารถทาํได ้
และพยายามชาํระจติใจใหผ้อ่งใสอยูเ่สมอ ทัง้หมดเป็นการพยายามทาํดทีีเ่รยีกวา่ ทาํบุญ 
การทาํบุญน้ี พระพทุธเจา้ทรงแสดงวตัถุคอื ทีต่ัง้อนัเป็นทางไวโ้ดยหลกัยอ่ ๆ สามประการ
เรยีกวา่ บุญกริยิาวตัถุ อนัประกอบดว้ย  
  ทาน การบรจิาคของ ของตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื่น  
  ศลี   การรกัษา กาย และ วาจาใหส้งบเรยีบรอ้ยไมล่่วงบญัญตัทิีห่า้มไว ้ 
  ภาวนา การอบรมจติใจใหผ้อ่งใสในทางกุศล  
 บุญกริยิาวตัถุ เป็นแนวทางใหพ้ทุธศาสนิกชนประพฤตบุิญตามหลกัการดงักล่าว
ขา้งตน้ และทาํใหเ้กดิพทุธศาสนพธิต่ีาง ๆ ขึน้ คอื เมือ่พทุธศาสนิกชนทาํบุญไมว่า่จะปรารภเหตุ
ใด ๆ กใ็หเ้ขา้หลกับุญกริยิาวตัถุทัง้สามประการน้ี โดยเริม่ตน้มกีารรบัศลี ต่อไปเป็นภาวนาดว้ย
การสวดมนต ์จบลง เมือ่พธิกีรรมใดเป็นทีนิ่ยม และรบัรองปฏบิตัสิบื ๆ มาจนเป็นประเพณ ี
พธิกีรรมนัน้กก็ลายเป็นศาสนพธิขีึน้ ซึง่มอียูเ่ป็นจาํนวนมาก เมือ่แยกเป็นหมวด พอจะแบ่งออก
ไดเ้ป็น 4 หมวดดว้ยกนั คอื 
  หมวดกุศลวธิ ี  วา่ดว้ยพธิบีาํเพญ็กุศล  
  หมวดบุญพธิ ี  วา่ดว้ยพธิทีาํบุญ  
  หมวดทานพธิ ี  วา่ดว้ยพธิถีวายทาน  
  หมวดปกณิกะ  วา่ดว้ยพธิเีบด็เตลด็  
 กศุลพธี ิ  
 กุศลพธิ ีหมายถงึ พธิกีรรม อนัเกีย่วดว้ยการอบรมความดงีามทางพระพทุธศาสนา 
ทัง้ตวับุคคลและหมูค่ณะ ไดแ้ก่ การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ พธิเีวยีนเทยีนในวนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา พธิรีกัษาอุโบสถ สว่นพธิเีขา้พรรษา พธิถีอืนิสสยั พธิทีาํสามจีกิรรม พธิทีาํวตัร
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สวดมนต ์พธิกีรรมวนัธรรมสวนะ พธิสีงัฆอุโบสถ และพธิอีอกพรรษา เป็นพธิกีรรมทีพ่ระภกิษุ
สงฆพ์งึปฏบิตัเิพือ่ความดงีามในพระวนิยั 
 บญุวธี ิ  
 บุญวธิ ีหมายถงึ พธิทีาํบุญ หรอืทาํความดเีน่ืองดว้ยประเพณใีนครอบครวั 
ของพทุธศาสนิกชน เป็นประเพณทีีเ่กีย่วกบัชวีติของคนทัว่ไป  แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 คอื ทาํบุญงานมงคล และทาํบุญงานอวมงคล นอกจากน้ียงัมงีานทาํบุญรว่มกนัเป็นสว่นรวม 
ของชุมชน 
 งานหลกัของการทาํบุญ คอืการเลีย้งพระ เรยีกวา่ การทาํบุญเลีย้งพระ มกีารนิมนต์
พระสงฆม์าเจรญิพระพทุธมนต ์แลว้ถวายภตัตาหารกบัถวายทานอยา่งอื่นแดพ่ระภกิษุสงฆ ์
เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 
 การทาํบุญงานมงคล ไดแ้ก่ การทาํบุญในโอกาสต่าง ๆ เพือ่ความเป็นศริมิงคล สว่น
การทาํบุญงานอวมงคล เป็นการทาํบุญเกีย่วกบัการตาย มกีารทาํบุญหน้าศพและการทาํบุญอฐั ิ 
 พธิฝีายสงฆ ์มพีธิเีจรญิพระพทุธม่ นต ์พธิสีวดพระพทุธมนต ์พธิสีวดพระอภธิรรม 
พธิสีวดมาตกิา พธิสีวดแจง พธิสีวดถวายพรพระ พธิอีนุโมทนาในกรณต่ีาง ๆ พธิพีระธรรม
เทศนา และพธิพีเิศษเฉพาะงาน เชน่ พธิทีาํบุญตกับาตรเทโวโรหนะ เป็นตน้  
 ทานพธี ิ  
 ทานพธิ ีหมายถงึ พธิถีวายทานต่าง ๆ เป็นการถวายวตัถุทีค่วรใหเ้ป็นทาน ในพระ
พทุธ ศาสนาเรยีกวตัถุทีค่วรใหเ้ป็นทานวา่ ทานวตัถุ  จาํแนกไดเ้ป็นสบิประการคอื ภตัตาหาร น้ํา
ผา้ เครือ่งนุ่งหม่ ยานพาหนะ มาลยั และดอกไมเ้ครือ่งบชูาต่าง ๆ ของหอม หมายถงึธปูเทยีน
บชูาพระ เครือ่งลบูไล ้เครือ่งทีน่อนอนัควรแก่สมณะ ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งตามประทปี  
 การถวายทานนิยมทาํสองอยา่งคอื ถวายเจาะจงเฉพาะภกิษุรปูใดรปูหน่ึง เรยีกวา่ 
ปาฏปิคุลกิทาน และถวายไมเ่จาะจงภกิษุรปูใด มอบเป็นของกลางใหส้งฆเ์รยีกวา่ สงัฆทาน  
 การถวายทานวตัถุทัง้สบิประการดงักล่าวมคีาํถวายแตกต่างกนัออกไป แยกออกได้
เป็นพวก ๆ ตามปจจยัเครือ่งั อาศยัสีอ่ยา่งของบรรพชติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 
คลิานเภสชั การถวายทานนิยมถวายเป็นสองแบบคอื ถวายในกาลทีค่วรถวายสิง่นัน้ๆ เรยีกวา่ 
กาลทาน และถวายไมเ่น่ืองดว้ยกาลอกีแบบหน่ึง  
 ปกณกพธี ิ ิ  
 ปกณิกพธิ ีหมายถงึ พธิเีบด็เตลด็ คอื ศาสนาพธิตีามกาลประเพณทีีห่ลากหลายและ
ถูกตอ้ง 
 ข้อปฏบตัในการประกอบพทุธศาสนพธีิ ิ ิ  
 ในการประกอบพทุธศาสนพธิ ีพทุธศาสนิกชนจะปฏบิตัตินดว้ยความเรยีบรอ้ย 
สาํรวม ดว้ยอาการอนัแสดงความเคารพตลอดพธิ ีมวีธิกีารปฏบิตัทิีถ่อืกนัเป็นประเพณ ี
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เชน่ วธิแีสดงความเคารพพระภกิษุ วธิปีระเคนของแดภ่กิษุ วธิทีาํหนงัสอือาราธนา และทาํใบ
ปวารณาถวายจตุปจจยั วธิอีาราธนาศลี อาราธนาพระปรติร อาราธนาธรรม วธิกีรวดน้ํา วธิจี ัั

ดา้ยสายสญิจน์ วธิตีัง้โต๊ะหมูบ่ชูาพระพทุธรปู และพธิขีองพระภกิษุสงฆก์ม็วีธิบีงัสกุุลในพธิี
ทาํบุญอาย ุและพธิศีพ วธิบีอกศกัราชในการพทุธศาสนพธิ ี มรีะเบยีบพธิโีดยเฉพาะในแต่ละพธิ ี
งานต่าง ๆ ตามประเพณเีกีย่วกบัชวีติ งานวนันกัขตัฤกษ์ และเทศกาลต่าง ๆ จะมพีทุธศาสนพธิี
แทรกอยูท่ ัง้สิน้ เชน่งานมงคลสมรส งานทาํบุญฉลองต่าง ๆ งานศพ งานวนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา ฯลฯ  
 พระราชพธีพระราชกศุลและรฐัพธี ิ ิ  
 งานพธิตีามประเพณไีทย จะมพีธิทีางพระพทุธศาสนาประกอบอยูด่ว้ย 
พระมหากษตัรยิไ์ทยทรงเป็นพทุธมามกะ และเอกอคัรศาสนูปถมัภก ดงันัน้ในงานพระราชพธิ ี
พระราชกุศล และรฐัพธิต่ีาง ๆ จงึมพีทุธศาสนพธิ ีซึง่เรยีกวา่ พธิสีงฆ ์เป็นสว่นประกอบอยูด่ว้ย
ทัง้สิน้  
 พระราชพธิ ีเป็นงานหลวงสาํหรบัพระมหากษตัรยิ ์จดัขึน้ประจาํตามกาํหนดกาล 
โดยเป็นพระราชพธิทีีส่บืเน่ืองมาแต่โบราณกาล ประกาลหน่ึง และเป็นการพเิศษทีท่รงพระกรณุา
โปรดเกลา้ ฯ ใหจ้ดัเป็นงานพระราชพธิอีกีประการหน่ึง  
 งานพระราชพธิปีระการแรก เป็นงานทีก่าํหนดเป็นประจาํตามกาํหนดกาลทีเ่วยีน
มาถงึทุกรอบปี เชน่พระราชสงกรานต ์ พระราชพธิฉีตัรมงคล พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 
เป็นตน้  
 งานพระราชพธิบีางงานมแีต่พธิสีงฆอ์ยา่งเดยีว บางงานกม็ทีัง้พธิสีงฆ ์และพธิี
พราหมณ์รว่มกนั และบางทกีม็พีธิโีหรรวมอยูด่ว้ย พธิสีงฆม์เีจรญิพระพทุธมนต ์เทศน์ 
สดบัปกรณ์  
 งานพระราชกุศล  เป็นงานทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงบาํเพญ็พระราชกุศล บางงานก็
ต่อเน่ืองกบังานพระราชพธิ ีเชน่ พระราชกุศลทกัษณิานุปาทาน พระบรมอฐัสิมเดจ็พระบรมราช
บุรพการ ีจดัทาํต่อเน่ืองกบังานพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา หรอืพระราชพธิฉีตัรมงคล 
งานทีไ่มเ่กีย่วกบังานพระราชพธิกีม็ ีเชน่ พระราชกุศลมาฆบชูา เป็นตน้  
 รฐัพธิ ี เป็นงานพธิทีีร่ฐับาล หรอืทางราชการ กาํหนดขึน้ประจาํปีโดยเชญิเสดจ็
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเป็นประธานในการประกอบพธิ ี
เชน่ รฐัพธิทีีร่ะลกึวนัจกัร ีรฐัพธิทีีร่ะลกึวนัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช เป็นตน้ งานใดจะจดัให้
มพีธิสีงฆด์ว้ยหรอืไมน่ัน้ สดุแต่สาํนกัพระราชวงัจะกาํหนด และนําความขึน้กราบบงัคมทลู 
 หลกัธรรมเปรยีบเหมอืนตน้ไม ้ศาสนพธิเีปรยีบเหมอืนเปลอืกกระพีข้องตน้ไม ้
ถา้ตน้ไมไ้มม่เีปลอืกและกระพี ้คงไมเ่จรญิงอกงามและเฉาตายในทีส่ดุ ฉะนัน้ ศาสนพธิจีงึชว่ย
สบืต่ออายพุระพทุธศาสนาได ้เพราะเป็นสิง่ทีช่กัจงูใหค้นเขา้ถงึแก่นธรรมจรงิๆ 
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 วธีสอนโดยใช้การสาธต ิ ิ (Demonstration)  
 ชลธชิา มณ ี(2553:ออนไลน์) ไดเ้สนอวธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ มรีายละเอยีดและ
ขัน้ตอนดงัน้ี 
  แนวคดิ  
  วธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ เป็นวธิสีอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ใกลเ้คยีงกบั
ประสบการณ์ตรงมากทีส่ดุ ซึง่เป็นการสอนทีผู่ส้อนแสดงใหด้หูรอืผูเ้รยีนมโีอกาสไดก้ระทาํดว้ย
ตนเอง ทาํใหก้ารเรยีนบรรลุวตัถุประสงค ์
  ลกัษณะสาํคญั 
  วธิสีอนแบบสาธติเป็นกจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนรู ้ประสบการณ์ แนวทาง เชน่ การฟง ั

การด ูการสมัผสัแตะตอ้ง ซึง่เป็นประสบการณ์ทีใ่หก้ารเรยีนรูค้อ่นขา้งสมบรูณ์ 
  วตัถปุระสงค ์
  1. ใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูห้ลาย ๆ ดา้น เชน่ ทางตา ห ูจมกู ลิน้ และการสมัผสั 
  2. มุง่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์กวา้งขึน้ 
  3. ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจลาํดบัขัน้ต่าง ๆ และสามารถสรปุผลได ้
  4. เป็นกจิกรรมทีส่ามารถปฏบิตัไิปพรอ้มกบัวธิกีารสอนวธิอีื่นๆ ดว้ยได ้
  จาํนวนผูเ้รียน 
  การสาธติเป็นการแสดงใหด้ ูการลองทาํหรอืผูเ้รยีนไดม้โีอกาสปฏบิตั ิดงันัน้ 
การจดักลุ่มผูเ้รยีนตอ้งไมม่ากเกนิไป เชน่ 5 - 7 คน หรอืน้อยกวา่ อยา่งไรกต็ามการจดักลุ่ม
ผูเ้รยีนจาํนวนเทา่ใดขึน้อยูก่บัจุดมุง่หมาย วธิกีารสาธติ สถานที ่หรอือุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการ
สาธติ 
  ระยะเวลา 
  ระยะเวลาของการสาธติขึน้อยูก่บัจุดมุง่หมายของการจดัเน้ือหา เรือ่งราวทีจ่ะ
สาธติเป็นสาํคญัหากมขีัน้ตอนและเน้ือหามาก การสาธติกต็อ้งใชเ้วลานาน หรอือยูท่ีว่ธิกีารสาธติ 
บางอยา่งผลของการสาธติตอ้งอาศยัเวลานานจงึจะเหน็ผลทีเ่กดิขึน้ แต่กจิกรรมสาธติบางเรือ่ง
สามารถเน้นผลไดใ้นทนัท ี
  ลกัษณะห้องเรียน 
  1. การสาธติในหอ้งเรยีนรปูแบบการสาธติวธิน้ีีจะเป็นการสาธติเรือ่งราวต่างๆ 
ของบทเรยีนทีม่ ีไมต่อ้งใชอุ้ปกรณ์มากมาย เชน่ การสาธติ วธิกีาร การสาธติทา่ยนื เดนิ นัง่ 
การสาธติทา่กราบไหวท้ีถู่กตอ้ง เป็นตน้ 
  2. การสาธตินอกหอ้งเรยีน การสาธติรปูแบบน้ีอาจจะตอ้งใชส้ถานทีน่อก
หอ้งเรยีน เชน่ สนามกฬีา เป็นกจิกรรมทีต่อ้งอาศยัสถานที ่หรอืบรเิวณกวา้งขวางกวา่หอ้งเรยีน 
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  ลกัษณะเน้ือหา 
  รปูแบบการสอนแบบสาธติสามารถใชไ้ดก้บัเน้ือหาในทุกวชิา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
วตัถุประสงคข์องการสอน และผูส้อนวเิคราะหแ์ลว้ การใชก้จิกรรมการสาธติจะชว่ยใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจไดด้ทีีส่ดุ เชน่ การปฏบิตัศิาสนพธิ ี การสาธติ วธิกีาร การสาธติทา่ยนื เดนิ นัง่ ทา่กราบ
ไหวท้ีถู่กตอ้ง เปาหมายของการสอนแบบสาธติคอื ตอ้งการใหผู้้้ เรยีนไดเ้น้นกระบวนการของ
เรือ่งหน่ึงเรือ่งใด เพือ่ทีผู่เ้รยีนจะไดนํ้าไปปฏบิตัไิด ้
  บทบาทผูส้อน 
  วธิสีอนแบบสาธติสว่นใหญ่จะเป็นบทบาทของผูส้อนมากกวา่ผูเ้รยีน ทัง้น้ีการ
สอนแบบสาธติจะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัการแสดงโดยตอ้งการทาํใหด้ ูและการบอกใหเ้ขา้ใจ 
บางครัง้เรือ่งทีส่าธตินัน้อาจจะมขี ัน้ตอนหรอืตอ้งอาศยัความชาํนาญการในการทาํ หรอืบางครัง้
เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสาธตินัน้มรีาคาแพง หรอืแตกหกัชาํรดุงา่ย ผูส้อนจงึตอ้งเป็น
ผูท้าํเสยีเอง อยา่งไรกต็ามการสาธติทีด่นีัน้ผูเ้รยีนตอ้งมสีว่นรว่มดว้ย โดยเฉพาะหากการเรยีน
การสอนเน้นอยูท่ีต่วัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนตอ้งมโีอกาสไดส้าธติดว้ยตนเองใหม้ากทีส่ดุเพือ่ใหไ้ด้
ประสบการณ์ตรง 
  บทบาทผูเ้รียน  
  วธิสีอนแบบสาธติโดยทัว่ๆ ไป ผูเ้รยีนจะมบีทบาทน้อยเป็นเพยีงผูด้แูละผูฟ้ง ั

อาจจะมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืเลก็ ๆ น้อย เทา่นัน้ แต่การสาธติทีด่ตีอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
เขา้มามสีว่นรว่มมากทีส่ดุ ยิง่ถา้มโีอกาสไดร้บัประสบการณ์ตรงดว้ยคอื มโีอกาสไดป้ฏบิตัิ
ภายหลงัการสาธติดว้ยแลว้ กย็ิง่ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้ 
  ขัน้ตอนการสอน 
  ก่อนการสาธติ มขีัน้ตอนปฏบิตัดิงัน้ี 
  1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ของการสาธติใหช้ดัเจนวา่การสาธตินัน้มี
วตัถุประสงคอ์ยา่งไรการสาธติบางอยา่งเป็นการสาธติกระบวนการเพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
กระบวนการ ขัน้ตอน เชน่ การสาธติ ขัน้ตอนการยงิลกูโทษ การสาธติการเตะตะกรอ้ 
และการสาธติบางเรือ่งตอ้งการสาธติใหเ้กดิผลตามทีต่อ้งการ เชน่ การสาธติในหอ้งทดลอง 
  2. การเตรยีมการ ผูส้อนตอ้งเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ในการสาธติ เตรยีมขัน้ตอน
การสาธติซึง่วธิกีารเตรยีมทีถู่กตอ้งคอื ตอ้งลองสาธติดกู่อน เป็นการตรวจสอบวา่ขัน้ตอน
เหล่านัน้ถูกตอ้งหรอืไม ่หากเกดิปญหาใด ๆ ขึน้กม็โีอกาสแกไ้ขไดก่้อนั  
  ขณะทาํการสาธติ  
  ผูส้อนควรอธบิายหรอืบรรยายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเสยีก่อน โดยเฉพาะควรจะบอก
วตัถุประสงคข์องการสาธติใหผู้เ้รยีนไดท้ราบ หลงัจากนัน้จงึนําเขา้สูก่ารสาธติ โดยการอธบิาย
ใหฟ้งหรอืใชส้ือ่ต่าง ๆ อาจจะเป็นสไลดป์ระกอบคาํบรรยายหรอืวดีทีศัน์ หรอืวธิกีารทีผู่ส้อนั
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ทัว่ไปใชค้อื การใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษามาก่อน โดยใหไ้ปอา่นเอกสาร หนงัสอื หรอืคน้ควา้เรือ่งราวที่
สาธตินัน้ก่อน กจ็ะทาํใหก้ารสาธติดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเรว็และผูเ้รยีนเขา้ใจไดช้ดัเจน ในขณะ 
สาธติผูเ้รยีนสาธติตอ้งดาํเนินการสาธติไปตามขัน้ตอนทีก่าํหนดไว ้อาจจะสลบัดว้ยการบรรยาย
แลว้สาธติ วธิทีีจ่ะทาํใหบ้รรยากาศการสาธติเป็นไปดว้ยความตื่นเตน้ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมี
สว่นรว่มในการสาธติตลอดเวลา อาจจะเป็นการถามนํา กระตุน้ หรอืใหผู้เ้รยีนชว่ยสาธติเรือ่งราว
บางเรือ่งทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นหรอืมขี ัน้ตอนยุง่ยาก ผูส้าธติกต็อ้งสาธติหลาย ๆ ครัง้ หรอืให้
ผูเ้รยีนทาํตามไปดว้ยเป็นขัน้ ๆ ผูส้อนจะตอ้งชีแ้นะหรอืเน้นยํา้ในสว่นทีส่าํคญัตลอดเวลา ดงันั ้
การวางแผนสาธติจาํเป็นตอ้งเตรยีมตวัมาเป็นอยา่งด ี
  ภายหลงัการสาธติ  
  เมือ่การสาธติจบลงแลว้ การยํา้เน้นเรือ่งราวทีส่าธติไมว่า่จะเป็นการสาธิ
กระบวนการหรอืสาธติผูส้อนกต็อ้งใหม้กีารสรปุ ทัง้น้ีผูด้หูรอืผูเ้รยีนเป็นผูส้รปุเอง โดยมกีาร
อภปิรายแลกเปลีย่นกนั หรอืบางครัง้การจดัอาจจะจบลงดว้ยการสรปุโดยวดีทิศัน์ หรอืสไลด์
ประกอบเสยีง โดยการสอบถาม แจกแบบสอบถาม แบบทดสอบ ทัง้น้ีอยูท่ีร่ะยะเวลาทีเ่หลอื 
  ส่ือการสอนแบบสาธติ  
  การสอนแบบสาธติกเ็ชน่เดยีวกบัวธิกีารสอนแบบอื่นๆ ทีส่ามารถนําสือ่ใน
รปูแบบต่างๆ มาใชไ้ด ้แต่สว่นใหญ่การสาธตินัน้หากเป็นการสาธติทีไ่มใ่ชว้สัดุ อุปกรณ์ใดๆ ตวั
ผูส้อนจะเป็นสือ่ทีส่าํคญั ดงันัน้ ผลของการสาธติจะบรรลุตามวตัถุประสงคห์รอืไมจ่งึขึน้อยูก่บั
ผูส้อน แต่แนวทางทีจ่ะใหก้ารสอนแบบสาธติพทุธศาสนพธิ ีการออกแบบการสอนแบบสาธติซึง่
ตอ้งใหผู้เ้รยีนมบีทบาทมากขึน้ จงึตอ้งใหผู้เ้รยีนมบีทบาทตัง้แต่ก่อนการสาธติจนกระทัง่หลงัการ
สาธติ 
  การวดัและประเมนผลิ  
  การสอนแบบสาธติสว่นใหญ่ผูส้อนหรอืผูส้าธติจะมบีทบาทในการประเมนิ 
อาจจะโดยการสงัเกต วเิคราะหค์าํตอบวา่ผูเ้รยีนเขา้ใจหรอืไมเ่พยีงใด แต่การประเมนิทีด่ ี
คอืการใหผู้เ้รยีนไดท้าํแบบทดสอบหรอืแบบสอบถาม 
  ข้อดีและข้อจาํกดั 
   ขอ้ด ี
   1) ทาํใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบการณ์ตรง 
   2) ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจงา่ยและจดจาํเรือ่งทีส่าธติไดน้าน 
   3) ทาํใหผู้เ้รยีนรูว้ธิกีารแกป้ญหาไดด้ว้ยตนเองั  
   4) ทาํใหป้ระหยดัเงนิและประหยดัเวลา 
   5) ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์
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   ขอ้จาํกดั 
   1) หากผูเ้รยีนมจีาํนวนมากเกนิไปกอ็าจทาํใหก้ารสงัเกตไมท่ัว่ถงึ 
   2) ถา้ผูเ้รยีนเตรยีมการมาไมด่เีมือ่เวลาสาธติวนไปวนมาหรอืสาธติไม่
ชดัเจนกท็าํใหไ้ดผ้ลไมด่ ี 
   3) ถา้การสาธตินัน้เน้นทีผู่ส้อนโดยผูเ้รยีนไมม่โีอกาสไดป้ฏบิตัเิลย 
ผูเ้รยีนกอ็าจจะไดป้ระสบการณ์น้อย 
   4) บางครัง้การสาธติทีเ่ยิน่เยอ้กท็าํใหเ้สยีเวลา 
 
 การปรบัใช้การสอนสาธตสอนพทุธศาสนพธีิ ิ  
  ขัน้เตรียมการสาธติ  
  ผูส้อนตอ้งเตรยีมการใหด้ ีไมว่า่การเตรยีมเน้ือหา บทบาทการสาธติสว่นใหญ่ 
จะเป็นของผูส้อนแต่เน้ือหาหรอืจุดมุง่หมายในสว่นใดทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ ทศันคต ิ
บทบาทในสอนนัน้จะเน้นทีผู่เ้รยีนมากกวา่ผูส้อน การเตรยีมกระบวนการ เตรยีมสือ่ทีจ่ะสาธติ 
และเตรยีมกจิกรรมทีจ่ะสาธติตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้เมือ่สาธติจบแลว้ควรมี
การวางแผนวา่จะทาํกจิกรรมอะไรต่อไปโดยใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ 
  ขัน้การสาธติ  
  ผูส้อนควรใชว้ธิกีารสือ่สารสองทาง คอื มทีัง้ผูส้าธติเป็นคนทาํ แต่ในบางครัง้ 
กใ็หผู้เ้รยีนมสีว่นชว่ยสาธติ อธบิายหรอืตอบคาํถาม ผูส้าธติควรใชส้ือ่อื่นๆ ทีเ่รา้ความสนใจได้
มากกวา่คาํพดูประกอบ เชน่ ของจรงิ ของตวัอยา่ง แผน่โปรง่ใส สไลด ์หรอืภาพฉาย ภาพน่ิง 
หรอืภาพเคลื่อนไหวบนจอ ในขณะสาธติจะตอ้งเน้น ตอ้งยํา้ การทีใ่หผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสตอบสนอ
 (Feedback) ตลอดเวลา เชน่ การซกัถาม การอธบิายเสรมิ การไดม้กีจิกรรมเสรมิอื่นๆ เชน่ 
การแสดงบทบาทสมมตุ ิสถานการณ์จาํลอง การเล่นเกม ผูส้าธติพยายามใหผู้ด้มูสีว่นรว่มมาก
ทีส่ดุ ทีส่าํคญัผูส้าธติตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะจงูใจใหผู้เ้รยีนตดิตามตลอดเวลา การจงูใจทาํได้
หลายวธิ ีเชน่ การถามตอบ การใหเ้พือ่นชว่ยเพือ่น ชว่ยเสรมิซึง่กนัและกนั เป็นตน้ 
  ภายหลงัการสาธติ  
  ผูเ้รยีนควรมโีอกาสทาํกจิกรรมเสรมิอื่นๆ ทีจ่ะชว่ยเน้นยํา้ เรือ่งราวทีไ่ดเ้หน็กา
สาธติมาเพือ่ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเชื่อมัน่ในเรือ่งทีเ่รยีนและจาํไดน้าน สว่นการประเมนิการ
สาธติถา้มโีอกาสกค็วรใหผู้เ้รยีนไดรู้ว้า่มคีวามเขา้ใจหรอืรูเ้รือ่งทีไ่ดเ้หน็การสาธติมาเพยีงใด ซึง่
การวดัและประเมนิในสว่นน้ีถา้ทาํไดทุ้กครัง้กจ็ะเป็นการด ีแต่ถา้ไมม่เีวลาอาจจะไมจ่าํเป็นตอ้ง
ทาํทุกครัง้ แต่ในสว่นของผูส้อนนัน้อาจจะประเมนิโดยการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนวา่สนใจ 
หรอืเอาใจใสเ่พยีงใด การประเมนิจะเป็นวธิกีารพฒันาการสาธติของผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 การประยกุตใ์ช้วธีสอนโดยการสาธติ ิ  
 จากพทุธจรยิา แปลวา่ พระจรยิาวตัรปกตขิองพระพทุธเจา้ หมายถงึการบาํเพญ็
ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นซึง่ทรงปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจาํ โดยทรงปฏบิตัเิป็นตวัอยา่งแก่พทุธสาวก และวธิี
สอนโดยการสาธติ คอืทรงแสดงใหผู้เ้รยีนดเูป็นตวัอยา่งก่อน เพือ่ใหส้งัเกตจดจาํและทาํตาม 
อาทเิชน่ ทรงสอนเรือ่งความประพฤตทิีเ่หมาะสมของภกิษุดว้ยการกระทาํพระองคเ์องใหเ้ป็น
ตวัอยา่งทีด่เีป็นตน้ และเมือ่พจิารณาถงึวธิสีอนโดยการสาธติในปจจบุนัแลว้ วธิกีารดงักล่าวั

ขา้งตน้น้ี ผูว้จิยั (2553) นํามาประยกุตส์อนพทุธศาสนพธิใีนขอบเขตเน้ือหาระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่การเรยีนรูแ้ละกระบวนการพทุธวธิสีอน (Paradigm for Buddha’s 
Teaching Methodology) มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี :- 
  สภาวะกอนการสอน่  
  สภาวะก่อนการสอน ม ี1 ขัน้ตอน และเป็นขัน้ตอนที ่1 ของกระบวนการพทุธ 
วธิใีนการสอน (Paradigm for Buddha’s Teaching Methodology) ไดแ้ก่การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็น
การล่วงหน้า (ปฏสินัถาร) คอืการการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูต้ามแนวทางพทุธวธิ ี
 สอนโดยการสาธติในครัง้น้ี ไดนํ้าแนวทางสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธา 
และปญญา ั (Learning Climate in  Faith  and  Wisdom) คอืการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้
ทีม่พีลงั อาศยัศลิปะในการสมัผสัสว่นเน้ือหาดา้นเหตุผล  และดา้นกระบวนการเรยีนรูท้ีช่ว่ย
สรา้งอารมณ์  ความรูส้กึประทบัใจ  เพือ่ใหเ้กดิพลงัความมุง่มัน่ทีอ่ยากเปลีย่นแปลงแกไ้ขพฒันา
ตนเองโดยไมรู่ส้กึเครง่เครยีด จนกลายเป็นความเบื่อหน่ายทอ้ถอยโดยผูส้อนสรา้งบรรยากาศ 
ควรปฏบิตัดิงัน้ี :-  1) ทาํความคุน้เคยกอ่นกบันกัเรยีน 2) จงูใจใหอ้ยากเรยีน โดยชีใ้หเ้หน็
ประโยชน์ 3) การเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน  4) ผูส้อนตอ้งทา้ทายความสามารถ
นกัเรยีนใหน้กัเรยีนทาํการแกป้ญหา ไมต่อ้งรบีสอนบอกหมดั  ลองใหน้กัเรยีนทาํดกู่อนสอน 
และสรา้งบรรยากาศการเรยีนใหส้นุก ตลก มกีารตอบสนองแบบเฮฮา ลุกขึน้มาแสดงความ
คดิเหน็ดว้ย 

 สภาวะระหวางการสอน่  
 เมือ่ผูส้อนกบัผูเ้รยีนไดส้รา้งบรรยากาศการเรยีนรูต้ามสภาวะก่อนการสอนดงักล่าว
แลว้ ในลาํดบัต่อไป เป็นการเขา้สูส่ภาวะระหวา่งการสอน ซึง่ม ี3 ขัน้ตอน นบัเป็นขัน้ตอนที ่2  
คอื ขัน้ตอนที ่2-4  นบัต่อจากสภาวะก่อนการสอน ดงัน้ี :- 
  ขัน้ตอนที ่2 คอื การปรบัภาวะผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัการสอน (อนุบุพพกิถา) 
เป็นการจดัลาํดบัการสอน คอืการสาธติตามลาํดบัเน้ือหา จากงา่ยไปหายาก รวมถงึการกาํหนด
ขอบเขตของเน้ือหาทีจ่ะสาธตินัน้ มมีากน้อยเพยีงใด พอเหมาะพอดกีบัเวลาทีก่าํหนดใหส้าธติ
หรอืไม ่และการจดักระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งใชส้ือ่การสาธติทีเ่หมาะสม เชน่การใชเ้สยีงเพลง  
กจิกรรมกลุ่ม  การแสดง  ตลอดจนใหผู้เ้รยีนรูม้โีอกาสใชจ้นิตนาการบางชว่ง  เพือ่ใหเ้กดิ
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บรรยากาศของการเรยีนรู ้ทีผ่สมผสานระหวา่ง  “ปญญาั ” กบั “ศรทัธา” ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่รยีกวา่ “เพลนิ (Plearn)” คอืการเรยีนให้
สนุก เล่น ใหม้คีวามรูน้ัน่เอง และดว้ยวธิดีงักล่าวขา้งตน้น้ี ปญญาจะสรา้งความรู ้และความรูจ้ะั

สรา้งปญญา ซึง่ปญั ั ญา เกดิได ้3 วธิ ีคอื 1 ) ปญญาจากการฟง ั ั (อา่น) (Learning from other) 
ไดป้ญญาจากคนอื่น ั 2) ปญญาจากการคดิ ั (Learning by My self) ไดป้ญญาจากการคดิดว้ยั

ตนเอง  และ 3) ปญญาจากการลงมอืทาํ ั (Action Learning) 
  เครือ่งมอืการเรยีนรูใ้ชเ้ครือ่งมอืเรยีนรู ้(Learning Tools) และเครือ่งมอื
แกป้ญหา ั (Problem Solving Tools) ทีเ่ป็นสมยัปจจุบนั เชน่ั  การด ูVCD. การเขา้สูก่ารสาธติ 
และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นตน้ การปฏบิตัพิทุธศาสนพธินีัน้ เป็นการใชเ้ครือ่งมอืการเรยีนรู้
จากการใชช้วีติจรงิใชง้านจรงิ คอื จากกการฟง การเหน็  การลงมืั อทาํและการคดิ ตวัอยา่ง เชน่ 
กุศลวธิ ีคอืพธิกีรรม อนัเกีย่วดว้ยการอบรมความดงีามทางพระพทุธศาสนา ทัง้ตวับุคคลและหมู่
คณะ ไดแ้ก่ การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ พธิเีวยีนเทยีนในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา พธิี
รกัษาอุโบสถ เป็นตน้ 
  ขัน้ตอนที่ 3 คอื การลงมอืสอนเน้ือหาที่เหมาะสมกบัผูเ้รยีน (ธรรมเทศนา) 
ขัน้ตอนน้ี สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุของการสาธติคอืบุคลกิภาพของผูส้อน ซึง่แนวทางเกีย่วกบับุคลกิภาพ
ของพทุธวธิสีอน คอืการพฒันาบุคลกิภาพดว้ยศลีสมาธปิญญา ั  
  พระพทุธเจา้ สอนบุคลกิภาพใหก้บัพระสงฆ ์เชน่ การเดนิใหม้องไกลไมเ่กนิ 3 
กา้ว หา้มมองจานขา้วหรอืบาตรของคนอื่น กลวัจะเกดิกเิลส อยากกนิของคนอื่น การฉนัจะทาํ
ดว้ยความสาํรวม ขา้วไมถ่งึปากหา้มอา้ปากรบั หา้มยนืปสสาวะเพราะไมง่ามั  เหล่าน้ี เป็นตน้ 
  ขัน้ตอนที ่4 คอื การประเมนิผลการสอน (ปรโิยสานกถา) คอืการประเมนิผล 
หลงัชัว่โมงการสอน เป็นขอ้ปฏบิตัขิองพระพทุธเจา้ เมือ่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแลว้ จะทรง
ประเมนิผลของการแสดงพระธรรมเทศนานัน้ เชน่ เมือ่ทรงแสดงธมัมจกักปัปวตัตนสตูร เป็น
ปฐมเทศนา เทศนากณัฑแ์รก ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่พระปญจวคัคยี ์เมือ่พระผูม้พีระภาคั

ตรสัธมัมจกักปัปวตัตนสตูรน้ีอยู ่ดวงตาเหน็ธรรม ปราศจากธุลปีราศจากมลทนิ กไ็ดเ้กดิขึน้ 
แก่ทา่นพระโกณฑญัญะนบัเป็นพระสงฆ ์สาวกองคแ์รกในพระพทุธศาสนา พระพทุธองคท์รง
ประเมนิผลของพระเทศนา ดงัความตอนหน่ึงวา่ “ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งพระอุทาน
วา่ ทา่นผูเ้จรญิ โกณฑญัญะ ไดรู้แ้ลว้หนอ ทา่นผูเ้จรญิ โกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ เพราะเหตุนัน้ 
คาํวา่ อญัญาโกณฑญัญะน้ี จงึไดเ้ป็นชื่อของทา่นพระโกณฑญัญะ ดว้ยประการฉะน้ี”  
  สภาวะหลงัการสอน ม ี1 ขัน้ตอน ซึง่เป็นขัน้ตอนที ่5 ของกระบวนการพทุธวธิี
สอน คอื กจิกรรมภาคปฏบิตัขิองผูเ้รยีน (มรรควธิ)ี ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดป้ฏบิตัศิาสาธติตาม
หวัขอ้ทีก่าํหนดต่อไป 
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ใบกจกรรม ิ 4.1 พทุธวธีสอนโดยการสาธติ ิ  
 

  วทิยากรบรรยาย ในประเดน็ดงัน้ี 

     หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
     หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
     ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาใบความรู ้4.1 
   2. วเิคราะหต์ามประเดน็ทีไ่ดฟ้งวทิยากรบรรยายั  
   3. ผูเ้ขา้อบรมรว่มอภปิรายแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรปุรว่มกนั 
   3. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําสง่วทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............ 

เรือ่งที ่4.1 
พทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
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……………………………………………….. 
 
 

กจิกรรมที ่4.1 
วเิคราะหแ์ละสรปุผลตามแนวคดิของทา่นใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. หลกัการของพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ
...…………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. หลกัการประยกุตพ์ระพทุธวธิสีอนโดยการ
สาธติ........................................................... 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
3. ขัน้ตอนการสอนโดยพทุธวธิสีอนโดยการ
สาธติ........................................................... 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 4.2 รปูแบบพทุธวธีสอนแบบสาธติ ิ  
 
แนวคดิ  
 ศาสนพธิ ีในพระพทุธศาสนา เกดิขึน้เน่ืองจากมหีลกัการของพระพทุธศาสนา ซึง่
พระพทุธเจา้ทรงวางไวเ้พือ่สาวกจะไดถ้อืเป็นหลกัในการออกไปประกาศพระศาสนา อนัเรยีกวา่ 
“โอวาทปาตโิมกข”์ ในโอวาทนัน้ มหีลกัการสาํคญัทีท่รงวางไวเ้ป็นหลกัทัว่ๆ ไป 3 ประการ คอื 
สอนไมใ่หท้าํความชัว่ทัง้ปวง  สอนใหอ้บรมกุศลใหพ้รอ้ม และสอนใหท้าํจติใจของตนใหผ้อ่งแผว้ 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ : 
  1. บอกหลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
  2. บอกขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการสาธติได ้
  
ระยะเวลา 60 นาท ี
 
เน้ือหา  
 ลกัษณะของวธิสีอนแบบสาธติ 
  
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ  
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมเป็น 6 กลุม่ ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 4.1 
 2. ผูเ้ขา้อบรมศกึษาตวัอยา่งการสอนแบบสาธติของพระอาจารยร์ปูต่าง ๆ จากวดีี
ทศัน์ 
 3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะหว์ธิกีารสอนจากวดีทีศัน์ 
 4. แต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลการวเิคราะห ์
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - วดีทีศัน์ตวัอยา่งการสอนแบบสาธติ 
 - ใบกจิกรรม 4.2 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.2 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหว์ธิสีอน  และการนําเสนอผลการวเิคราะห ์
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ใบกจกรรม ิ 4.2 รปูแบบพทุธวธีสอนแบบสาธติ ิ  
 

  เปิดวดีทีศัน์ตวัอยา่ง  ทีม่เีน้ือหาสาระในประเดน็ดงัน้ี 

     หลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
     ขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ 
 
  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. จดัผูเ้ขา้อบรมเป็น 6 กลุม่ 
   2. ศกึษาตวัอยา่งการสอนแบบสาธติของพระอาจารยร์ปูต่าง ๆ จากวดีทีศัน์ 
   3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวเิคราะหว์ธิกีารสอนจากวดีทีศัน์ 
   4. แต่ละกลุ่มบนัทกึผลการเรยีนรูข้องกลุม่ แลว้นําสง่วทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ..................................ฉายา.........................ผูแ้ทนกลุ่มที.่.......... 

เรือ่งที ่4.2 
คุณลกัษณะของพทุธวธิสีอนแบบสาธติ 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่4.2 
ผลการวเิคราะหต์ามแนวคดิของกลุ่มใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. หลกัการสอนตามรปูแบบพทุธวธิสีอนโดย
การสาธติ.…………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
2. ขัน้ตอนพทุธวธิสีอนโดยการสาธติ............ 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 4.3 การเขียนแผนการสอนแบบสาธติ  
แนวคดิ  
 การเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ เป็นการนําเสนอกระบวนการสอนทีม่จุีดมุง่หมาย
ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเน้ือหาทีต่อ้งการดว้ยการปฏบิตัใิหด้เูป็นตวัอยา่ง แลว้นําไปสูก่ารสรปุ  
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขยีนแผนการสอนแบบสาธติได ้
 
ระยะเวลา   60 นาท ี
 
เน้ือหา 
 การเขยีนแผนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาในแต่ละชัว่โมง 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ   
 1. จดัผูเ้ขา้อบรมเป็น 6 กลุม่ ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 4.1 
 2. แต่ละกลุ่มศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ไดว้เิคราะหใ์นกจิกรรม 4.1 แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาทีเ่หมาะสมจะใชว้ธิกีารสอนแบบสาธติ 
 3. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจทดลองเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ 
 4. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบสาธติตามเน้ือหาทีเ่ลอืก 
  
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - หนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 - ใบกจิกรรม 4.3 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.3 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการรว่มวเิคราะหเ์น้ือหาในกลุม่ 
 - สงัเกตสมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนทีไ่ดจ้ากประเดน็ทีว่เิคราะห ์
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ใบกจกรรม ิ 4.3 การเขียนแผนการสอนแบบสาธติ  
 

  ศกึษาเน้ือหาจากหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

แลว้วเิคราะหเ์น้ือหาสาระในประเดน็ดงัน้ี 

     เน้ือหาทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชว้ธิกีารสอนแบบสาธติ 
 
  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. รบัหนงัสอืเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
   2. แต่ละรปูเลอืกเน้ือหาทีส่นใจ 
   3. สมาชกิแต่ละรปูเขยีนแผนการสอนแบบสาธติตามเน้ือหาทีเ่ลอืก 
   4. สมาชกิกลุม่แต่ละกลุ่มเตรยีมนําเสนอแผนการสอนทีเ่ขยีน 
    ต่อกลุ่มใหญ่ในกจิกรรมี ่4.4 
   4. แต่ละรปูบนัทกึสรปุผลการเรยีนรู ้แลว้นําสง่วทิยากรประจาํกลุ่ม 
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ใบบนัทึกผลการเรียนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่............ 

เรือ่งที ่4.3 
การเขยีนแผนการสอนแบบสาธติ 
 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

กจิกรรมที ่4.3 
เขยีนผลการวเิคราะหต์ามแนวคดิของทา่น 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. เขยีนแผนการสอนแบบสาธติ....…………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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กจกรรม ิ 4.4 การสอนโดยการสาธติ  
 
 
แนวคดิ  
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการสาธติ เป็นวธิกีารทีใ่หผู้เ้ขา้อบรมมคีวามมัน่ใจวา่ 
ตนเองมคีวามเขา้ใจพทุธวธิกีารสอนโดยการสาธติ จนสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏบิตักิารสอนโดยการสาธติได ้
 
ระยะเวลา   180 นาท ี
 
เน้ือหา 
 การฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการสาธติ 
 
วธีดาํเนนกจกรรมิ ิ ิ   
 1. ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการสาธติตามแผนการสอนทีเ่ขยีนใน
กจิกรรม 4.3 และใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นผูเ้รยีน 
 2. หลงัจากทีแ่ต่ละรปูสอนเสรจ็แลว้ ใหว้ทิยากรหลกัเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุการ
สอนของแต่ละรปู 
 3. แต่ละกลุ่มสรปุขัน้ตอนพทุธวธิกีารสอนโดยการสาธติ 
 
ส่ือและอปุกรณ์ 
 - ใบกจิกรรม 4.4 
 - ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้4.4 
 
การประเมนผลิ  
 - สงัเกตจากการฝึกปฏบิตักิารสอน 
 - สงัเกตจากการรว่มอภปิราย 
 - การรว่มสรปุ 
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ใบกจกรรม ิ 4.4 การสอนโดยการสาธติ  
 

  ศกึษาแผนการสอนทีเ่ขยีนในกจิกรรม 4.3 ดาํเนินการในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

     ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารสอนโดยการสอนโดยการสาธติตาม
แผนการสอนทีเ่ขยีน 
 

  ดาํเนินการดงัน้ี 
   1. จบัสลากกลุ่ม เพือ่หาลาํกบักลุ่มทีจ่ะนําเสนอ 
   2. แต่ละกลุ่มใหส้มาชกิตกลงกนัเองวา่ สมาชกิรปูใดจะเป็นผูนํ้าเสนอรปูแรก
และลาํดบัถดัไปจนกวา่สมาชกิภายในกลุ่มจะเสนอครบทุกรปู 
   3. ใหส้มาชกิทุกรปูในกลุ่ม ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ ัง้เป็นผูส้อน และเป็นผูเ้รยีน 
   4. สมาชกิทีไ่ดร้บัการเรยีกชื่อปฏบิตักิารสอน 
   5. สมาชกิทีเ่หลอืเป็นผูเ้รยีน 
   6. แต่ละรปูบนัทกึผลการเรยีนรู ้แลว้นําสง่ต่อวทิยากรประจาํกลุ่ม  
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ใบบนัทกึผลการเรยีนรู ้
ชื่อ................................ฉายา........................สมาชกิกลุ่มที.่.................... 

รือ่งที ่4.4 
การสอนโดยการสาธติ 
บนัทกึสาระสาํคญั 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

เคราะหแ์ละสรปุผลตามแนวคดิของทา่น 
ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. การสอนโดยการสาธติ……………………. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
.................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
................................................................... 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
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บรรณานุกรม 
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คาํกลาวรายงานเปดโครงการฝึกอบรม่ ิ  
วนัท่ี 24 กนัยายน 2553 

.................... 
 กราบเรยีน พระธรรมโกศาจารย ์ศาสตราจารย ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั 
 กระผม พระราชรตันมงคล นิสติปรญิญาเอก สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ รูส้กึเป็นเกยีรตแิละปลืม้ปีตทิีพ่ระเดชพระคุณไดก้รณุามาใหค้ตธิรรม 
และเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอน
ศลีธรรมตามโครงการของกระทรวงศกึษาธกิาร ในวนัน้ี 
 ในโอกาสน้ี กระผมขอกราบเรยีนความเป็นมาของการฝึกอบรมโดยสงัเขป ดงัน้ี 
 ประเทศไทยของเรานัน้ พระพทุธศาสนาอยูคู่ก่บัสงัคมไทยมานาน วถิชีวีติของชาว
ไทยสว่นมากจะเกีย่วขอ้งกบัพระพทุธศาสนา ชาวไทยรอ้ยละ 95 นบัถอืพระพทุธศาสนา  ไดนํ้า
หลกัการปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติจนกลายเป็นรากฐานทาง
วฒันธรรม เป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทยตราบเทา่ทุกวนัน้ี 
 ดงันัน้ เมือ่ศกึษาประวตักิารจดัการศกึษาของไทยจะพบวา่ การศกึษาในระบบ
โรงเรยีนเกดิขึน้ในวดั ศาลาวดัเป็นอาคารเรยีน ศษิยว์ดัเป็นนกัเรยีน พระสงฆเ์ป็นคร ูต่อมาเมือ่
ทางราชการ 
ไดเ้ขา้มาบรหิารจดัการ การศกึษาอยา่งเตม็รปูแบบแลว้ พระสงฆไ์ดห้มดบทบาทในการเป็นคร ู       
ทางราชการไดจ้ดัใหม้ขีา้ราชการครเูป็นผูส้อนในโรงเรยีนซึง่ตัง้อยูใ่นวดันัน้ๆ  
 สภาพของวดักบัโรงเรยีนจงึหา่งกนัออกไปทุกขณะ นกัเรยีน เยาวชนออกหา่ง 
จากศลีธรรมอนัดงีาม ทาํใหเ้กดิปญหาทางสงัคมตามมามากมายหลายประการ ดงัเป็นทีท่ราบั

กนัอยูใ่นทุกวนัน้ี 
 การนําศลีธรรมอนัดงีามใหเ้ขา้ถงึ นกัเรยีน เยาวชน ดงักล่าวนัน้ เริม่แรกเกดิจากพระ
นิสติของมหาวทิยาลยัสงฆ ์คอื มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั ทีไ่ดจ้ดักจิกรรม โดยการเขา้ไปสอนศลีธรรมในโรงเรยีน เรยีกพระนิสติ
ดงักล่าวนัน้วา่ “พระธรรมวทิยากร”  เหตุการณ์ดงักล่าวนัน้เกดิขึน้เมือ่ 30 กวา่ปีมาแลว้ (2519-
2523) ซึง่ขณะนัน้กระผมยงัเป็นสามเณร เรยีนอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ณ โรงเรยีนวชริม
กุฏ วดัมกุฏกษตัรยิาราม กรงุเทพฯ 
 ครัน้ต่อมา ในระหวา่ง ปี พ.ศ. 2546-2547 กระผมเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาโท 
 ณ สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ก่อนจบการศกึษา ในการทาํวจิยั
ระดบัปรญิญาโทนัน้ กระผมจงึมแีรงจงูใจใหท้าํรายงานการวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของครพูระ
สอนศลีธรรมเกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนในโรงเรยีนเขตกรงุเทพมหานคร”  ซึง่พบวา่ ครพูระ 
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มคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการพฒันาเกีย่วกบัการสอนศลีธรรมอยูห่ลายประการ เชน่ ดา้นสือ่ 
การสอน ดา้นการพฒันาหลกัสตูร เป็นตน้ 
 จากผลของการวจิยัครัง้นัน้ ทาํใหก้ระผมมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะผลกัดนักจิกรรมของครพูระ
ใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนมากขึน้ ซึง่ต่อมากระผมไดม้โีอกาสสนทนากบั ดร.สริกิร มณีรนิทร ์
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิารในขณะนัน้ ไดเ้จรญิพรทา่นวา่ พระสงฆท์ีม่คีวามรู ้
ในปจจุบนัน้ีมมีาก หลายรปูจบปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก แต่ทา่นเหล่านัน้ไมไ่ดม้ีั

บทบาทในการสอน จงึขอเจรญิพรทา่นรฐัมนตรไีดโ้ปรดสนบัสนุนใหท้า่นเหล่านัน้ไดเ้ขา้ไปสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีนดว้ย 
 ดงันัน้ เมือ่โครงการครพูระสอนศลีธรรมเกดิขึน้ใน ปี พ.ศ. 2548 กระผมจงึเชื่ออยา่ง 
สนิทใจวา่ คงไดร้บัการผลกัดนัจากอดตีรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร ทา่นนัน้ ทาํให้
พระสอนศลีธรรมทีม่อียูใ่นขณะนัน้จาํนวนแปดรอ้ยรปู  เพิม่ขึน้มาหน่ึงหมืน่รปูในปจจุบนัั  
 ในปี พ.ศ.2548  เมือ่กระผมเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาการศกึษา
ผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กระผมจงึสนใจทีจ่ะทาํปรญิญานิพนธเ์กีย่วกบัพระสอน
ศลีธรรม 
ในโรงเรยีน โดยไดศ้กึษาความคดิเหน็ของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิานสอน 
ในกรงุเทพฯ อกีครัง้หน่ึง พบวา่ พระสอนศลีธรรมรอ้ย 97.70 มคีวามประสงคจ์ะเขา้รบั 
การฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรม  และเมือ่กระผมไดนํ้าประเดน็ดงักล่าวเสนอต่อคณาจารยส์าขาวชิา
การศกึษาผูใ้หญ่  จงึไดร้บัการอนุมตัใิหท้าํปรญิญานิพนธใ์นหวัขอ้เรือ่ง “การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของพระสอนศลีธรรมตามโครงการ 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร”  
 บดัน้ี กระผมไดส้รา้งหลกัสตูรดงักล่าวตามกระบวนการวจิยัเรยีบรอ้ยแลว้และไดจ้ดัให้
มกีารฝึกอบรมพระสอนศลีธรรมในวนัน้ี เพือ่ประเมนิผลการใชข้องหลกัสตูรทีก่ระผมพฒันาขึน้ 
 หวัขอ้ปรญิญานิพนธด์งักลา่วน้ี ไดร้บัความสนใจและไดร้บัการสนบัสนุนจากหลาย
หน่วยงาน เชน่ บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดใ้หก้ารสนบัสนุนทุนสว่นหน่ึง 
ในการทาํปรญิญานิพนธ ์นกัแสดงของไทยทวีสีชีอ่ง 3 ไดแ้สดงสาธติศาสนพธิเีพือ่ใชเ้ป็นสือ่ 
ของการฝึกอบรมครัง้น้ี โรงเรยีนวทิยาการจดัการเพชรเกษม โดย ดร.อรพรรณ สนิประสงค ์ 
ไดส้นบัสนุนใหใ้ชส้ถานทีข่องโรงเรยีนในการฝึกอบรม 
 บดัน้ี ไดเ้วลาอนัควรแลว้ กระผมขอประทานโอกาสให ้ดร.อรพรรณ สนิประสงค ์
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวทิยาการจดัการเพชรเกษม จุดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั และขอ
อาราธนาพระเดชพระคุณ ไดโ้ปรดใหค้ตธิรรมแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และเปิดการฝึกอบรม 
ต่อไป  
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คาํกลาวเปดโครงการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม่ ิ  
ณ โรงเรียนวทยการจดักิ ารเพชรเกษม 

วนัศกุร ์ท่ี 24 กนัยายน 2553 
โดยพระธรรมโกศาจารย ์

............... 
 
ทา่นพระเถรานุเถระ และมทีา่นเจา้คุณ พระราชรตันมงคล เป็นตน้ เป็นประธาน 

ทา่นผูอ้าํนวยการวทิยาการจดัการเพชรเกษม ดร.อรพรรณ สนิประสงค ์พรอ้มคณะผูบ้รหิาร  
คณาจารยแ์ขกผูม้เีกยีรตทิกุทา่น  
 
 ขออนุโมทนาเป็นอยา่งยิง่ ต่อการจดักจิกรรมการอบรมครพูระสอนศลีธรรมในครัง้น้ี 
ซึง่เป็นความดาํร ิรเิริม่ของทา่นเจา้คุณพระราชรตันมงคล มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะพฒันาหลกัสตูร 
การฝึกอบรมครพูระสอนศลีธรรม ซึง่เป็นเรือ่งจาํเป็นทีส่าํคญั เพราะวา่ปจจุบนัน้ีั  เรามพีระสอน
ศลีธรรมในสถานศกึษา ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุน ทัง้มหา 
วทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมกุฏราชวทิยาลยัมจีาํนวนมากกวา่ 
24,000 รปู ทัว่ประเทศ ในจาํนวนน้ีมคีวามตอ้งการ การฝึกอบรมการพฒันา เพราะเหตุทีว่า่ 
บทบาทของครพูระสอนศลีธรรมนัน้ เป็นสิง่สาํคญัและจาํเป็น ทีว่า่สาํคญัและจาํเป็นเพราะวา่ 
การศกึษาในปจจุบนัตอ้งการทีจ่ะสรา้งใหเ้ป็นทัง้คนดแีละคนเก่ง  วชิาทีจ่ดัการศกึษารายวชิาั

ต่างๆ ในโรงเรยีนทาํใหเ้ดก็เป็นคนเก่ง แต่ถา้ถามวา่วชิาไหนทีท่าํใหเ้ดก็เป็นคนด ีดแูลว้กจ็ะมไีม่
มาก 
และในวชิาทีท่าํใหเ้ดก็เป็นคนด ีกค็อืวชิาพระพทุธศาสนา ทาํอยา่งไรทีจ่ะทาํใหก้ารสอนวชิา
พระพทุธศาสนา สามารถทาํใหเ้ดก็เป็นคนดสีอนใหเ้ดก็เป็นคนด ีหลายปีมาแลว้ เคยประชุม
รว่มกนั การทาํหลกัสตูร น่าจะสกัประมาณ 20 กวา่ปีมาแลว้เน่ืองจากหลกัสตูรวชิา
พระพทุธศาสนาในโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิารกบัฝายเร่ าน้ีก ็ตงลงกนัไมไ่ดว้า่จะสอนวชิา
พระพทุธศาสนาในโรงเรยีนกีค่าบต่อสปัดาห ์ เรากเ็รยีกรอ้งกนัวา่ประมาณวา่ 2 คาบ 
เป็นอยา่งน้อยและใหเ้ป็นวชิาบงัคบัดว้ย เพราะวชิาน้ีเป็นเรือ่งสาํคญั  

ในสมยัโน้น ทางกระทรวงเขากต็อบด ีเขาตอบมาวา่ พระคุณเจา้ ถา้สอนใหเ้ดก็เป็นคน
ด ีไมใ่ชส่อนแต่วชิาการทางพระพทุธศาสนา แต่วา่ฝึกอบรมใหเ้ดก็เป็นคนดมีศีลีธรรมได ้จะสอน 
กีค่าบต่อสปัดาหก์ค็ุม้ เพราะวา่ ปญหาของเขาไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่ดก็ไมไ่ดม้คีวามรู ้แต่อยูท่ีค่วามั

ประพฤต ิถา้แกไ้ขพฤตกิรรมของเดก็ได ้ใหเ้ดก็เป็นคนดจีะกีค่าบโรงเรยีนกย็อม  
แมก้ระทัง่ ทีว่ทิยาการจดัการกม็เีหมอืนกนั มนัไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่ราไปใหค้วามรูว้า่ อทิธบิาท 4 

คอือะไร ปฏจฺิจสมปุบาท คอือะไร แต่จะทาํอยา่งไรทีจ่ะสรา้งพฤตกิรรมทีด่งีามใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ 
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และโรงเรยีนตอ้งการมาก โรงเรยีนไหนถา้สามารถสอนใหเ้ป็น ใหเ้ดก็เป็นคนด ี ผูป้กครองกเ็บา
ใจ และเขากอ็ยากจะเอาเดก็เขา้มาเรยีน   

เมือ่ 7 วนัทีผ่า่นมา กระทรวงศกึษาธกิาร ไดข้อใหม้หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยัประเมนิโรงเรยีนวถิพีทุธทัว่ประเทศ และกเ็รยีกวา่ โรงเรยีนคุณธรรมชัน้นําทัว่ประเทศ 
กลัน่กรองคดัสรร จนเหลอื 100 โรงเรยีน และกม็อบประกาศนียบตัร วา่เป็นโรงเรยีนคุณธรรม
ชัน้นํา เป็นโรงเรยีนตน้แบบ100 โรงเรยีน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาขึน้พืน้ฐานกส็นบัสนุนตรงน้ี และกม็อบประกาศนียบตัรไปเรยีบรอ้ย โรงเรยีนเหล่าน้ีมี
ชื่อเสยีงในการสรา้งเดก็ใหเ้ป็นคนด ีผูป้กครองตอ้งการโรงเรยีนเหล่าน้ี เพราะวา่เมือ่จบไปแลว้มี
ความเบาใจ แต่วา่ 100 โรงเรยีนแคเ่ป็นโรงเรยีนตน้แบบ เขาอยากเหน็โรงเรยีนทัว่ประเทศเป็น
อยา่งนัน้และถามวา่ใครจะมสีว่นในการพลกัดนัใหเ้ป็นอยา่งนัน้ ครปูระจาํการทีส่อนวชิา
พระพทุธศาสนากย็งัไมพ่รอ้มทีจ่ะพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนคุณธรรมชัน้นํา ตอ้งอาศยั
พระสงฆน่ี์แหละเขา้ไปชว่ยสอน แลว้กช็ว่ยพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนคุณธรรม หรอื
โรงเรยีนวธิพีทุธกต็าม ซึง่ตรงน้ีเอง มคีาํถามวา่ บทบาทของเรา กบัครปูระจาํการทีส่อนวชิาการ 
เสรมิกนัอยา่งไร ทีแ่น่ๆ กค็อืวา่ แต่ละฝายกม็จุีดทีจ่ะตอ้งพฒันา เรยีกวา่ เสรมิจุด จุดออ่นขอ่ ง
กนัและกนัใหม้นัแขง็ขึน้ ครปูระจาํการมคีวามรูใ้นทางวชิาครอูยา่งด ีเทคนิควธิกีารสอนกด็ ีสือ่
อุปกรณ์กร็ู ้แต่ไมรู่ธ้รรมะ พวกเราน่ีรูธ้รรมะเป็นอยา่งด ีถา้ไดม้กีารฝึกอบรม ในวชิาการคร ูใน
จติวทิยาพฒันาการ การใชส้ือ่อุปกรณ์ การประเมนิผล การวางแผนการสอน เรากจ็ะเป็นครพูระ
ทีส่มบรูณ์ และลองคดิดวูา่ เราจะอบรมพระดงักล่าวน้ี จาํนวน 2 หมืน่กวา่รปู 

ปจจุบนัยงัไมม่หีลกัสตูร ทา่นเจา้คุณครบั ยงัไมม่หีลกัสตูร สาํหรบัการฝึกอบรม ทีม่ ัน่ใจั

ไดว้า่จะใหพ้ระของเรามปีระสทิธภิาพอยา่งทีว่า่ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัใน
สว่นทีผ่มรบัผดิชอบเอง กย็งัไมส่ามารถทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรใหถ้งึขึน้นัน้ มหีลกัสตูรเฉพาะกจิ 
ประการที ่1 

ประการที ่2 งบประมาณในการฝึกอบรมกน้็อย ทางรฐับาลกต็ัง้มาเฉพาะแคค่า่ตอบแทน 
แต่ถา้จะตระเวนอบรมกนัทัว่ประเทศ ตอ้งมงีบประมาณเพิม่ขึน้ และถา้จะใหม้งีบประมาณ
เพิม่ขึน้ทีว่า่ กต็อ้งมหีลกัสตูรทีเ่ป็นทีย่อมรบั ซึง่กระผม คดิวา่ การดาํร ิรเิริม่ ในการทาํโครงการ
น้ีจะนําไปสูผ่ลทีพ่งึปรารถนา กค็อืหลกัสตูรทีส่ามารถใชใ้นการฝึกอบรมได ้สาํหรบัพระ 2 หมื่น
กวา่รปู เพราะฉะนัน้การทีเ่รามโีครงการน้ี โดยการสนบัสนุน ของทางวทิยาการจดัการกด็ ีความ
รว่มมอืของทุกฝาย อยา่งทีท่า่นเจา้คุณพระราชรตันมงคลกล่าวกด็ ีและความรว่มมอืของพวกเรา่

ทุกรปู ทีม่าอยู ่ณ ทีน้ี่กด็ ีมนัจะมผีลกระทบสมัพนัธ ์ต่อการสอนวชิาศลีธรรม หรอืวชิา
พระพทุธศาสนา ในสถานศกึษา และกอ็ยา่งทีท่า่นเจา้คณุพระราชรตันมงคลไดก้ลา่วแลว้วา่ 
เรือ่งของการสอนศลีธรรมหรอืสอนวชิาพระพทุธศาสนา ในสถานศกึษา เริม่มาในวดั เป็น 100 ปี
แลว้ และทีจ่รงิกค็อื เริม่ทีม่หามกุฏราชวทิยาลยั ทีว่ดับวร โดยทีเ่รากท็ราบกนัดถีงึพระ
ราชหตัถเลขาของรชักาลที ่5 ทีม่ไีปถงึสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรรส ซึง่



  

 

383 

ในชว่ง 100 ปี ทีผ่า่นมาแลว้นัน้ มหามกุฏราชวทิยาลยั ทีว่ดับวรนิเวศวหิาร พฒันากา้วหน้า ทาํ
ใหก้ารศกึษาของคณะสงฆ ์เป็นแบบอยา่งของฝายบา้นเมอืงไดอ้ยา่งด ีรชักาลที ่่ 5 กท็รงมพีระ
ราชหตัถเลขา ไปถงึสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ วา่ ”อยาคดแตการข้างวดั่ ่ิ ” ประโยคน้ีน่าคดินะ
ครบั อยา่คดิแต่การขา้งวดั ใหเ้อาใจใสใ่นการสอนเดก็นกัเรยีนขา้งนอก กค็อืคฤหสัถด์ว้ย  

มหามกุฏราชวทิยาลยั ทีเ่ป็นแบบฉบบั เป็นความสาํเรจ็นัน้ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้
พระองคน์ัน้ ไดท้าํเป็นอยา่งด ีแต่อยากจะอาศยัพระบารมพีระองคท์า่น มาจดัการศกึษาใหเ้ดก็
ดว้ยและใหพ้ระไปชว่ยสอน เหตุผลทีใ่หพ้ระไปชว่ยสอนเดก็ นอกจากการสอน กอ ขอ นะโม 
อา่นออกเขยีนไดแ้ลว้ ตอ้งการใหเ้ราสอนศลีธรรมอยา่งทีเ่ราทาํน่ีแหละ รชักาลที ่5 มสีายพระ
เนตรทีย่าวไกล ในพระราชหตัถเลขา ทรงแสดงความหว่งใยวา่ “ตอไปภายหน้า ถ้าคนรู้่
หนังสือมากขึน้แตไมมีศีลธรรม กจ็ะใช้ความรู้นัน้ เป็นไปเพ่ือการโกง การเบีย่ ่ ดเบียนกนั
มากขึน้” เพราะฉะนัน้ ทรงเหน็ความสาํคญัวา่ พระตอ้งรบีเขา้ไปสอนศลีธรรมในโรงเรยีน และ
การทีส่มเดจ็พระสมณเจา้กรมวชญิาณวโรรส สนใจ สนพระทยั ในการสอนพระดว้ยกนั น่าจะไม่
เพยีงพอ เพราะฉะนัน้ พระองคท์รงใชค้าํวา่ “อยาคดแตการข้างวดั่ ่ิ ” ความตอนหน่ึงในพระ
ราชหตัถเลขาของรชักาลที ่5 ซึง่เรากอ็า้งกนั และเรากร็ูก้นัด ีผมกข็อนํามายํา้อกีทหีน่ึง กค็อืวา่
การสอนศาสนาในโรงเรยีนทีเ่รากาํลงัทาํน้ี  

การสอนศาสนาในโรงเรยีนทัง้ในกรงุและหวัเมอืง จะตอ้งใหม้ขีึน้ อนัน้ีเป็นพระราช
ประสงคข์องรชักาลที ่5 วา่ มนัจะตอ้งมกีารสอนศาสนา คอืวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีน 
ทีร่ชักาลที ่5 ไดท้รงกาํหนดไว ้100 ปีมาแลว้ การสอนศาสนาในโรงเรยีนทัง้ในกรงุและหวัเมอืง
จะตอ้งใหม้ขีึน้ ใหม้คีวามวติกไปวา่ “เดก็ชัน้หลงั จะหางเหนจากการพระพทุธศาสนา่ ิ  
จนเลยคนไมมีธรรมะในใจมากขึน้ เม่ือเป็นเชนนัน้ จะถือวา เหมือนอยางทุกวั่ ่ ่ ่ นน้ี 
คนท่ีไมรู้อะไรกมี็มาก ตอไปภายหน้า ถ้าเป็นคนท่ีได้เลาเรียน คงจะประพฤตตวัดี่ ่ ่ ิ  
กวาคนท่ีไมได้เลาเรียนนัน้ หาถกูไม่ ่ ่ ่ คนไมได้มีธรรมะเป็นเคร่ืองดาํเนนตาม คงจะหนัไป่ ิ
ทางทุจรตโดยมาก ถ้ารู้น้อย กจ็ะโกงไมคอยคลอง ฤาโกงไมสนท ถ้ารู้มาก กโ็กงคลองิ ิ่ ่ ่ ่ ่
มากขึน้ และโกงพสดารมากขึน้ิ ” แหม ยงักบัทาํนายถูกแปะเลย ทีร่ชักาลที ่๊ 5 หว่งมา 100 ปี 
วา่จะโกงไดค้ล่องและพสิดารมากขึน้ ยงักบัตาเหน็เลยนะ แลว้ยงัไมรู่ว้า่จะแกป้ญหาอยา่งไรั  
 ในบา้นเมอืงเราเรือ่งโกงอะไรต่างๆ  เฉพาะตวัอยา่งเดยีว ทีท่รงยกตวัอยา่งวา่ ปญหาในทางั

ศลีธรรมมนัจะเกดิขึน้ คนเรยีนมากรูม้าก เก่งมากขึน้ ไมไ่ดห้มายความวา่เป็นคนดมีศีลีธรรม 
และขอ้มลูทีย่นืยนัวา่ ประเทศไทยนัน้มกีารโกงมากขึน้ คอือะไร คอืการจดัลาํดบัประเทศในโลก  
วา่ประเทศไหนมคีวามโปรง่ใสเทา่ไหร ่โกงน้อยเทา่ไหร ่เคา้เรยีกวา่ Transparency ลาํดบัความ
โปรง่ใสของประเทศ ในโลกน้ี 100 กวา่ประเทศ ลาํดบัตน้ๆ แสดงวา่โกงน้อย หรอืไมโ่กงเลย 
อยา่งประเทศสงิคโปร ์อยูใ่นอนัดบัที ่4 ของโลก มคีวามโปงใส ่โกงน้อย ประเทศไทยกอ็ยู่
ประมาณอนัดบัที ่80 หา่งจากสงิคโปรเ์ทา่ไหร ่สงิคโปรน์ัน้ถอืวา่โปรง่ใสอนัดบัหน่ึงของเอเชยี 
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ประเทศไทยยงัไงกย็งัชนะเขมรอยู ่80 ครบั อนัน้ีเองเป็นความหว่งใยของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัวา่ทาํอยา่งไร อยา่งน้อย จะทาํเมอืงไทยใสสะอาด แลว้ถา้เราไมป่ลกูฝง ไมอ้อ่นดดังา่ยั

ตัง้แต่เดก็ โตขึน้จะทาํอะไร ตอนน้ีปญหาบา้นเมอืงมนัคงจะตอ้งปลกูฝงกนัตัง้แต่อยูใ่นโรงเรยีน ั ั

มฉิะนัน้เรากไ็มรู่จ้ะทาํอยา่งไรกบับา้นเมอืงน้ี 
ใครทีไ่ปต่างประเทศ แถวญีป่นุ เกาหลใีต ้ใกล้ๆ  บา้นเรา อาคารทีส่รา้งน้ี ถา้สงูขนาดน้ี่  

จะแพงกวา่น้ี 5 เทา่ ถงึ 10 เทา่ ถา้ไป พวกเราลองสงัเกตด ูแพงกวา่น้ี 5 เทา่ถงึ 10 เทา่ เพราะ
อะไร เพราะภยัธรรมชาต ิแผน่ดนิไหว เวลาออกแบบสรา้งอาคาร โบสถ ์วหิาร และกอ็าคาร 
อยา่งโรงแรม เสาน้ี เสาสองสามคนโอบ ถา้สงูขนาดน้ี เสาใหญ่มาก ตอ้งกนัแรงสะเทอืนไดเ้วลา
แผน่ดนิไหว เพราะฉะนัน้ การคดิสรา้งอาคารใหแ้ขง็แรงตอ้งเผือ่ภยัธรรมชาต ิสรา้งแบบน้ีไมไ่ด้
หรอก   แต่ประเทศไทยสรา้งได ้อาคารสถานทีแ่บบน้ีตรงตามมาตรฐาน เพราะเราโชคดตีรงที่
เราไมอ่ยูใ่นเขต แปซกิฟิกรงิ คอืวงแหวนภเูขาไฟ รอบมหาสมทุรแปซกิฟิก ญีป่นุ เกาหลใีต้่            
อนิโดนีเชยีมภีเูขาไฟใตด้นิทัง้นัน้ แผน่ดนิไหวเรือ่ย ประเทศไทยโชคด ีภยัธรรมชาตไิมม่ ีสรา้ง
อะไรกไ็มแ่พงแต่ไมรู่เ้ป็นยงัไง ถนนทรดุอยูเ่รือ่ย อาคารกพ็งัเองอยูเ่รือ่ย ทัง้ๆ ทีไ่มม่แีผน่ดนิไหว 
สรา้งไมไ่ดม้าตรฐาน ถา้ถามวา่ เพราะอะไร กเ็หมอืนกบั รชักาลที ่5 ทา่นทรงหว่งใย รูม้ากกโ็กง
ไดค้ล่องและพสิดารมากขึน้  

เพราะฉะนัน้ รชักาลที ่5 กท็รงขอใหค้ณะสงฆ ์เขา้ไปสอนวชิาพระพทุธศาสนาใน
โรงเรยีน เพือ่ปองกนัปญหาทีว่่้ ั ามา แต่จะดว้ยอะไรกต็าม พระไดห้ายไปจากโรงเรยีนเกอืบ 100 
ปีหมายถงึวา่ ทางราชการไมม่านิมนต ์กวา่จะมานิมนตอ์ยา่งเป็นทางการกเ็มือ่ 5 ปีทีแ่ลว้ 
หมายความวา่กระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้าํหนดอตัราสาํหรบันิมนตพ์ระสงฆ ์20,000 กวา่รปู 
อยา่งเป็นทางการ เพราะฉะนัน้มนักเ็หมอืนกบัวา่ ตอนน้ีสิง่ทีพ่วกเรากาํลงัทาํ ไปสนองพระราช
ปฏภิาณรชักาลที ่5 แลว้เทา่กบัดาํเนินนโยบาย ของคณะสงฆท์ีเ่ริม่จากวดับวรนิเวศวหิาร 
ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้พระองคน์ัน้ แลว้กส็ิง่ทีถ่า้ทายพวกเรากค็อืวา่ เราไปทาํอะไร เวลา
เขา้ไปในโรงเรยีน แน่นอนทีส่ดุ  

ขอ้ที ่1 คอืสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีน ทา่นจะตอ้งรูห้ลกัสตูร รายวชิาน้ีวา่ 
คอือะไร และวางแผนการสอนเป็นอยา่งด ี 

ขอ้ที ่2 สอนอยา่งเดยีวไมพ่อ ทา่นตอ้งฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรม หรอืศลีธรรมใหเ้ดก็ 
เป็นคนดมีศีลีธรรม อยา่งทีไ่ดเ้รยีนมาแต่ตน้ ถา้สอนใหเ้ดก็เป็นคนดไีด ้จะเอากีค่าบเขากย็อม 
แต่ละโรงเรยีนประสงคอ์ยา่งนัน้  

ขอ้ที ่3 ขอใหไ้ปชว่ยสอน หรอืตวิเดก็เตรยีมสอบธรรมศกึษา เราอยากจะเหน็เดก็ใน
อนาคตมคีวามรูพ้ืน้ฐาน อยา่งน้อยธรรมศกึษาเอก  

ในศรลีงักา เดก็ทีจ่บมธัยมปลายทุกคนจบธรรมศกึษาดว้ย จบธรรมศกึษาแลว้ยงัไมพ่อ 
ใครจะสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีน ถา้เป็นครปูระจาํการ นอกจากจบธรรมศกึษาแลว้ 
ตอนเรยีนในมหาวทิยาลยั ตอ้งไปสอบธรรมมาจรยิะดว้ย ใน 4 ปี เขามกีารสอบธรรมมาจรยิะ 
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การเป็นอาจารยส์อนวชิาพระพทุธศาสนา แลว้เมือ่ไดธ้รรมมาจรยิะแลว้ จงึสอนวชิา
พระพทุธศาสนาในโรงเรยีน มนัคอืลายเสน้ แสดงวา่เขาตอ้งเรยีนวชิาธรรมศกึษา 3 ปี จบ 
แลว้ไปเรยีนวชิาครพูระพทุธศาสนา เรยีกวา่ธรรมมาจรยิะ ตรงน้ีเขาทาํไดด้ ีปีหน่ึงมสีอบธรรม
ศกึษา ประมาณ 3 ลา้นคน จากพลเมอืงแค ่20 ลา้น ทกุปี พระจดัทัว่ประเทศ เพราะฉะนัน้ 
กอ็ยากจะเหน็บทบาทของพวกเราในดา้นน้ีเหมอืนกนั 

และขอ้ที ่4 ทา่นอยากจะเหน็พวกเราไปสง่เสรมิโรงเรยีนคุณธรรมชัน้นําทัง้หลาย 
โดยเฉพาะทีเ่รยีกกนัวา่ โรงเรยีนวถิพีทุธ ซึง่เริม่ในสมยัรฐัมนตรชีว่ยสริกิร มณรีนิทร ์ทา่นสริกิร 
มกีารพลกัดนัตรงน้ี แลว้ทาํใหก้ารตื่นตวั การสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีน แต่กเ็ริม่กนั
มาเรือ่ยๆ  

เพราะฉะนัน้จงึถอืวา่ ถา้พวกเราประสบความสาํเรจ็ ในการสอนวชิาพระพทุธศาสนา 
ในโรงเรยีน หมายถงึครพูระ กจ็ะเป็นคุณูประการแก่บา้นเมอืงอยา่งยิง่ นอกจะทาํใหค้นเหน็
คุณคา่ของพระพทุธศาสนาแลว้ กจ็ะดงึใหเ้ดก็นัน้เขา้มาสูท่างแหง่ศลีธรรมไมต่อ้งมปีญหาั

บา้นเมอืงอยา่งทีร่ชักาลที ่5 ไดเ้คยปรารภเอาไว ้และทีส่าํคญัคอืวา่ ถา้พวกเราลม้เหลว เขา้ไป
สอนแลว้ ประเมนิแลว้ ปรากฏวา่ไมไ่ดผ้ล เดก็กไ็มไ่ดด้ขีึน้ แลว้เรยีนวชิาพระพทุธศาสนากเ็บื่อ 
เพราะไมม่กีารสอนทีด่ ีกระผมกห็ว่งวา่ วนัหน่ึง ครพูระกต็อ้งออกจากโรงเรยีน เหมอืนทีเ่ขาเคย
นิมนตอ์อกมาทีแ่ลว้และเมือ่นิมนตอ์อกมาครัง้แลว้ เสยีเวลาอกี 100 ปี กวา่จะไดก้ลบัไปในสมยั
น้ี และถา้สมยัน้ีลม้เหลว อกี 300 ปี กไ็มไ่ดก้ลบัเขา้ไปอกี  

เพราะฉะนัน้ในยคุเรา อยา่ใหรุ้น่หลงัตราหน้าวา่ เพราะรุน่พีท่าํไมด่ ีเราจงึตอ้งโดน เขา
นิมนตอ์อกจากโรงเรยีนและไมไ่ดส้อนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีนอกีเลย ตัง้แต่สมยั รุน่เรา 
น่ีแหละ เหมอืนกบัพวกเรานึกคอ่นคอดในใจวา่ ทา่นสมยัก่อนสอนอกีทา่ไหน ครปูระจาํการยดึ
ไปหมด แลว้ไมนิ่มนตพ์ระไปสอนอยา่งเป็นทางการอกีเลย แมส้มเดจ็พระมหาสมณเจา้ จดัตัง้
โรงเรยีนในวดั ใหก้รมพระยาดาํรงราชานุภาพ สนบัสนุนทัว่ประเทศ ในหวัเมอืง พอถงึรชักาลที ่
6 เขานิมนตอ์อกจากโรงเรยีนหมดเลย ในสมยัรชักาลที ่9 กลบัมาอกีครัง้หน่ึง สอนใหด้นีะครบั 
อยา่ใหเ้ขากระซบัพืน้ที ่หรอืยดึพืน้ทีค่นื ในรุน่เรา และจดัตรงน้ีสาํเรจ็ เราไปยดึพืน้ทีค่นืดกีวา่ 
กโ็ดยทีม่กีารเตรยีมการอยา่งด ีภาษติฝรัง่  เขาบอกวา่ “A Job a well we done is a job half 
done” การเรมต้นท่ีดี เทากบัสาํเรจ็ไปแล้วคร่ึงหน่ึงิ่ ่  เริม่ตน้ทีด่ ีกค็อื อยา่เขา้ไปสอน
โรงเรยีนโดยการไมม่กีารเตรยีมการเป็นเดด็ขาด ในสว่นตวัทา่นทัง้หลายกค็งทราบ ไม่
เตรยีมการสอนไมเ่ตรยีมศกึษาเดก็ ไมเ่ตรยีมอะไรเลย ทาํใหเ้ดก็เบื่อวชิาพระพทุธศาสนา ใน
ทีส่ดุ ถา้ทาํกนัอยา่งน้ีมากๆ วชิาพระพทุธศาสนากจ็ะหมดไปจากโรงเรยีน ผมมกัจะใชค้าํทีแ่รง
นะครบั  
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“ใครท่ีสอนโดยไมมีการเตรียมการ ไมวาจะขึน้ธรรมาสน์เทศน์ ไมวาจะสอน่ ่ ่ ่ ่  
ในโรงเรียน โดยไมมีการเตรียมการ เป็นอนันตรยกรรมอยางหน่ึงตอพระพทุธศาสนา ่ ่ ่ิ
เพราะทาํให้คนเบือ่พระพทุธศาสนา แล้วจะทาํให้พระพทุธศาสนาของเราหมดพลานุภาพ” 

ฉะนัน้ ผมจงึหวงัวา่ โครงการทีเ่ราทาํกนัในวนัน้ี จะเป็นการจุดประกายใหม้กีาร
เตรยีมการเตรยีมตวั ฝึกอบรมกนัมากขึน้ และโครงการน้ีจงึจะมปีระโยชน์ไพศาล ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ปวง จงึชื่อวา่ไดท้าํงานทีย่ิง่ใหญ่ เริม่ตัง้แต่ ทา่นเจา้คุณพระราชรตันมงคล ทา่นดร.อรพรรณ 
สนิประสงค ์ และวทิยาการจดัการ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนใหค้วามรว่มมอื วทิยากรทัง้หลาย และทุก
ฝายทุกทา่นถอืวา่เป็นกุศลกรรมทีน่่าอนุโมทนา จงึขออนุโมทนาทุกรปู ทุกทา่น ทีม่ารว่มกนัใน่

ครัง้น้ี ซึง่จะเป็นประโยชน์ไพศาลต่อไป จงึขอถอืโอกาสน้ี เปิดการประชุมฝึกอบรมสมัมนาในครัง้น้ี 
และขออาํนาจคุณพระศรรีตันตรยั จงมารวม และกุศลความดทีีบ่าํเพญ็กุศลเพือ่การสอน

ศลีธรรมในโรงเรยีน ดว้ยการสอนเองกด็ ีดว้ยการอุปถมัภบ์าํรงุสนบัสนุนกต็าม จงมารวมกนัเป็น
ตบะ เป็นเดชะ เป็นพะละวะปจจยั อาํนวั ยอวยพรให ้โครงการน้ีประสบความสาํเรจ็ สมกบัทีต่ ัง้
วตัถุประสงคไ์วทุ้กประการ ขอทุกทา่นทีม่สีว่นรว่มในการจดัโครงการน้ี เจรญิงอกงามไพบลูย์
ยิง่ๆ ขึน้ไป ในรม่ธรรมแหง่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ประสบจตุรพธิพรชยั คอือาย ุ
วรรณะ สขุะ พละ มปีฏภิาณธรรมสารสมบตั ิปรารถนาสิง่ใดทีช่อบประกอบดว้ยธรรม กข็อให้
ความปรารถนาเหล่านัน้ จงพลนัสาํเรจ็ จงพลนัสาํเรจ็ จงพลนัสาํเรจ็ สมมโนรสมุง่มาดปรารถนา
ทุกประการตลอดกาลนานเทอญฯ 

.............................................. 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาพกจกรรมการฝึกอบรมิ  
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ภาพประกอบ 11 กจกรรมการฝึกอบรมิ  

 
เวที สอบถามข้อมลู 

 
ลงทะเบียน มอบหมายงาน 

 
เตรียมพร้อม บรรยากาศห้องประชมุ 
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ภาพกจกรรม ิ (ตอ่ ) 

  
ถวายสกัการะพระธรรมโกศาจารย ์ กลาวรายงาน่  

  
ประธานเปดงานิ  ผูเ้ข้ารบัการอบรม 

  
ดารามารวมงาน่  แขกผูมี้เกียรติ 
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ภาพกจกรรม ิ (ตอ่ ) 

  
ประธานรวมงาน่  ทดสอบความรู้กอนอบรม่  

  
ดาํเนนการอบรมิ  กจกรรมกลมุิ ่  

  
พกัฉันภตัตาหาร เข้าอบรมตอ่  

 
 



  

 

391 

ภาพกจกรรม ิ (ตอ่ ) 

  
นําเสนอผลงานกลมุ่  ส่ือประกอบการอบรม 

  
พกัฉันน้ําปานะ นําเสนองานเด่ียว 

  
นําเสนองานเด่ียว นําเสนองานเด่ียว 
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ภาพกจกรรม ิ (ตอ่ ) 

 
วทยากรบรรยายประกอบส่ือิ  ปรึกษางาน 

 
อบรมตอ่  การใช้ส่ือท่ีเหมาะสม 

 
ให้คาํแนะนําเพมเป็นรายบคุคลิ่  ยํา้ให้เข้าใจ 
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ภาพกจกรรม ิ (ตอ่ ) 

  
กจกรรมกลมุ ตอิ ่ ่  กจกรรมกลมุิ ่  

 
 

ทดสอบความรู้หลงัการอบรม มอบวฒุบตัริ  

 
ปดการฝึกอบิ รม ถายภาพเป็นท่ีระลึก่  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัยอผูว้จยัิ ิ่  
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ประวติัยอ่ ผูว้จยัิ  
 

ชื่อ-สกุล  พระราชรตันมงคล (มนตร ียางธสิาร) 
 
วนัเดอืนปีเกดิ 15 พฤษภาคม 2503 
 
สถานทีอ่ยูป่จจุบนัั   วดับวรนิเวศวหิาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
 กรงุเทพมหานคร 
ตําแหน่งปจจุบนัั  ผูช้ว่ยเลขานุการสมเดจ็พระสงัฆราช 
 
สถานทีท่าํงาน สาํนกัเลขานุการสมเดจ็พระสงัฆราช วดับวรนิเวศวหิาร 
   
ประวตักิารศกึษา  
 พ.ศ.2514 ประถมศกึษาปีที ่4 
  โรงเรยีนบา้นโคกสาํราญ-พรสวรรค ์จงัหวดัหนองคาย 
 พ.ศ.2519 ประถมศกึษาปีที ่7 
  สนามสอบสาํหรบับุคคลภายนอก กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ.2523 มธัยมศกึษาปีที ่3 
  โรงเรยีนวชริมกุฏ กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ.2528 มธัยมศกึษาปีที ่5 
  หน่วยจดัการศกึษานอกโรงเรยีน ประเภทบุคคลภายนอก 
  สนามสอบเทพศรินิทร ์กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ.2531  ประกาศนียบตัรพเิศษวชิาการศกึษา (พ.กศ.) 
   กรมการฝึกหดัคร ูกระทรวงศกึษาธกิาร 
 พ.ศ.2532 ประกาศนียบตัรประโยคครพูเิศษมธัยม (พ.ม.) 
  กรมการฝึกหดัคร ูกระทรวงศกึษาธกิาร 
 พ.ศ.2543 รฐัศาสตรบณัฑติ (ร.บ.) ความสมัพนัธระหวา่งประเทศและการเมอืง 
  การปกครองเปรยีบเทยีบ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 พ.ศ.2547 การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ.2554 การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (กศ.ด.) สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรงุเทพมหานคร 
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