
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
รหัสวิชา  ส 21104     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
 
3. สาระส าคัญ 
 การศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลย่อมท าให้ได้ข้อคิดส าคัญ และคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน ซึ่งเราสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การประพฤติตนอย่างเหมาะสม 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  - พระมหากัสสปะ 
  - พระอุบาลี 
  - อนาถบิณฑิกะ 
  - นางวิสาขา 
 2. ศาสนิกชนตัวอย่าง 
  - พระเจ้าอโศกมหาราช 
  - พระโสณะและพระอุตตระ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวัติของพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช 
พระโสณะและพระอุตตระได้ 
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 2. วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นาง
วิสาขา พระเจ้าอโสกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ แล้วน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนได้ 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  - ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  ทบทวนความรู้เดิม 
1. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ความรู้เดิมเกี่ยวกับพุทธสาวก พุทธสาวิกา ที่เคยเรียนมาแล้วใน

หัวข้อต่อไปนี้ 
 - พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่ีนักเรียนเคยเรียนมีใครบ้าง 
 - พุทธสาวก พุทธสาวิกาแต่ละท่านมีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างอะไรบ้าง 
 - นักเรียนเคยปฏิบัติตามคุณธรรมของท่านอย่างไรบ้างและผลการปฏิบัติตนเป็นอย่างไร 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาจะท าให้เราเข้าใจวิถีการ

ด าเนินชีวิตของท่าน และสามารถน าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็น
ผลดีต่อตนเอง 

 
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่ 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วครูชี้แจงกติกาการเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้ทุกคนช่วยเหลือกันท างาน มี
ความรับผิดชอบ แบ่งหน้าที่กันท า ทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน และปฏิบัติตนตามกติกาของกลุ่ม 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัวเป็นหมายเลข 1-6 ตามล าดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มเดิม 
แล้วให้สมาชิกแต่ละหมายเลขแยกย้ายไปรวมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา และศา
สนิกชนตัวอย่าง จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศในหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 

 - กลุ่มหมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง พระมหากัสสปะ 
 - กลุ่มหมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่อง พระอุบาลี 
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 - กลุ่มหมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 - กลุ่มหมายเลข 4 ศึกษาความรู้เรื่อง นางวิสาขา 
 - กลุ่มหมายเลข 5 ศึกษาความรู้เรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราช 
 - กลุ่มหมายเลข 6 ศึกษาความรู้เรื่อง พระโสณะ และพระอุตตระ 
แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

 1. สมาชิกกลุ่มใหม่แต่ละหมายเลขร่วมกันอภิปรายความรู้ใหม่ที่ได้รับเชื่อมโยงกับความรู้เดิม แล้ว
ช่วยกันท าใบงาน ดังนี้ 

 - กลุ่มหมายเลข 1 ท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระมหากัสสปะ 
 - กลุ่มหมายเลข 2 ท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระอุบาลี 
 - กลุ่มหมายเลข 3 ท าใบงานที่ 2.3 เรื่อง อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 - กลุ่มหมายเลข 4 ท าใบงานที่ 2.4 เรื่อง นางวิสาขา 
 - กลุ่มหมายเลข 5 ท าใบงานที่ 2.5 เรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราช 
 - กลุ่มหมายเลข 6 ท าใบงานที่ 2.6 เรื่อง พระโสณะ และพระอุตตระ 
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
1. สมาชิกกลุ่มใหม่แต่ละหมายเลขกลับเข้ากลุ่มเดิม ผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนได้ศึกษามาให้เพ่ือน

สมาชิกคนอื่นเข้าใจ 
2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานใบงานที่ 2.1 – 2.6 หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 ใบงาน แล้ว

ให้กลุ่มอ่ืนที่มีผลงานแตกต่างกันได้น าเสนอเพ่ิมเติม ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงผลงาน และคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของ

พุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ลงในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให ้
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 6 ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้

ข้อเสนอแนะ แล้วครูคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพดีน ามาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน 
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ 
1. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 2.3 – 2.4 จากแบบวัด 
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในกิจกรรมตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 2.3 - 2.4 จากแบบวัด 
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3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนน าความรู้และคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และศา
สนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ แล้วรายงานผลต่อครูผู้สอนตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
 3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พระมหากัสสปะ 
 4. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พระอุบาลี 
 5. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง อนาถบัณฑิกเศรษฐี 
 6. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง นางวิสาขา 
 7. ใบงานที่ 2.5 เรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราช 
 8. ใบงานที่ 2.6 เรื่อง พระโสณะและพระอุตตระ 
 
10. การวัดและประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.1 ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.2 ใบงานที่ 2.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.3 ใบงานที่ 2.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที ่2.4 ใบงานที่ 2.4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.5 ใบงานที่ 2.5 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.6 ใบงานที่ 2.6 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินผลการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ........................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


