
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี    เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ 
รหัสวิชา  ส 21104     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/1 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 
 มฐ ส 1.1 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม ต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
3. สาระส าคัญ 
 ชาวพุทธ มีหน้าที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ปฏิบั ติตนตามแบบอย่าง
พระจริยวัตรของพระสาวก และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระภิกษุสงฆ ์
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. วิธีการบ าเพ็ญประโยชน์และการบ ารุงรักษาวัด 
 2. วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ 
 3. บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายวิธีการบ าเพ็ญประโยชน์และการบ ารุงรักษาวัด และน าไปปฏิบัติได้ 
 2. อธิบายภาระหน้าที่ของพระภิกษุในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ 
 3. ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 
  - ทักษะการจัดโครงสร้าง 
  - ทักษะการวิเคราะห์ 
  - ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ของตนที่แสดงว่าท าหน้าที่ชาวพุทธที่ดี เช่น 
 - ท าบุญ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซ่อมโบสถ์ วิหาร 
 - ท าบุญด้วยการถวายปัจจัยและเงินเป็นค่าอาหาร และอุปกรณ์การเรียนของพระภิกษุ

สามเณร 
 - กวาดบริเวณวัด ท าความสะอาดวัด 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักเรียนกับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติ

ต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ การบ าเพ็ญประโยชน์ การบ ารุงรักษาวัด ละการเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ 
3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 2 สอน 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้นักเรียนแต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัว คือ 1-3 ตามล าดับ เรียนกลุ่มนี้ว่า 
กลุ่มบ้าน 

2. สมาชิกแต่ละหมายเลขของกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ จากนั้นช่วยกันท าใบงานตามที่ก าหนดให้ ดังนี้ 

 - กลุ่มหมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่
วัด และตอบค าถามในใบงานที่ 5.1 เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ข้อ 1 

 - กลุ่มหมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการบ ารุงรักษาวัด และ
ตอบค าถามในใบงานที่ 5.2 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ข้อ 2 
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 - กลุ่มหมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ และตอบค าถามในใบงานที่ 
5.1 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ข้อ 3 

3. เมื่อสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และตอบค าถามในส่วนที่กลุ่มรับผิดชอบพร้อมกับท าความ
เข้าใจกับความรู้และการตอบค าถามจนเข้าใจชัดเจนแล้วให้กลับไปยังกลุ่มบ้าน 

4. สมาชิกแต่ละหมายเลขในกลุ่มบ้านผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนได้ศึกษามา พร้อมกับการตอบค าถาม
แต่ละข้อในใบงาน โดยอธิบายเรียงตามล าดับตั้งแต่หมายเลข 1-3 

5. ครูสุ่มนักเรียนบางกลุ่มให้อธิบายความรู้ที่ตนได้รับในเรื่องหน้าที่ชาวพุทธ และทุกคนช่วยกันสรุป
หน้าที่ส าคัญของชาวพุทธ 

6. ครูเฉลยค าตอบในใบงานที่ 5.1 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจกับเพ่ือน 
7. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมฝึกทักษะ : กิจกรรมที่ 1-2 จากแบบวัดฯ เป็นการบ้าน เสร็จแล้ว

น าส่งครูตรวจตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน 
8. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 
 
ขั้นที่ 3 สรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหน้าที่ของชาวพุทธในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน และการเรียนรู้

วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1 
 3. ห้องสมุด 
 4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 

ประเมินตามสภาพจริง 

ตรวจใบงานที่ 5.1 ใบงานที่ 5.1 ร้อยละ 60 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 ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                  รองอ านวยการฝ่ายวิชาการ 


