
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี     
เรื่อง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลักพระพุทธศาสนา 
รหัสวิชา  ส 21104     รายวชิา  พระพุทธศาสนา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560   เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 

2. ตัวชี้วัด 
 มฐ ส 1.1 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

3. สาระส าคัญ 
 ชาวพุทธที่ดคีวรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือน และรู้จักคบมิตรตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับเพ่ือน และรู้จักคบมิตรตามหลักพระพุทธศาสนาได้ 
 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
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8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ โดยการตั้งค าถามให้

นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น 
 - ชาวพุทธมีหน้าที่บ าเพ็ญประโยชน์และบ ารุงรักษาวัดได้ โดยวิธีใดบ้าง การกระท าดังกล่าวมี

ประโยชน์อย่างไร 
 -พระภิกษุมีหน้าที่อะไร และผลของการท าหน้าที่ของท่านเป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง อธิบาย

เหตุผล 
 - นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรบ้างที่แสดงถึงการเป็นชาวพุทธที่ดี 
 
ขั้นที่ 2 สอน 
1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1  
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธดังที่กล่าวมาแล้วในขั้น

น าเข้าสู่บทเรียนนั้นชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา เรื่อง ทิศ 6 ในหัวข้อ ทิศ
เบื้องซ้าย (อุตรทิศหรือทิศเหนือ) และมิตรแท้ มิตรเทียม อีกด้วย 

3. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2) จับคู่กันเป็น 3 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนเอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลักพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน และหนังสือ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม และช่วยกันท าใบงานที่ 5.2 เรื่อง ผู้ปฏิบัติดี 

4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 2 
5. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่ 5.2 ของคู่ตนให้เพ่ือนคู่อ่ืน ๆ ในกลุ่มฟัง และ

ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 
6. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 5.2 ในกรณีที่กลุ่มใดมีการตอบนอกเหนือจากที่

เฉลยให้เสนอต่อชั้นเรียนและให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ 3 สรุป 
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปผลดีจากการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือน และการเลือกคบมิตรแท้ 

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3. ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ผู้ปฏิบัติดี 
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10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 5.2 ใบงานที่ 5.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินผลการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

กลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5  

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบบันทึกการปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ชาวพุทธ และ
มารยาทชาวพุทธ 

แบบประเมินแบบบันทึกการ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ และ
มารยาทชาวพุทธ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

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

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

 
 

 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


