
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี    เรื่อง มารยาทชาวพุทธ 
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 1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
3. สาระส าคัญ 
 ชาวพุทธที่ดีต้องปฏิบัติตนต่อบุคคลต่าง ๆ ตามมารยาทของชาวพุทธอย่างเหมาะสม 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 

- การเข้าพบพระภิกษุ 
- การแสดงความเคารพ การประนมมือ การไหว้ การกราบ การเคารพพระรัตนตรัย การฟังเจริญพระ

พุทธมนต์ การฟังสวดพระอภิธรรม การฟังพระธรรมเทศนา 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม 
 2. แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง 
 3. ปฏิบัติตนในการฟังสวดพระอภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ฟังเจริญพระพุทธมนต์ได้ 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการวิเคราะห์ 
  - ทักษะการให้ค าจ ากัดความ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีสอนโดยใช้การ แสดงบทบาทสมมติ 
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
ขั้นที่ 1 เตรียมการ 
1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความประทับใจหรือความภาคภูมิใจในมารยาทของชาวพุทธ พร้อม

อธิบายเหตุผล ซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลาย 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า มารยาทชาวพุทธนั้น เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามที่พุทธศาสนิกชนไทยได้

ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง 
3. ครูให้นักเรียนดูวีซีดี หรือภาพ หรือให้ตัวแทนนักเรียนสาธิตการปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธ ใน

เรื่องท่ีก าหนดให้ ดังนี้ 
 1. การเข้าพบพระภิกษุ และการปฏิบัติตนในเขตวัด 
 2. การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
 3. การฟังสวดพระอภิธรรม 
 4. การฟังพระธรรมเทศนา 
 5. การฟังเจริญพระพุทธมนต์ 
4. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง มารยาทชาวพุทธ จากหนังสือเรียนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ และ

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของมารยาทชาวพุทธในแต่ละเรื่อง เพ่ือน าไปสู่

การแสดงบทบาทสมมต ิ
6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 2 แสดง 
1. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบในประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 
 - การเข้าพบพระภิกษุในเขตวัด ควรปฏิบัติตนอย่างไร 
 - วิธีปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยที่เหมาะสม เป็นอย่างไร 
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 - ถ้านักเรียนไปฟังสวดพระอภิธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร 
 - ในขณะที่ฟังพระธรรมเทศนา ควรปฏิบัติตนอย่างไร 
 - ในการฟังเจริญพระพุทธมนต์มีหลักปฏิบัติตนอย่างไร 
2. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) จ านวน 2 กลุ่ม รวมกันเป็นกลุ่มใหม่ จ านวน 6 

คน แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อที่ใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มละ 1 เรื่อง ตาม
หัวข้อในขั้นที่ 1 และ 3 

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดสถานการณ์ตามหัวข้อที่จับสลากได้ แล้วช่วยกันเลือกผู้แสดงที่มีบุคลิก
เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับบทบาทในหัวข้อเรื่องที่ได้รับ โดยอาจดูจากตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้ในการแสดง
บทบาทสมมติท่ีครูเตรียมไว้ให้ประกอบ 

4. ครูพานักเรียนไปยังห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดฉากและ
เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง โดยส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ท าหน้าที่สังเกตการณ์ 

5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมติ โดยครูคอยให้ค าแนะน าและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

6. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และอภิปราย 
1. สมาชิกกลุ่มผู้ชมและผู้สังเกตการณ์ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดงบทบาทสมมติว่า 

เป็นไปตามข้ันตอนและมีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 
ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป 
1. นักเรียนแต่ละคนช่วยกันเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธในการเข้าพบ

พระภิกษุและการปฏิบัติตนในเขตวัด การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย การฟังสวดพระอภิธรรม การฟังพระ
ธรรมเทศนา และการฟังเจริญพระพุทธมนต์ 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามมารยาทชาวพุทธ 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3. อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทบาทสมมต ิ
 4. ตัวอย่างสถานการณ์ท่ีใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ 
 5. สลาก 
 6. บัตรภาพ 
 7. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 8. ห้องจริยธรรม หรือห้องพระพุทธศาสน์ 
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10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
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 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตการณ์แสดงบทบาทสมมติ 
เรื่อง มารยาทชาวพุทธ 

แบบประเมินการแสดงบทบาท
สมมติ เรื่องมารยาทชาวพุทธ 

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 


