
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี    เรื่อง การกล่าวค าอาราธนาต่าง ๆ 
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 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
3. สาระส าคัญ 
 พุทธศาสนิกชนพึงกล่าวค าอาราธนาต่าง ๆ และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
อย่างถูกต้อง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ค าอาราธนาต่าง ๆ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 กล่าวค าอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตรได้ถูกต้อง 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
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8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู้ 
1. ครูถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสุ่มนักเรียน

ออกมาสาธิตการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยครูคอยชี้แนะความถูกต้อง 
2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร แล้วให้

นักเรียนที่มีความสามารถในกาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตรออกมากล่าวค าอาราธนา 
หน้าชั้นเรียน 

3. ครูอธิบายจุดมุ่งหมายของการอาราธนา และค าแปลของการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม แล ะ
อาราธนาพระปริตรให้นักเรียนเข้าใจ 

4. นักเรียนอาราธนาพระปริตร 
5. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 

ขั้นที่ 2 ท าตามแบบ 
1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ฝึกกล่าวค าอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และ

อาราธนาพระปริตร ตามแบบอย่างของผู้ที่ออกมาสาธิต หากมีข้อสังเกตให้ศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสา
ประกอบการสอน หรือสอบถามจากครู 

2. ครูสังเกตการณ์อาราธนาของนักเรียน หากนักเรียนกล่าวไม่ถูกต้อง ครูชี้แนะเพ่ือให้นักเรียน
สามารถกล่าวได้อย่างถูกต้อง 

 

ขั้นที่ 3 ท าเองโดยไม่มีแบบ 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกกล่าวค าอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร โดยไม่ต้องดู

แบบ 
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปจุดมุ่งหมายของการอาราธนา และค าแปลของการอาราธนาศีล 

อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร 
 
ขั้นที่ 4 ฝึกท าให้ช านาญ 
1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มฝึกกล่าวค าอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร ตามล าพัง

โดยไม่ต้องดูแบบและไม่ตอ้งดูเนื้อหาของบทสวด 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตรของสมาชิก

ในกลุ่ม 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปจุดมุ่งหมายของการอาราธนา และค าแปลของการอาราธนาศีล 

อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร 
4. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. เอกสารประกอบการสอน 
 3. ห้องจริยธรรม หรือห้องพระพุทธ 
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10. การวัดและประเมิน 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตการณ์สาธิตการปฏิบัติตน
ตามข้ันตอนของศาสนพิธี 

แบบประเมินการสาธิตการปฏิบัติ
ตนตามขั้นตอนของศาสนพิธี 

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 


