
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี    เรื่อง วันส าคัญทางพุทธศาสนา 
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.1/5 อธิบายประวัติ ความส าคัญ และปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 
3. สาระส าคัญ 
 พุทธศาสนิกชนทุกคนควรศึกษาประวัติ ความส าคัญ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในศาสนพิธีของวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ประวัติความส าคัญของวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ 
 2. ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ และเทศกาลส าคัญ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 
 2. วิเคราะห์ความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 
 3. ปฏิบัติตนในพิธีกรรมของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและท าสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม 
ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 - นักเรียนเคยไปเข้าร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในวันใดบ้าง 
 - พิธีกรรมส าคัญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่นักเรียนไปร่วมพิธีนั้น มีขั้นตอนส าคัญ

อย่างไร 
 - นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่ 
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัว เป็นหมายเลข 1 -7 
ตามล าดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านหรือกลุ่มเดิม 

2. สมาชิกแต่ละหมายเลขแยกย้ายกันไปเข้ากลุ่มใหม่ที่มีหมายเลขเดียวกัน เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาความรู้เรื่อง วันส าคัญพระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 

 - กลุ่มหมายเลข 1 ศึกษาความรู้เรื่อง วันมาฆบูชา 
 - กลุ่มหมายเลข 2 ศึกษาความรู้เรื่อง วันวิสาขบูชา 

- กลุ่มหมายเลข 3 ศึกษาความรู้เรื่อง วันอัฏฐมีบูชา 
- กลุ่มหมายเลข 4 ศึกษาความรู้เรื่อง วันอาสาฬหบูชา 
- กลุ่มหมายเลข 5 ศึกษาความรู้เรื่อง วันเข้าพรรษา 
- กลุ่มหมายเลข 6 ศึกษาความรู้เรื่อง วันออกพรรษา และวันตักบาตรเทโวโรหณะ 
- กลุ่มหมายเลข 7 ศึกษาความรู้เรื่อง วันธรรมสวนะ 

 3. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาและท าความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี
อยู่ ในขั้นนี้นักเรียนจะใช้กระบวนการต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม ในการอภิปราย และสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

 
ขั้นที่ 3 ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
1. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญช่วยกันท าใบงานที่ 6.1 เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ละ

หมายเลขจะรับผิดชอบ กลุ่มละ 1 เรื่อง ตามหัวข้อที่ได้ศึกษามา 
2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
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ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
เมื่อสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และท าใบงานที่ 6.1 จนมีความเข้าใจชัดเจนดีแล้วก็ให้แยก

ย้ายกลับไปยังกลุ่มเดิมหรือกลุ่มบ้าน แล้วพลัดกันเล่าความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการท าใบ
งานให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง และสร้างความเข้าใจไปด้วยกัน 

 

ขั้นที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้ 
นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับมาทั้งหมด ทั้งความรู้เดิม และความรู้ใหม่ เพ่ือช่วยให้นักเรียนจดจ า

สิ่งที่เรียนได้ง่าย และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในประเด็นส าคัญลงในใบงานที่ 6.2 เรื่อง วัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา (2) 

 

ขั้นที่ 6 ปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 
1. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานในใบงานที่ 6.2 หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
2. ครูเลือกผลงานของนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน หรือจัดเป็นนิทรรศการ

ตามความเหมาะสม 
 

ขั้นที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ 
นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
 2. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (1) 
 3. ใบงานที่ 6.2 เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (2) 
 4. ห้องสมุด 
 5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 

10. การวัดและประเมิน 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 

ประเมินตามสภาพจริง 

ตรวจใบงานที่ 6.1 ใบงานที่ 6.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 6.2 ใบงานที่ 6.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

กลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจรายงานการปฏิบัติตนใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

แบบประเมินรายงานการปฏิบัติตน
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

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 


