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รายวิชา พระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เวลาเรียน 6 ชั่วโมง

 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 1.2

ม.4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและเทศกาล
ที่สาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรม วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึง่ ถือเป็นการธารงรักษาพระพุทธศาสนา

 สาระการเรียนรู้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา
-ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน
ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบนาฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา
- ศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การทาบุญเลียงพระในโอกาสต่างๆ
ความหมาย ความสาคัญ คติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี
คุณค่าและประโยชน์
พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร
ประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบท
บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญและเทศกาลที่สาคัญในพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสาคัญและเทศกาลที่สาคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-
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 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์

- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.2

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล

- กระบวนการทางานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน

 ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
บันทึกผลการวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และแนวทางในการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม

 การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินก่อนเรียน

- แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมในวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดี
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของศาสนพิธี
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ศาสนพิธีตามวิถีชาวพุทธ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

7.3 การประเมินหลังเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- ประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา
และแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา
และแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
รายการประเมิน
1. การเข้าร่วมพิธีกรรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

2. การปฏิบัติตนใน
พิธีกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

3. การวิเคราะห์
หลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ดีมาก (4)
รายงานการเข้าร่วม
พิธีกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะและ
เทศกาลสาคัญพร้อม
หลักฐานประกอบ
จานวน 4 วันขึนไป
รายงานแสดงถึงการ
ปฏิบัติตนในพิธีกรรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้ถูกต้อง
เขียนวิเคราะห์
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้ถูกต้องครบถ้วน
4 วัน

คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
รายงานการเข้าร่วม
พิธีกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญพร้อม
หลักฐานประกอบ
จานวน 3 วัน
รายงานแสดงถึงการ
ปฏิบัติตนในพิธีกรรมใน
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ ได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
เขียนวิเคราะห์หลักธรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้ถูกต้องครบถ้วน
3 วัน

รายงานการเข้าร่วม
พิธีกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญพร้อม
หลักฐานประกอบ
จานวน 2 วัน
รายงานแสดงถึงการ
ปฏิบัติตนในพิธีกรรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ ได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน
เขียนวิเคราะห์
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้ถูกต้องครบถ้วน
2 วัน

ปรับปรุง (1)
รายงานการเข้าร่วม
พิธีกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญพร้อม
หลักฐานประกอบ
จานวน 1 วัน
รายงานแสดงถึงการ
ปฏิบัติตนในพิธีกรรม
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ไม่ถูกต้อง
เขียนวิเคราะห์
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้ถูกต้องครบถ้วน
1 วัน
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รายการประเมิน
4. การวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบัติตนในการ
ร่วมพิธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ดีมาก (4)
เขียนวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบัตติ นในการ
ร่วมพิธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้อง ครบถ้วน

คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
เขียนวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบัตติ นในการ
ร่วมพิธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

เขียนวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบัตติ นในการ
ร่วมพิธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้องบางส่วน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
5-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ปรับปรุง (1)
เขียนวิเคราะห์ผลของ
การปฏิบัตติ นในการ
ร่วมพิธีกรรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสาคัญ
ไม่ถูกต้อง
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 กิจกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ 1 วิธีสอนโดยการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว
(Jigsaw)

เวลา 3 ชั่วโมง

1. พระอาจารย์นาสนทนาเกี่ยวกับพิธีเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาใดบ้าง ที่จัดให้มพี ิธีเวียนเทียน และ
นักเรียนเคยมีโอกาสไปเข้าร่วมพิธีบ้างหรือไม่ โดยให้พระอาจารย์เลือกตัวแทนนักเรียนที่เคยได้ไป
ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 2-3 คน ออกมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟัง
หน้าชันเรียน
2. พระอาจารย์อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและความสาคัญของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่มีต่อเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน
3. พระอาจารย์แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
โดยกาหนดหมายเลขประจาตัวของสมาชิกในกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มบ้าน นักเรียนหมายเลข
เดียวกันไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทังหมด 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
4. ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ตามประเด็นที่กาหนด จากหนังสือเรียน
5. ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันและเทศกาลสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่ตนได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญ ตามลาดับหมายเลข 1-4 จนครบ
6. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมในวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
7. ให้แต่ละกลุ่มทารายงานเรื่องที่ศึกษา โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานและหาภาพประกอบที่เกี่ยวกับ
เนือหาตามความเหมาะสม ครูนัดหมายการนาเสนอผลงานและรูปเล่มรายงาน
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนาเสนอผลงาน แล้วส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงาน
9. ให้นักเรียนและพระอาจารย์ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการนาเสนอของนักเรียนทัง 4 กลุ่ม
10. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดี
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กิจกรรมที่ 2

ศาสนพิธี
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัดทีม
แข่งขัน, เทคนิคคู่คิด

เวลา 3 ชั่วโมง

1. พระอาจารย์ตังประเด็นคาถามว่า นักเรียนเคยไปร่วมเข้าศาสนพิธีหรือไม่ ครูสังเกตจากการตอบ
คาถามของนักเรียน และให้เลือกตัวแทนนักเรียน 1-2 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ในการไปเข้า
ร่วมศาสนพิธีให้เพื่อนฟังหน้าชันเรียน
2. ให้นักเรียนร่วมกันเล่นเกม จัดหมวดหมู่พุทธศาสนพิธี โดยพระอาจารย์แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 ทีม
แล้วให้ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของศาสนพิธี ให้พระอาจารย์
เริ่มการแข่งขันเกม โดยวิธีการเล่นเกมในเอกสารประกอบการสอน
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี จากหนังสือเรียน และทาใบงาน
ที่ 2.2 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
4. พระอาจารย์ตังคาถามเพื่อสารวจข้อมูลว่า นักเรียนแต่ละคนเคยมีส่วนร่วมในศาสนพิธีใดบ้าง
5. พระอาจารย์เลือกตัวแทนนักเรียนที่เคยไปเข้าร่วมศาสนพิธี ออกมาเล่าว่าในงานที่นักเรียนไปนันเป็นการ
ประกอบพิธีใด และขันตอนในพิธีมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใดนักเรียนจึงได้มีโอกาสไปเข้าร่วมในพิธีนัน
6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ และศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนา
เข้าไปเกี่ยวเนื่อง จากหนังสือเรียน
7. ให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับศาสนพิธีมาเขียนตอบลงในใบงานที่ 2.3 เรื่อง
ศาสนพิธีตามวิถีชาวพุทธ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้ศึกษาไป และ
เมื่อทาเสร็จแล้วให้จับคู่กับเพื่อนอภิปรายคาตอบแต่ละข้อตามใบงาน เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้อง
8. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และบอกแนวทางในการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม
9. ให้นักเรียนแต่ละคนสรุปผลการวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของตนเองลงในแบบบันทึก
10. พระอาจารย์นัดหมายการส่งแบบบันทึกผลการวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทาง
ศาสนา และแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
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 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สื่อการเรียนรู้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
เอกสารประกอบการสอน
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมในวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดี
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของศาสนพิธี
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ศาสนพิธีตามวิถีชาวพุทธ

9.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) ห้องพุทธศาสน์
3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail
http://www.buddhadasa.org/html/article
http://www.panyathai.or.th/wiki/jndex
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. “โอวาทปาฏิโมกข์” เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันออกพรรษา
2. หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา ได้แก่หลักธรรมในข้อใด
ก. อิทธิบาท 4
ข. อริยสัจ 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ง. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
3. หลักธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา ได้แก่หลักธรรมในเรื่องใด
ก. ความดี
ข. ความมักน้อย
ค. ความวิริยะอุตสาหะ
ง. ความไม่ประมาท
4. วันอาสาฬหบูชา มีความสาคัญตรงกับข้อใด
ก. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ข. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์
ค. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จโปรดพุทธมารดา
ง. เป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
5. การเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรตังจิตราลึกสิ่งใดในการ
เวียนเทียนรอบที่ 1
ก. พระพุทธคุณ
ข. พระธรรมคุณ
ค. พระสังฆคุณ
ง. พระบริสุทธิคุณ
6. หลักธรรมสาคัญในวันธรรมสวนะ ได้แก่ข้อใด
ก. การห่างไกลจากกิเลส
ข. การชาระจิตใจให้ผ่องใส
ค. การสนทนาธรรมตามกาล
ง. การหมั่นสร้างคุณงามความดี
7. วันใดที่พุทธศาสนิกชนนิยมนาเทียนพรรษาไปถวายวัด
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันธรรมสวนะ
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันออกพรรษา
8. ประเพณีที่พุทธศาสนิกชนนิยมทากันในวันเข้าพรรษามีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
ก. ทาบุญตักบาตร
ข. ถวายผ้าอาบนาฝน
ค. ฟังพระธรรมเทศนา
ง. ประกอบพิธีปวารณา
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9. คาว่า “ศาสนพิธี” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. พิธีกรรมที่จัดขึนในพระพุทธศาสนา
ข. เอกลักษณ์ในทางวัฒนธรรมของชาวพุทธ
ค. ขันตอนพิธีกรรมในการปฏิบัติของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ง. ระเบียบแบบแผนของพิธีกรรมทางศาสนาที่ศาสนิกชนปฏิบัติตามเป็นแนวทางเดียวกัน
10. ข้อใด ไม่ใช่ประเภทของพุทธศาสนพิธี
ก. กุศลพิธี
ข. มงคลพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี
11. พิธีเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเป็นศาสนพิธีในข้อใด
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี
12. ข้อใด คือ คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
ก. ทาให้เกิดความสุขกายสบายใจ
ข. ผู้ร่วมพิธีได้รับการยอมรับจากสังคม
ค. ได้รับความสนุกสนานและความบันเทิง
ง. ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
13. การถวายสังฆทาน มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์รูปเดียว
ข. สิ่งของเครื่องใช้ที่ถวายพระสงฆ์
ค. ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไป โดยไม่กาหนดว่าจะถวายรูปใด
ง. ทานที่ถวายเพื่อมุ่งหวังให้พระสงฆ์ที่รับได้นาไปใช้ประโยชน์
14. พิธีถวายผ้าอาบนาฝน นิยมถวายในวันใด
ก. วันขึน 15 ค่า เดือน 3
ข. วันขึน 15 ค่า เดือน 6
ค. วันขึน 15 ค่า เดือน 8
ง. วันขึน 15 ค่า เดือน 11
15. ข้อใด เป็นสิ่งที่ ไม่นิยมกระทาในการทาบุญเลียงพระในงานมงคล
ก. วงด้ายสายสิญจน์รอบอาคาร
ข. เตรียมภูษาโยงสาหรับบังสุกุล
ค. ตังภาชนะสาหรับทานาพระพุทธมนต์
ง. นิมนต์พระสงฆ์ประพรมนาพระพุทธมนต์

10
16. การกระทาของบุคคลในข้อใด ถือว่า ไม่เหมาะสมในพิธีทาบุญเลียงพระ
ก. ธิดา จัดนาเย็นมารับรองพระที่เพิ่งมาถึงสถานที่ประกอบพิธี
ข. ขวัญใจ จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมสาหรับถวายพระสงฆ์ครบตามจานวนพอดี
ค. คุณรุจน์ เป็นเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์
ง. ต้นข้าว ลืมจัดภัตตาหารสาหรับถวายแด่พระพุทธรูปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาในวันเลียงพระ
17. การถวายผ้ากฐิน มีข้อกาหนดให้กระทาได้ในช่วงใด
ก. ระหว่าง 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา
ข. หลังออกพรรษาประมาณ 1 เดือน
ค. กระทาได้ทุกวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ง. สามารถทาได้ตลอดทังปีไม่มีกาหนดวันไว้แน่นอน
18. พุทธศาสนิกชนนิยมไปเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ยกเว้นวันใด
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันอาสาฬหบูชา
ค. วันธรรมสวนะ
ง. วันมาฆบูชา
19. ผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนานัน ควรจะต้องรู้ในเรื่องใดเป็นลาดับแรก
ก. จุดมุ่งหมาย
ข. การเตรียมการ
ค. เจ้าภาพผู้จัดงาน
ง. กาหนดการของงาน
20. การกระทาในข้อใดควรเอาเป็นแบบอย่างในการร่วมศาสนพิธีในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. เสี่ยองอาจ ใส่ทองและเครื่องประดับอย่างเต็มที่มาทาบุญที่วัด
ข. แสนภูมิ ชวนเพื่อนๆ ลงจากศาลาการเปรียญมาเล่นที่ลานวัดขณะที่พระกาลังเทศน์
ค. คุณนายไขแสง พูดคุยเรื่องสามีกับเพื่อนสนิทที่มาทาบุญพร้อมกันในศาลาการเปรียญ
ง. ใบเตย แต่งกายด้วยผ้าซิ่นสีสุภาพมาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถด้วยอาการสงบสารวม

1. ก
6. ค
11. ก
16. ง

2. ข
7. ค
12. ง
17. ข

3. ง
8. ง
13. ค
18. ค

4. ข
9. ง
14. ค
19. ก

5. ก
10. ข
15. ข
20. ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

พระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เวลา 3 ชั่วโมง

 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทุกคนจะได้มีโอกาสร่วมทากิจกรรมต่างๆ และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม หรือคติธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาโดย
นามาคิดพิจารณา และปฏิบัติตนตามแบบอย่างอันดีงามของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วัด
ส 1.2

ม.4-6

วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและ
เทศกาลที่สาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) วิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2) นาหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1) หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญและเทศกาลที่สาคัญในพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอื่น
2) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสาคัญและเทศกาลที่สาคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการสืบค้นข้อมูล
- กระบวนการทางานกลุ่ม
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน

 กิจกรรมการเรียนรู้
(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว ( Jigsaw))
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมงที่ 1-2
1. พระอาจารย์นาสนทนาเกี่ยวกับพิธีเวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นว่า วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาใดบ้าง ที่จัดให้มีพิธีเวียนเทียน และนักเรียนเคยได้มี
โอกาสไปเข้าร่วมพิธีบ้างหรือไม่ โดยให้ครูเลือกตัวแทนนักเรียนที่เคยไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 2-3 คน ออกมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน้าชันเรียน
2. พระอาจารย์อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึง ความหมายและความสาคัญของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่มี ต่อเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน
3. พระอาจารย์แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แล้วกาหนดหมายเลข
ประจาตัวของสมาชิกในกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มบ้าน เพื่อศึกษาความรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรม
1 2
3 4

1 2
3 4

1 2
3 4
4

1 2
3 4

4. นักเรียนหมายเลขเดียวกันไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทังหมด 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้เชี๔๕
่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู
ดังนี
๔๕ ้ จากหนังสือเรียน๔๕
๔๕
1 1
1 1

- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1
๔๕

2 2
2
2

3 3
3 3

4 4
4 4

ศึกษาเรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา
๔๕
และวัน๔๕
วิสาขบูชา

๔๕
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- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2

ศึกษาเรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
และวันอาสาฬหบูชา
- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 3
ศึกษาเรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันธรรมสวนะ
และวันเข้าพรรษา
- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 4
ศึกษาเรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันออกพรรษา
และวันตักบาตรเทโวโรหณะ
5. พระอาจารย์เน้นยาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา อภิปราย และสรุปความรู้ จนมีความเชี่ยวชาญ
ทุกคนและพระอาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์การศึกษาของกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม
6. พระอาจารย์ตรวจสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มว่ามีความรู้และความสามารถที่จะไปถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มบ้าน
7. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันและเทศกาลสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่ตนได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญ ตามลาดับหมายเลข 1-4 จนครบ
8. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมในวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
9. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความรู้ที่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
10. ให้แต่ละกลุ่มทารายงานเรื่องที่ศึกษา โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานและหาภาพประกอบ
ที่เกี่ยวกับเนือหาตามความเหมาะสม ครูนัดหมายการนาเสนอผลงานและรูปเล่มรายงาน
ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนาเสนอผลงาน แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
นาเสนอผลงาน โดยเริ่มตังแต่
- กลุ่มที่ 1 ออกมารายงาน กลุ่มที่ 2 วิจารณ์
- กลุ่มที่ 2 ออกมารายงาน กลุ่มที่ 3 วิจารณ์
- กลุ่มที่ 3 ออกมารายงาน กลุ่มที่ 4 วิจารณ์
- กลุ่มที่ 4 ออกมารายงาน กลุ่มที่ 1 วิจารณ์
โดยพระอาจารย์กาหนดเวลาในการนาเสนอและวิจารณ์ผลงานกลุ่มละประมาณ 10-15 นาที
2. เมื่อแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชันเรียนครบทุกกลุ่ม ให้นักเรียนและพระอาจารย์ร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้จากการนาเสนอของนักเรียนทัง 4 กลุ่ม
3. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1.2 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดี เป็นการบ้าน
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 การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.1

ใบงานที่ 1.1

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 1.2

ใบงานที่ 1.2

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ตรวจรายงาน

แบบประเมินการเขียนรายงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนาเสนอผลงาน

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม. 4-6
2) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักธรรมในวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ศาสนิกชนที่ดี

8.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail
http://www.buddhadasa.org/html/article
http://www.panyathai.or.th/wiki/jndex
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ใบงานที่ 1.1
หลักธรรมในวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 1
คาชี้แจง เลือกวันสาคัญหรือเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา มาคนละ 1 วัน แล้วอธิบายประวัติความเป็นมา
พิธีกรรม และหลักธรรมสาคัญ

วัน

ประวัติความเป็ นมา พิธีกรรม และความสาคัญ

หลักธรรมสาคัญทีเ่ กี่ยวเนื่อง

16
ตอนที่ 2
คาชี้แจง แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กาหนด

หลักธรรมในวันสาคัญหรื อเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีประโยชน์ ต่อเรา
ในฐานะทีเ่ ป็ นพุทธศาสนิกชนอย่ างไรบ้ าง
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ใบงานที่ 1.1
หลักธรรมในวันและเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 1
คาชี้แจง เลือกวันสาคัญหรือเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา มาคนละ 1 วัน แล้วอธิบายประวัติความเป็นมา
พิธีกรรม และหลักธรรมสาคัญ

วัน

วิสาขบูชา

ประวัติความเป็ นมา พิธีกรรม และความสาคัญ
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 6 ของทุกปี
หากเดือนใดมีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนมาเป็ น
วันเพ็ญ เดือน 7 วันนีม้ คี วามสาคัญเนื่องจากเป็ น
วันคล้ ายวันประสูติ ตรั สรู้ และปริ นิพพาน ของ
พระพุทธเจ้ า โดยในวันวิสาขบูชานี ้ พุทธศาสนิกชน
มักทาบุญตักบาตรในช่ วงเช้ า และไปร่ วมพิธี
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่ วงคา่

หลักธรรมสาคัญทีเ่ กี่ยวเนื่อง
หลักธรรมสาคัญที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา
คือ อริ ยสัจ 4 ซึ่ งเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา
ประกอบด้ วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

(หมายเหตุ พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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ตอนที่ 2
คาชี้แจง แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กาหนด
หลักธรรมในวันสาคัญหรือเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีประโยชน์ต่อเรา
ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้าง

หลักธรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อเราในเรื่องของการนามาประยุกต์ใช้
และเป็นแบบอย่างปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรม คุณความดี และสติปัญญา ซึ่งจะทา
ให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

(หมายเหตุ พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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ใบงานที่ 1.2

ศาสนิกชนที่ดี
ตอนที่ 1
คาชี้แจง พิจารณาภาพ แล้วอธิบายว่า ภาพที่เห็นเกี่ยวข้องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไร

20

ตอนที่ 2
คาชี้แจง นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อมีโอกาสไปวัดในวันสาคัญหรือเทศกาลสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
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ใบงานที่ 1.2

ศาสนิกชนที่ดี
ตอนที่ 1
คาชี้แจง พิจารณาภาพ แล้วอธิบายว่า ภาพที่เห็นเกี่ยวข้องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไร
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน
นิยมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในช่ วงเช้ า ทั้งอาหาร
คาวหวาน และข้ าวสารอาหารแห้ ง เพื่อเป็ นการ
สร้ างสมบุญบารมีและอุทิศให้ กับญาติที่ล่วงลับ

พิธีเวียนเทียน เป็ นพิธีที่จัดขึน้ ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ได้ แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา โดยจะประกอบพิธีเวียนเทียนรอบ
พระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อระลึกนึกถึง พระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

การแสดงพระธรรมเทศนาในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ถือเป็ นอีกกิจกรรมสาคัญ
เนื่องจากในวันนีพ้ ระสงฆ์ จะแสดงพระธรรม
เทศนาที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญนั้นๆ เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนน้ อมนาเอาข้ อคิด คติธรรมมาเป็ น
แบบอย่ างปฏิ บัติในชีวิตประจาวัน
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พิธีแห่ เทียนพรรษา เป็ นพิธีที่ปฏิ บัติกันในวันเข้ า
พรรษาเท่ านั้น โดยพุทธศาสนิกชนนิยมแห่ เทียน
ขนาดใหญ่ นาไปถวายพระสงฆ์ ที่วดั เพื่อให้ พระ
จุดถวายเป็ นพุทธบูชา และให้ แสงสว่ างภายใน
พระอุโบสถตลอดช่ วงที่เข้ าพรรษาทั้ง 3 เดือน

การนั่งสมาธิ เจริ ญจิ ตภาวนา ถือเป็ นอีกกิจกรรม
ที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิ บัติในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อกล่ อมเกลาจิตใจให้ สงบ
เป็ นสมาธิ สาหรั บเตรี ยมพร้ อมในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันต่ อไป

ตอนที่ 2
คาชี้แจง นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อมีโอกาสไปวัดในวันสาคัญหรือเทศกาลสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
เมื่อมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัด สิ่งแรกที่ควรคานึง คือ
การแต่งกาย ที่ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย ให้ความเคารพสถานที่ และไม่ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดเกินไปนัก
โดยเมื่อไปถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีก็ควรอยู่ในอาการที่สงบสารวม และร่วมในพิธีกรรมด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย

(หมายเหตุ พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของพระอาจารย์ผู้สอน)

23

แบบประเมินการเขียนรายงาน
ลาดับที่

รายการประเมิน

1

ประเด็นการวิเคราะห์

2

ความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์เนือหา

3

การเขียนตัวสะกด

4

รูปเล่มสมุดสะสมความรู้

5

ความคิดสร้างสรรค์

4

ระดับคะแนน
3
2

1

รวม
ลงชื่อ
(

ผู้ประเมิน
)
/

เกณฑ์การให้คะแนน
รายงานสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน
รายงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้ 3คะแนน
รายงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
ให้ 2 คะแนน
รายงานไม่สอดคล้องกับรายการประเมิน
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
17-20
13-16
9-12
5-8

4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

/
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ลาดับที่

รายการประเมิน

1

เนือหาละเอียดชัดเจน

2

ความถูกต้องของเนือหา

3

ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย

4

ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ

5

วิธีการนาเสนอผลงาน

ระดับคะแนน
3
2

4

1

รวม
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
)

(
/
เกณฑ์การให้คะแนน
การนาเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
การนาเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
การนาเสนอผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
การนาเสนอผลงานไม่สอดคล้องกับรายการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
17-20
13-16
9-12
5-8

4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

/
ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การร่วม
ชื่อ – สกุล
การแสดง
การรับฟัง
การตั้งใจ
รวม
ปรับปรุง
ลาดับ ของผู้รับ ความร่วมมือ
ความคิดเห็น ความคิดเห็น
ทางาน
20
ผลงานกลุ่ม
ที่
การ
คะแนน
ประเมิน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุ ง
=

4
3
2
1

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ
17 – 20
ดีมาก
13 – 16
ดี
9 – 12
พอใช้
5–8
ปรับปรุ ง

............../.................../................

หมายเหตุ ครู อาจใช้วธิ ีการมอบหมายให้หวั หน้ากลุ่ม
เป็ นผูป้ ระเมิน หรื อให้ตวั แทนกลุ่มผลัดกันประเมิน
หรื อให้มีการประเมินโดยเพื่อน โดยตัวนักเรี ยนเอง
ตามความเหมาะสมก็ได้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

พระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เรื่อง ศาสนพิธี
เวลา 3 ชั่วโมง

 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ศาสนพิธีถือเป็นระเบียบแบบแผนทางศาสนาที่ได้กาหนดไว้ให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้ยึดถือ
และปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน

 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วัด
ส 1.2

ม.4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
2) บอกคุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธีได้

 สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1)

2)
3)
4)
5)

ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา
- ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน
ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบนาฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา
- ศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การทาบุญเลียงพระในโอกาสต่างๆ
ความหมาย ความสาคัญ คติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี
คุณค่าและประโยชน์
พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร
ประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบท
บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

27

 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการทางานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน

 กิจกรรมการเรียนรู้
(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน, เทคนิคคู่คิด )
ชั่วโมงที่ 1
1. พระอาจารย์ตังประเด็นคาถามว่า นักเรียนเคยไปเข้าร่วมศาสนพิธีหรือไม่ พระอาจารย์สังเกตจากการ
ตอบคาถามของนักเรียน และเลือกตัวแทนนักเรียน 1-2 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ในการไปเข้า
ร่วมศาสนพิธีให้เพื่อนฟังหน้าชันเรียน
2. พระอาจารย์สรุปจากที่ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของศาสนพิธี จากนันให้นักเรียนร่วมกันเล่นเกม จัดหมวดหมู่พุทธศาสนพิธี โดยพระ
อาจารย์แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 ทีม แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับใบงานที่ 2.1 เรื่อง
ประเภทของศาสนพิธี
3. เมื่อนักเรียนได้ใบงานที่ 2.1 ครบทุกกลุ่มแล้ว ให้พระอาจารย์เริ่มการแข่งกันเกม โดยรายละเอียดและ
วิธีการเล่นของเกมอยู่ในเอกสารประกอบการสอน
4. ให้นักเรียนบันทึกคาตอบจากการแข่งขันลงในใบงานที่ 2.1
5. พระอาจารย์เป็นผู้เฉลยคาตอบเมื่อการแข่งขันเกมจบลง และทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยพระ
อาจารย์ชมเชยเพื่อเสริมกาลังใจแก่ทีมที่เป็นผู้ชนะ และให้กาลังใจทีมอื่นๆ
6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี จากหนังสือเรียน และทาใบงาน
ที่ 2.2 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี เสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ
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ชั่วโมงที่ 2-3
1. พระอาจารย์ตังคาถามเพื่อเป็นการสารวจข้อมูลว่า นักเรียนแต่ละคนเคยมีส่วนร่วมในศาสนพิธีใดบ้าง
เช่น
1) พิธีเวียนเทียน
2) พิธีถวายสังฆทาน
3) พิธีถวายผ้าอาบนาฝน
4) พิธีทอดกฐิน
5) พิธีทาบุญเลียงพระในงานมงคล
6) พิธีทาบุญเลียงพระในงานอวมงคล
2. พระอาจารย์เลือกตัวแทนนักเรียนที่เคยไปเข้าร่วมศาสนพิธีออกมาเล่าว่า ในงานที่นักเรียนไปนันเป็นการ
ประกอบพิธีใด และขันตอนในพิธีมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใดนักเรียนจึงได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีนัน
โดยพระอาจารย์เปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นๆสามารถซักถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม
3. พระอาจารย์สรุปให้นักเรียนเข้าใจว่า ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนามีความผูกพันกับวิถีการดาเนินชีวิต
ของพุทธศาสนิกชนอย่างแยกไม่ออก จากนันให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ศาสนพิธีเนื่องด้วย
พุทธบัญญัติ และศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่อง จากหนังสือเรียน
4. ให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับศาสนพิธีมาเขียนตอบลงในใบงานที่ 2.3 เรื่อง
ศาสนพิธีตามวิถีชาวพุทธ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้ศึกษาไป และ
เมื่อทาเสร็จแล้วให้จับคู่กับเพื่อนอภิปรายคาตอบแต่ละข้อตามใบงาน เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้อง
5. นักเรียนและพระอาจารย์ช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 2.3 โดยให้นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเฉลยคู่ละ 1
หัวข้อหรือตามที่พระอาจารย์เห็นเหมาะสม
6. พระอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา และรายงานการปฏิบัติตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อ ต่อไปนี
1) การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) การปฏิบัติตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3) การวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4) การวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

29

 การวัดและประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 2.1

ใบงานที่ 2.1

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 2.2

ใบงานที่ 2.2

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 2.3

ใบงานที่ 2.3

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
สาคัญทางศาสนา และแนวทาง
ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบเมินบันทึกผลการวิเคราะห์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทาง
ศาสนา และแนวทางในการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

 สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
1)
2)
3)
4)
5)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
เอกสารประกอบการสอน
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของศาสนพิธี
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ศาสนพิธีตามวิถีชาวพุทธ

8.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail
http://www.buddhadasa.org/html/article

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
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แบบประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์ หลักธรรมที่เกีย่ วเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา
และแนวทางในการปฏิบัตติ นที่เหมาะสม
กลุ่มที.่ .................................................
สมาชิกของกลุ่ม
1.
3.
5.
ลาดับที่

2.
4.
6.

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

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

4

การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

2

การปฏิบัติตนในพิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

4

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

รายการประเมิน

1

3

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

คุณภาพผลงาน
3
2

1

การวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
การวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนในการร่วมพิธีกรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รวม
ลงชื่อ..............................................................................ผู้ประเมิน
/

/

....................... ........................... ........................
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เอกสารประกอบการสอน
เกมจัดหมวดหมู่ศาสนพิธี
วิธีเล่น
1. พระอาจารย์แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 ทีม โดยคละนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถในระดับดี
ปานกลาง และอ่อนให้อยู่ด้วยกัน
2. พระอาจารย์แจกใบงานที่ 2.1 ให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม และยาให้นักเรียนอ่านคาชีแจงใน
ใบงานให้เข้าใจ
3. พระอาจารย์อ่านชื่อพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่
- พิธีทาบุญอัฐิ
- พิธีถวายสังฆทาน
- พิธีทาบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- พิธีทาวัตรสวดมนต์
- พิธีสรงนาพระในวันสงกรานต์
- พิธีทาบุญหน้าศพ
- พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
- พิธีเวียนเทียน
- พิธีทาบุญขึนบ้านใหม่
- พิธีถวายเทียนพรรษา
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- พิธีทาบุญวันเกิด
- พิธีรักษาอุโบสถ
- พิธีทาบุญเนื่องในวันขึนปีใหม่
- พิธีกรรมในวันธรรมสวนะ
4. จากนันให้นักเรียนแต่ละทีมช่วยกันนาชื่อพิธีกรรมที่พระอาจารย์อ่าน ไปเขียนตอบลงในใบงานว่า
พิธีกรรมดังกล่าวจัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด ตามที่กาหนดให้ ดังนี
1) กุศลพิธี
2) บุญพิธี
3) ทานพิธี
4) ปกิณกพิธี
5. เสร็จแล้วครูเฉลยคาตอบ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ พระอาจารย์กล่าวชมเชยเพื่อเสริม
กาลังใจให้กับทีมที่เป็นผู้ชนะ และให้กาลังใจทีมอื่นๆ
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ใบงานที่ 2.1

ประเภทของศาสนพิธี
คาชี้แจง ให้นาชื่อพิธีกรรม จากการเล่นเกม มาเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับประเภทของศาสนพิธีที่กาหนด

กุศลพิธี

บุญพิธี

ทานพิธี

ปกิณกพิธี
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ใบงานที่ 2.1

ประเภทของศาสนพิธี
คาชี้แจง ให้นาชื่อพิธีกรรม จากการเล่นเกม มาเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับประเภทของศาสนพิธีที่กาหนด

กุศลพิธี
พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
พิธีเวียนเทียน
พิธีรักษาอุโบสถ
พิธีทาวัตรสวดมนต์
พิธีกรรมในวันธรรมสวนะ
พิธีถวายเทียนพรรษา
พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

ทานพิธี
พิธีถวายสังฆทาน

บุญพิธี
พิธีทาบุญวันเกิด
พิธีทาบุญขึน้ บ้ านใหม่
พิธีทาบุญหน้ าศพ
พิธีทาบุญอัฐิ

ปกิณกพิธี
พิธีทาบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีทาบุญเนื่องในวันขึน้ ปี ใหม่
พิธีสรงนา้ พระในวันสงกรานต์
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ใบงานที่ 2.2
คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
คาชี้แจง

อธิบายเรื่อง “คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี” ลงในกรอบที่กาหนด
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ใบงานที่ 2.2
คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
คาชี้แจง

อธิบายเรื่อง “คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี” ลงในกรอบที่กาหนด
ศาสนพิธี ถือเป็ นระเบียบแบบแผนทางพระพุทธศาสนา ที่กาหนดไว้ เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้ ยึดถือปฏิ บัติเป็ นแบบอย่ างเดียวกัน โดยศาสนพิธีมคี ุณค่ าและประโยชน์
หลายประการ เช่ น
1. ศาสนพิธี ถือเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยทาให้ เกิดความสามัคคีขึน้ ในสังคม เพราะใน
การจัดศาสนพิธีแต่ ละครั้ งนั้น จาเป็ นที่จะต้ องได้ รับความร่ วมมือจากประชาชนในการ
ทากิจกรรมต่ างๆให้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
2. ศาสนพิธี เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ช่วยจรรโลงรั กษาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติให้ ดารงอยู่และสื บทอดมาได้ อย่ างต่ อเนื่อง จากรุ่ น
สู่ร่ ุ น
3. ศาสนพิธี ช่ วยให้ เกิดความศรั ทธาและการเรี ยนรู้ คติธรรม คาสอนในพระพุทธศาสนา เพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้ ร่วมในศาสนพิธีแล้ ว ยังได้ ฟังและเรี ยนรู้
หลักธรรมจากการแสดงพระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์ ได้ แสดงในศาสนพิธีนั้นๆด้ วย

(หมายเหตุ พิจารณาตามคาตอบของนักเรี ยน โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)
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ใบงานที่ 2.3
ศาสนพิธีตามวิถีชาวพุทธ
คาชี้แจง

ตอบคาถามตามประเด็นที่กาหนด

1. ขณะทีเ่ วียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันวิสาขบูชา นักเรี ยนควรทาอย่ างไร ขณะที่กาลังเดินเวียนเทียน
ในแต่ ละรอบ

2. หากนักเรียนต้ องการถวายสั งฆทาน แก่ พระภิกษุสงฆ์ ทบี่ ้ าน นักเรียนจะต้ องปฏิบัติและคานึงถึง
สิ่ งใดบ้ าง
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3. อธิบายประวัติ ความเป็ นมา พร้ อมกับบอกขั้นตอนการปฏิบัติในพิธีทอดกฐิน มาโดยสั งเขป

4. พิธีปวารณา เป็ นพิธีเกีย่ วกับอะไร และนักเรียนในฐานะทีเ่ ป็ นพุทธศาสนิกชนจะมีส่วนร่ วมในพิธี
ดังกล่าวได้ อย่างไรบ้ าง
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ใบงานที่ 2.3
ศาสนพิธีตามวิถีชาวพุทธ
คาชี้แจง

ตอบคาถามตามประเด็นที่กาหนด

1. ขณะทีเ่ วียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันวิสาขบูชา นักเรียนควรทาอย่ างไร ขณะทีก่ าลังเดินเวียนเทียน
ในแต่ ละรอบ
ขณะที่เดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา อย่ างวันวิสาขบูชานั้น
แต่ ละรอบเราควรราลึกถึงพระคุณของพระรั ตนตรั ยตามลาดับ ดังนี ้
รอบที่ 1 ให้ ราลึกถึงพระพุทธคุณ โดยการสวดบท “อิติปิโส ภควา...”
รอบที่ 2 ให้ ราลึกถึงพระธรรมคุณ โดยการสวดบท “สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม...”
รอบที่ 3 ให้ ราลึกถึงพระสังฆคุณ โดยการสวดบท “สุปฏิ ปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ...”

2. หากนักเรียนต้ องการถวายสั งฆทาน แก่ พระภิกษุสงฆ์ ทบี่ ้ าน นักเรียนจะต้ องปฏิบัติและคานึงถึง
สิ่ งใดบ้ าง
การถวายสังฆทาน คื อ การถวายทานที่อุทิศแก่ พระสงฆ์ โดยที่ไม่ ได้ เจาะจงว่ าจะถวายรู ปใด
ซึ่ งมีสิ่งที่ควรคาถึงหากต้ องการถวายสังฆทานที่บ้าน ได้ แก่ ผู้ถวายต้ องจัดเตรี ยมภัตตาหาร
หรื อเครื่ องไทยธรรมให้ พร้ อม ซึ่ งแล้ วแต่ ศรั ทธาว่ าจะถวายกี่รูปก็ได้ แต่ ต้องคานึงเสมอว่ า จะต้ อง
ไม่ ระบุเจาะจงพระสงฆ์ ที่จะมารั บการถวายสังฆทาน
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3. อธิบายประวัติ ความเป็ นมา พร้ อมกับบอกขั้นตอนการปฏิบัติในพิธีทอดกฐิน มาโดยสั งเขป

พิธีทอดกฐิ น นิยมทากันตั้งแต่ วนั แรม 1 คา่ เดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 คาว่ า กฐิ น หมายถึง
กรอบไม้ หรื อสะดึงสาหรั บขึงผ้ าเย็บจีวรของพระสงฆ์ การทอดกฐิ น คื อ การนาผ้ ากฐิ นไปวางไว้ ต่อ
หน้ าพระสงฆ์ อย่ างน้ อย 5 รู ป แล้ วให้ พระสงฆ์ รูปหนึ่งที่ได้ รับคัดเลือกจากที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยเป็ น
เอกฉันท์ เป็ นผู้รับผ้ ากฐิ นนั้นไป

4. พิธีปวารณา เป็ นพิธีเกีย่ วกับอะไร และเราในฐานะทีเ่ ป็ นพุทธศาสนิกชนจะมีส่วนร่ วมในพิธีดังกล่ าว
ได้ อย่างไรบ้ าง
พิธีปวารณา เป็ นพิธีที่เปิ ดโอกาสให้ พระสงฆ์ ได้ ว่ากล่ าว ตักเตือนซึ่ งกันและกันได้ ภายหลังจากที่
ออกพรรษา โดยวันปวารณากาหนดให้ จัดขึน้ ในวันขึน้ 15 คา่ เดือน 11 ซึ่ งพุทธศาสนิกชนสามารถ
มีส่วนร่ วมในวันนีไ้ ด้ ด้วยการทาบุญตักบาตร สมาทานศีล และฟั งพระธรรมเทศนา

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
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การร่วม
ชื่อ – สกุล
การแสดง
การรับฟัง
การตั้งใจ
รวม
ปรับปรุง
ลาดับ ของผู้รับ ความร่วมมือ
ความคิดเห็น ความคิดเห็น
ทางาน
20
ผลงานกลุ่ม
ที่
การ
คะแนน
ประเมิน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุ ง
=

4
3
2
1

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ
17 – 20
ดีมาก
13 – 16
ดี
9 – 12
พอใช้
5–8
ปรับปรุ ง

หมายเหตุ พระอาจารย์อาจใช้วธิ ีการมอบหมายให้
หัวหน้ากลุ่มเป็ นผูป้ ระเมิน หรื อให้ตวั แทนกลุ่มผลัดกัน
ประเมินหรื อให้มีการประเมินโดยเพื่อน โดยตัวนักเรี ยน
เองตามความเหมาะสมก็ได้

