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1.1 กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 

1.  ความคิดรวบยอด 
 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  เปนพิธีกรรมหนึ่งในศาสนาพุทธในหมวดกุศลพิธี คือ 
การประกาศตนวาเปนผูนับถือพระพุทธเจาและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชีวิตของตน 
2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ชาวพุทธ ในเรื่องการเขารวมพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 2.2 นักเรียนปฏิบัติตนในการแสดงตนเปนพุทธมามกะไดอยางถูกตองเหมาะสม 
3. เปาหมาย    
 นักเรียนชวงชั้นที่ 1 และ 2   ที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน 
4. ผูรับผิดชอบกิจกรรม     
 ครูประจําชั้น ครูผูทําหนาที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ    
  กําหนดวันจัดกิจกรรมในชวงเดือนมิถุนายนของปการศึกษา 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม ฯ เสนอขออนุมัติการดําเนินงานตอผูบริหารสถานศึกษา 
6.2 ประชุมครู แจงใหทราบและมอบหมายงานรวมกันรับผิดชอบ 

 6.3 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดทําพิธีแสดงตนเปนพุทธมามก (สถานที่จัดทํา
พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ นั้นจะเปนศาลาการเปรียญหรืออุโบสถของวัด หรือหองประชุมของ
โรงเรียนก็ได) 
 6.4 กําหนดนัดหมาย มอบตัวกับพระอาจารย (พระภิกษุเจาอาวาสวดั) ที่ตนนับถือ 
 6.5 ประชาสัมพันธใหครู นักเรียนไดทราบ ศึกษาใบความรูกิจกรรม และเตรียมการ 
 6.6 เมื่อถึงวันที่จัดทําพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ ครูผูรับผิดชอบนํานักเรียนไปยัง
สถานที่ประกอบพิธีกรรม และปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีการแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 6.7 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม  
 6.8 รายงานผลการจัดกจิกรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 
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7.  สื่อการเรียนรู 
 ใบความรู 
8. การวัดผลประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2    ภาพพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
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ใบความรู 
พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

 
 พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ เปนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในหมวดกุศลพิธี 
 พุทธมามกะ  แปลวา  ผูนับถือพระพุทธเจาเปนของตน 
 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ   หมายถึง การเขาพิธียอมรับนับถือศาสนาพุทธเปนที่พึ่ง  
เมื่อเขาพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะแลว  จะไดรับพุทธมามกะบัตร เพื่อเปนหลักฐานวาบุคคลนั้น
ไดแสดงตนเปนผูยอมรับนับถือศาสนาพุทธโดยสมบูรณนั้นคือ การประกาศตนของผูแสดงวาเปน
ผูรับนับถือพระพุทธเจาเปนของตน เปนการแสดงตนใหปรากฏวายอมรับนับถือพระพุทธ ศาสนา
ประจําชีวิตของตนนั่นเอง   
 การแสดงตนเปนพุทธมามกะมีระเบียบปฏิบัติที่นิยมกัน  ดังตอไปนี้ 
 ระเบียบพิธี 
 1. การมอบตัว  ผูประสงคจะประกอบพิธีตองไปมอบตัวกับพระอาจารยที่ตนเคารพนับถือ 
และมุงหมายจะใหเปนประธานสงฆในพิธีชวยแนะนํากอน  ถาเปนเด็กตองมีผูปกครองนําไป  แตถา
เปนพิธีแสดงหมู เชน โรงเรียนจะนํานักเรียนประกอบพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะใหผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูแทนโรงเรียนเปนผูนําบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะเขาพิธีไป
เทานั้นก็พอ ไมตองนํานักเรียนไปทั้งหมดก็ได เนื่องจากไมสะดวก การมอบตัวควรมีดอกไม ธูปเทียน 
ใสพานไปถวายพระอาจารยตามธรรมเนียมโบราณดวยพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
 ก. เขาไปหาพระอาจารย ทําความเคารพ พรอมกับผูนํา (ถามีผูนํา) 
 ข. แจงความประสงคใหพระอาจารยทราบ เมื่อพระอาจารยทราบแลว  จึงมอบตัว 
 ค. การมอบตัว  ใหผูแสดงตนเปนพุทธมามกะถือพานดอกไมธูปเทียนที่เตรียมไป
นั้นเขาไปใกลๆพระอาจารย คุกเขาลงกับพื้น กะวาเขาของตนหางจากตัวพระอาจารยประมาณหนึ่ง
ศอกแลวยกพานนั้นนอมตัวประเคน เมื่อพระอาจารยรับพานแลว เขยิบกายถอยหลังทั้งๆอยูในทา
คุกเขานั้นหางออกมาเล็กนอยแลวประนมมือ กมลงกราบดวยเบญจางคประดิษฐตรงหนาพระอาจารย 
3 ครั้ง ถาเปนตัวแทนมอบตัวหมู ใหผูแทนปฏิบัติเชนเดียวกัน พรอมกับถวายบัญชีรายชื่อผูที่จะ
ประกอบพิธี 
 ฆ. กราบแลวนั่งราบในทาพับเพียบลงตรงนั้นเพื่อรับฟงขอแนะนําของพระอาจารย
และกําหนดนัดหมาย วัน เวลา ที่จะประกอบพิธี  จนเปนที่เขาใจเรียบรอย 
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 ง. เมื่อตกลงกําหนดการกันเรียบรอยแลว  ขอเผดียงตอพระอาจารย ตามจํานวนที่
ตองการไมนอยกวา 3 รูป รวมพระอาจารยดวยเปน 4 รูป คือ ครบองคสงฆ มากกวานี้ก็ได เมื่อเสร็จ
ธุระนี้แลว พึงกราบลาพระอาจารยดวยเบญจางคประดิษฐ อีก 3 คร้ัง 
 2. เตรียมการ ในการประกอบพิธีนี้ตองมีการเตรียมการใหพรอมทั้งฝายสงฆ และ
ผูแสดงตน คือ 
 ก. ฝายสงฆ  พระอาจารยผูเปนประธานสงฆที่ไดรับมอบตัวผูจะแสดงตนเปนพุทธ
มามกะ แลวตองเปนผูจัดเตรียมบริเวณพิธีภายในวัดไวใหพรอมกอนกําหนดนัด เพราะพิธีแสดงตน
เปนพุทธมามกะนี้ประกอบข้ึนในวัดเปนเหมาะที่สุด ถาไมจําเปนแลวไมควรทําในที่อ่ืน บริเวณพิธี
ในวัดควรจัดในอุโบสถไดเปนดี  เพราะเปนสถานที่สําคัญอันเปนหลักของวัดแตถาในอุโบสถ
ไมสะดวกดวยประการใดๆ ควรจัดในวิหารหรือศาลาการเปรียญ   หอประชุมแหงใดแหงหนึ่งก็
ได ไมควรจัดใหมีในที่กลางแจง ควรตั้งโตะหมูบูชา  มีพระพุทธรูปเปนประธานในบริเวณพิธี
นั้นๆ จัดใหสะอาดเรียบรอยตามธรรมเนียม และใหเดนอยูกึ่งกลาง  ถัดหนาโตะบูชาออกมา
ตรงหนาพระประธานดานขวาใหปูอาสนะพระอาจารยอยูขางหนาเดี่ยวเฉพาะรูปเดียว  อาสนะ
พระสงฆอยูขางหลังพระอาจารยเรียงแถวหนากระดาน  ถาเปนการแสดงตนหมู   ควรเตรียมที่ปก
ธูปเทียนและที่วางดอกไมบูชาพระสําหรับผูแสดงตนไวขางหนาใหพรอม  ถาสถานที่ไมอํานวยให
จัดเชนนี้ไดก็จัดอาสนะพระอาจารย และพระสงฆใหอยูทางซีกซายของพระประธานใหหันหนาไปทาง
ซีกซายของพระประธาน วิธีจัดก็ใหอาสนะพระอาจารยอยูหนา  อาสนะสงฆเรียงแถว อยูหลังพระ
อาจารย  เชนเดียวกับที่กลาวแลว  ที่จัดดังนี้เพื่อใหผูแสดงตนเขาแสดงตนตอสงฆโดยหันหนาตรง
พระอาจารยแลวหันมือขวาเขาหาพระประธาน นับเปนการแสดงความเคารพอีกประการหนึ่งดวย 
 ข. ฝายผูแสดงตน ตองตระเตรียมผาขาวสําหรับนุงผืนหนึ่ง ชายควรนุงโจงกระแบน 
(ถามี) หรือกางเกง หญิงควรนุงจีบแบบผาถุงหรือกระโปรงก็ไดแลวแตเหมาะสม  และควรมีผาขาว
สําหรับหมสไบเฉียงอีกผืนหนึ่ง คือ ผาหนาแคบขนาดผาแถบสมัยกอน หรือขนาดผาอังสะที่
พระสงฆใชอยูปจจุบัน  ยาวพอใหชายขางหนึ่งพาดที่บาซายปลอยใหชายหอยลงมาขางหนาอก
พอสมควร จับชายอีกขางหนึ่งเฉียงสอดรักแรขวาผานอกไปพาดบาซาย   ปลอยใหหอยลงไปขาง
หลัง  ผาอยางนี้ เรียกวา ผาหมสไบเฉียงทั้งชายและหญิง รองเทาและถุงเทาไมตองใชในพิธี   ถาเปน
การแสดงตนหมู  เชนนักเรียนหรือขาราชการเปนตน จะไมนุงขาวหมขาวตามแบบ  ก็ใหแตง
เครื่องแบบของตนใหเรียบรอยทุกประการ เวนแตรองเทาตองถอดในเวลาเขาพิธี  อีกประการหนึ่ง
ตองเตรียมเครื่องสักการะสําหรับถวายพระอาจารยในพิธีเฉพาะตนๆดวย คือ ดอกไมธูปเทียน  ใส
พาน 1 ที่ กับดอกไมธูปเทียนสําหรับจุดบูชาพระในพิธี 1 ที่ นอกนั้นจะมีไทยธรรมถวายพระสงฆใน
พิธีดวยก็แลวแตศรัทธา 
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 3. พิธีการ เมื่อเตรียมการพรอมทุกฝายดังกลาวแลว ถึงวันนัดประกอบพิธี 
 ก. ใหผูแสดงตนเปนพุทธมามกะนุงขาวหมขาว หรือแตงกายเครื่องแบบของตน

เรียบรอยแลวแตกรณีดังกลาวแลว  ไปยังบริเวณพิธีกอนกําหนด นั่งรอเวลาในที่ที่ทางวัดจัดไว 
 ข. ถึงกําหนดเวลา  พระอาจารยและพระสงฆเขาสูบริเวณพิธี กราบพระพุทธรูป
ประธานแลวเขานั่งประจําอาสนะ 
 ค. ใหผูแสดงตนเขาไปคุกเขาหนาโตะบูชา จุดธูปเทียนและวางดอกไมบูชาพระสง
ใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เปลงวาจาวา 
 อิมินา   สักกาเรนะ  พุทธัง  ปูเชมิ 
  ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจา ดวยเครื่องสักการะนี้ (กราบ) 
 อิมินา   สักกาเรนะ   ธัมมัง   ปูเชมิ 
 ขาพเจาขอบูชาพระธรรมดวยเครื่องสักการะนี้ (กราบ) 
 อิมินา   สักกาเรนะ   สังฆัง    ปูเชมิ 
 ขาพเจาขอบูชาพระสงฆ ดวยเครื่องสักการะนี้ (กราบ) 
 ถาเปนการแสดงตนหมู ใหหัวหนาหรือผูนํา เปนผูเขาไปจุดธูปเทียนบูชา คนเดียว 
นอกนั้นใหวางดอกไมธูปเทียนยังที่ที่ไดจัดไว  แลวนั่งคุกเขาประนมมือ หัวหนานํากลาวบูชาใหวา
พรอมๆกัน  การกราบตองกมลงกราบกับพื้นดวยเบญจางคประดิษฐทุกครั้ง 
 ฆ. เขาไปสูที่ประชุมสงฆตรงหนาพระอาจารย ถวายพานเครื่องสักการะแดพระ
อาจารยแลวกราบพระสงฆตรงหนาพระอาจารยนั้น  ดวยเบญจางคประดิษฐ  3 ครั้ง ถาแสดงตนหมู
ทุกคนคงนั่งคุกเขาประนมมืออยูกับที่ หัวหนาหมูคนเดียวนําเครื่องสักการะที่เดียวเขาถวายแทนทั้ง
หมูแลวกราบพรอมกับหัวหนา 
 ง. กราบเสร็จแลว คงคุกเขาประนมมือ เปลงคําปฏิญาณตนตอหนาสงฆทั้งคําบาลี
และคําแปลเปนตอนๆ ไปจนจบเรื่องปฏิญาณ 
 คํานมัสการและคําแปล 
  นะโม    ตัสสะ   ภะคะวะโต    อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ 
  นะโม    ตัสฺสะ   ภะคะวะโต    อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นะโม    ตัสฺสะ   ภะคะวะโต    อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
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 คําปฏิญาณและคําแปล 
 เอสาหัง    ภันเต    สุจิระปะรนิิพพุตัมป   ตงั  ภะคะวนัตัง   สะระณัง    คัจฉามิ   
 ธัมมัญจะ  สังฆัญจะพุทธะมามะโกติ (หญิงวา พุทธะมามะกาติ) มัง สังโฆ  ธาเรตุ 
 ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  แมปรินิพพาน
ไปนานแลวทั้งพระธรรมและพระสงฆ  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆจงจําขาพเจาไววาเปน
พุทธมามกะผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน คือ ผูนับถือพระพุทธเจา 
 ถาปฏิญาณพรอมกันหลายคนทั้งชายหญิงคําปฏิญาณใหเปล่ียน ดังนี้ 
 เอสาหัง   เปน ชายวา   เอเต  มะยัง  หญิงวา   เอตา  มะยัง 
 คัจฉามิ    เปน  คัจฉามะ  (ทั้งชายและหญิง) 
 พุทธะมามะโกติ   เปนชายวา  พุทธะมามะกาติ  หญิงวา  พุทธะมามะกาติ 
(เหมือนเดิม) 
 มัง     เปน   โน   (ทั้งชายและหญิง) 
  คําแปลก็เปล่ียนเฉพาะคํา “ขาพเจา ”   เปนวา “ขาพเจาทั้งหลาย ”  เทานั้น  นอกนั้น
เหมือนเดิมสําหรับหญิงผูปฏิญาณคนเดียววา  เอสาหัง  ฯลฯ   ถึง  พุทธะมามะโกติ    เปล่ียนเปนวา 
พุทธะมามะกาติ  ถาหญิงกับชายปฏิญาณคูกันเฉพาะคูเดียวใหวาแบบปฏิญาณคนเดียวคือขึ้น เอสา
หัง ฯลฯ ถึง  พุทธะมามะโกติ  ชายวา  หญิงเปลี่ยนวา  พุทธะมามะกาติ    เทานั้น 
 เมื่อผูปฏิญาณกลาวคําปฏิญาณ จบแลว พระสงฆทั้งหลายประนมมือรับ  “สาธุ” 
พรอมกัน ตอนั้นใหผูปฏิญาณลดลงนั่งราบพับเพียบกันกับพื้นแลวประนมมือฟงโอวาท ตอไป 
 จ. เมื่อจบโอวาทแลว ใหผูปฏิญาณรับคําวา “สาธุ” แลวนั่งคุกเขาประนมมือนอมตัว
ลงเล็กนอยกลาวคําอาราธนาเบญจศีล และสมาทานศีลตามคําพระอาจารยใหทั้งคําบาลีและคําแปล   
ดังนี้ 
 คําอาราธนาเบญจศีล (ผูปฏิญาณวา) 
      อะหัง  ภันเต  วิสุง วิสุง  รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ  สะหะ  ปญจะ สีลานิ  ยาจามิ 
 ทุติยัมป   อะหัง   ภันเต   วิสุง   วิสุง   รักขะณัตถายะ   ติสะระเณนะ  สะหะ  ปญจะ   
สีลานิ   ยาจามิ  
 ตะติยัมป   อะหัง   ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ   ติสะระเณนะ   สะหะ   ปญ
จะ  สีลานิ  ยาจามิ   
            (วาเหมือนกันทั้งชายและหญิง แตถาสมาทานพรอมกันหลายคนใหเปลี่ยนคําวา  
อะหัง  เปน มะยังยาจามิ  เปน  ยาจามะ) 
 คําสมาทานเบญจศีล พรอมทั้งคําแปล (พระอาจารยผูบอก ผูปฏิญาณวาตาม) 
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  นะโม    ตัสสะ   ภะคะวะโต    อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ 
  นะโม    ตัสสะ   ภะคะวะโต    อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม    ตัสสะ   ภะคะวะโต    อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
   (พระอาจารยวา ยะมะหัง วะทามิ  ตัง วะเทหิ  ผูปฏิญาณรับวา อามะ  ภันเต) 
   (พระอาจารยบอก   ผูปฏิญาณวาตาม  ตอ) 
  พุทธัง    สะระณัง    คัจฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา   เปนสรณะที่ระลึกนับถือ 
  ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระธรรม    เปนสรณะที่ระลึกนับถือ 
  สังฆัง    สะระณัง      คัจฉาม ิ
 ขาพเจาขอถึงพระสงฆ    เปนสรณะที่ระลึกนับถือ 
  ทุติยัมป   พุทธัง    สะระณัง     คัจฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา   เปนสรณะที่ระลึกนับถือ   แมคร้ังที่ 2 
  ทุติยัมป   ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระธรรม    เปนสรณะที่ระลึกนับถือ      แมคร้ังที่ 2 
  ทุติยัมป   สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระสงฆ    เปนสรณะที่ระลึกนับถือ       แมคร้ังที่ 2 
  ตะติยัมป   พุทธัง    สะระณัง     คัจฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา   เปนสรณะที่ระลึกนับถือ   แมคร้ังที่ 3 
  ตะติยัมป   ธัมมัง   สะระณัง      คัจฺฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระธรรม    เปนสรณะที่ระลึกนับถือ      แมคร้ังที่ 3 
  ตะติยัมป   สังฆัง   สะระณัง      คัจฉามิ 
 ขาพเจาขอถึงพระสงฆ    เปนสรณะที่ระลึกนับถือ       แมคร้ังที่ 3 
 (พระอาจารยวา ติสะระณะคะมะนัง  นิฏฐิตัง   ผูปฏิญาณรับวา อามะ ภันเต) 
(พระอาจารยบอกตอ  ผูปฏิญาณวาตาม) 
 (1) ปาณาติปาตา   เวระมะณีสิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
 ขาพเจาขอสมาทานสิขาบท   เวนจากผลาญชีวิตสัตว 
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 (2) อะทินนาทานา   เวระมะณีสิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ 
  ขาพเจาขอสมาทานสิขาบท   เวนจากถือเอาของที่เขาไมไดให  
 (3) กาเมสุมิจฉาจารา   เวระมะณีสิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
                          ขาพเจาขอสมาทานสิขาบท    เวนจากประพฤติผิดในกาม 
 (4) มุสาวาทา  เวระมะณีสิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ 
                          ขาพเจาขอสมาทานสิขาบท    เวนจากพูดเท็จ  
 (5) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา   เวระมะณีสิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ 
                    ขาพเจาขอสมาทานสิขาบท เวนจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท 
 อิมานิ  ปญจะ  สิกขาปะทานิ  สะมาทิยามิ 
    ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท  5 เหลานี้ 
 (พระอาจารยบอกบทนี้จบเดียว  ผูปฏิญาณพึงวาซ้ํา 3 จบ) สุดทายพระอาจารยบอก
อานิสงสศีลตอไปวา 
 สีเลนะ   สุคะตี   ยันติ     สีเลนะ   โภคะสัมปะทา 
 สีเลนะ   นิพพุตี   ยันติ    ตัสมา   สีลัง   วิโสธะเย (ผูปฏิญาณไมตองวาตาม) 
 ฉ. เมื่อพระอาจารยบอกอานิสงสศีลจบแลว ผูปฏิญาณพึงกราบ  3 คร้ัง ถามีเครื่อง
ไทยธรรมถวายพระสงฆ พึงนํามาประเคนในลําดับนี้ เสร็จแลวนั่งราบตรงหนาพระอาจารยเตรียม
กรวดน้ํา เมื่อพระสงฆอนุโมทนา 
 ช. พระสงฆอนุโมทนาดวยบท ดังนี้ 
                         (1) ยถา.... 
                         (2) สัพพีติโย... 
                         (3) โส  อัตถะลัทโธ...หรือ   
      สา  อัตถะลัทธา...แลวแตกรณี   
      เต  อัตถะลัทธา... แลวแตกรณี 
                         (4) ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง... 
 ซ. ขณะพระอาจารยวา  ยะถา...ผูปฏิญาณพึงกรวดน้ําตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา 
คือ เมื่อพระสงฆ ยะถา....ผูกรวดน้ําพึงเทน้ํากรวดลงภาชนะที่รองรับ เมื่อพระสงฆกลาว ยะถา จบลง 
ผูกรวดน้ําพึงเทใหหมดพอดี  และเมื่อพระสงฆรูปที่สองรับวา สัพพีติโย....พึงนั่งประนมมือรับพร
ไปจนจบ แลวคุกเขากราบพระสงฆ  3 คร้ัง เปนอันเสร็จพิธี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา 8–16) 
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แบบประเมนิคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  
กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพทุธมามกะ 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
ช่ือ ...............................................................   เพศ               ชาย                     หญิง 

 กําลังศึกษาอยูในระดบัชั้น ............................. 
ตอนที่ 2   สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอนัพึงประสงคของนักเรียนทีแ่สดงออก 
ตอนที่ 3   ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

 

ขอ
ที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1 นักเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขารวมกิจกรรม      
2 ในขณะรวมกจิกรรมนักเรยีนมีความกระตอืรือรน      
3 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
4 นักเรียนใหความสนใจในกิจกรรม      
5 นักเรียนมีความรูความเขาใจในการจดัทําพธีิการแสดง 

ตนเปนพุทธมามกะ 
     

6 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการแสดงตนเปน 
พุทธมามกะไดอยางถูกตองเหมาะสม 

     

7 นักเรียนมีความเขาใจในความหมายของการแสดงตนเปน
พุทธมามกะ 

     

8 นักเรียนเหน็ความสําคัญของการแสดงตนเปนพุทธมามกะ      
9 นักเรียนนอมระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ      

10 นักเรียนมีความภาคภูมใิจ ระลึกตนอยูเสมอวาเปน
พุทธศาสนิกชน 

     

 รวมผลการประเมิน      

 คิดเปนรอยละ      

                                                                    สรุปผลการประเมิน                    ผาน                  ไมผาน                           

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน      
มากที่สุด  คุณภาพระดับ 5 
มาก  คุณภาพระดับ 4 
ปานกลาง คุณภาพระดับ 3 
นอย  คุณภาพระดับ 2 
นอยที่สุด  คุณภาพระดับ 1


