
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ส30101  ศาสนศึกษาและหลักธรรมส าหรับชีวิต      จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
2 คาบ/สัปดาห์                                                          เวลา   40  คาบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา (อิสลาม คริสต์ หรือศาสนาที่ตนนับถือ) ลักษณะ
ของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  วิเคราะห์พุทธประวัติ : พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อตั้งพระพุทธศาสนา  วิธีสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
หลักการทางพระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติทางสายกลาง  การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง มีลักษณะ
ประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา การฝึกตนไม่ให้ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ 

ศึกษาพระไตรปิฏกโดยสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมอริยสัจ 4 
          ทุกข์ : ขันธ์5 ไตรลักษณ ์  โลกธรรม 8 จิต, เจตสิก   

สมุทัย : นิยาม 5 มิจฉาวณิชชา 5ปฏิจจสมุปบาท  นิโรธ : ภาวนา 4 นิพพาน มรรค: พละ 5 อุบาสก
ธรรม 5 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4ไตรสิกขาเบญจศีล  เบญจธรรม  มงคลชีวิต 38 ประการเรื่อง : 
สงเคราะห์บุตร  สงเคราะห์ภรรยา สันโดษถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอ   

จิตเกษม ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ  บรรลุนิพพาน ส ัปปุริสธรรม 7พรหม
วิหาร4 แ ล ะ ทิศ6 

 
 
 



ศึกษาวิเคราะห์ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึกกระบวนการ

คิดแบบโยนิโสมนสิการ  1.แบบสามัญลักษณะ  2.แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  3. แบบแยกแยะส่วนประกอบ       
4.แบบวิภัชชวาท 
 วิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต (จิตฺต ทนฺต  สุขาวห , น  อุจฺจาวจ   ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ, นตฺถิ โลเก อนินฺทิ
โต, โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ, ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตาวินฺทเต ธน , วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา , 
สนฺตฏฺฐี ปรม  ธน , อิณาทาน   ทุกข   โลเก, ราชา  มุข  มนุสฺสาน  พระราชาเป็นประมุขของประชาชน, 
 สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร, นตฺถิ  สนฺติปร   สุข , นิพฺพาน  ปรม   สุข  )  

ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ศึกษาหลักการและหลักธรรมส าคัญของศาสนาคริสต์  อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู ซิกข์ วิเคราะห์หา
แนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัยคือ พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ  เข้าใจหลักอริยสัจ 4 เป็นคน
มีเหตุผลมองโลกตามความเป็นจริง พุทธศาสนิกชนที่ดี ผู้น าที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ เข้าถึงธรรมะของ 
ผู้เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจวิถีพุทธและสามารถใช้
ความรู้ออกแบบการเรียนรู้ด้านจริยธรรมของตนเองได้ตลอดชีวิต อยู่ร่วมกันในความแตกต่างได้อย่างมีความ
สงบสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ส 1.1   ม.4 -6 /1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19,  
   20 ,21 ,22 
 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ 

2. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ

ถือตามท่ีก าหนด 
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่

ก าหนด 
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ

แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ

แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
10.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ

โลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
11.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือ

แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
12.  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
13.  วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ   อริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาตามท่ีตนนับถือ 
14.  วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง   การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก  

  มหาชนกชาดก มโหสถชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
15.  วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 

และการเผยแผ่ 



16.  เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 

17.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
18.  ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่

แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
19.  เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
20.  สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 หรือตามแนวทางของ 

ศาสนาที่ตนนับถือ 
21.  วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
22.  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 
 
  มาตรฐาน  ส 1.2   ม.4-6/1-5    

1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 

2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่

ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

5. วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 

 

 
  



3.กำหนดการสอนและจดุประสงค์การเรียนรู้ 

สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 1 - ปฐมนิเทศรายวิชา
พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต       
- ทดสอบก่อนเร ียน 

เข้าใจความสำคญัและ
การจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา
เพ่ือชีวิต 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
แบบบรรยาย 

PowerPoint 
แจง้ผลการ
เรียนรู้ที่
คาดหวัง 
- เอกสาร
ประกอบเรื่อง 
การวัดและ
ประเมินผล 
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

1 2 ความรู้พืน้ฐานทาง
ศาสนา  ความหมายและความสำคัญของศาสนา 
    - ที่มาของศาสนา 
    - องค ์ประกอบของ
ศาสนา 

1.วิเคราะห์สังคมชมพู
ทวีป  และคติความเชื่อ
ทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า  หรือ
สังคมสมัยของศาสดาที่
ตนนับถือ 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1.กระบวนการสืบเสาะ
ทาง วิทยาศาสตร ์
(Scientific Inquiry) 
2.ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
3.การสรา้งผังความคิด 

- เอกสาร
ประกอบการ 
เรียน 
-PowerPoint:
เรื่อง ความรู้
พ้ืนฐานทาง 
ศาสนา 
- แบบทดสอบ
หลังเรยีน 

2 3-4 พระพุทธศาสนา 
    -พุทธประวัติโดยส ังเขป 

2. วิเคราะห์  
พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุดในการตรัสรู้   
การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  
หรือวิเคราะห์ประวัติ

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1.การตั้งค าถาม 
2.การสรา้งผังความคิด 
3.แบงกลุม่ระดม
ความคิด อภิปรายการ

1.เอกสาร
ประกอบการ 
เรื่องพุทธประวัติ 
 
2.PowerPoint
เรื่อง วิธีการสอน
ของ พระพุทธเจ้า 
 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 

แก้ปัญหา 
4. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

3.DVD.พุทธ
ประวัติ 
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน 

3 5 หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต 

- หลักการพัฒนา
และปัญญา 
- หลักประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติ
ทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 
5. วิเคราะห์การพัฒนา
ศรัทธา และปัญญาที่
ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่ก าหนด 
6.วิเคราะห์ลักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 
7. วิเคราะห์หลักการ
ของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1.การสอนแบบใช้ 
กระบวนการใช้ปัญหา
เป็น ฐาน
(ProblemBase) 
2.การแสดงบทบาท
สมมุติ 
3.ท าแบบฝึกหัดทบทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ศาสนาพุทธ 
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

3 6 หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต 
   - หลักวิทยาศาสตร์ 
 
 

7. วิเคราะห์หลักการ
ของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1.การสอนแบบใช้ 
กระบวนการใช้ปัญหา
เป็น ฐาน
(ProblemBase) 
2.การแสดงบทบาท
สมมุติ 
3.ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

1.เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ศาสนาพุทธ 
2.แบบทดสอบ
หลังเรียน 

4 7 หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต 
   - พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  - การน าหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

8.  วิเคราะห์การฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง การ
พ่ึงตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 
 11.วิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  
หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 
 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1.การสอนแบบใช้ 
กระบวนการใช้ปัญหา
เป็น ฐาน
(ProblemBase) 
 
2.การแสดงบทบาท
สมมุติ 
3.ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

1.เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ศาสนาพุทธ 
2.แบบทดสอบ
หลังเรียน 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

4-7 8-14 พระไตรปิฏกและ
หลักธรรมค าสอน 
    - พระไตรปิฏก 
    - หลักค าสอนสำคญั 
    - อริยส ัจ4 
ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
    - ขันธ์5  
    - ไตรลักษณ ์   
    - โลกธรรม 8 
    - จิต, เจตสิก 
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักธรรม    
-  นิยาม 5 
     -  ปฏิจจสมุปบาท 
     -  มิจฉาวณิชชา 5 
นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

- ภาวนา 4 
- นิพพาน 

มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
- พละ 5 
-    อุบาสกธรรม 5 

     -    ทิฏฐธัมมิกัตถ- 
         สังวัตตนิกธรรม 4 
     -  ไตรสิกขา 
     - เบญจศีล เบญจธรรม   
     -  มงคลชีวิต 38 
ประการ  
          - สงเคราะห์บุตร 
          - สงเคราะห์ภรรยา 

13. วิเคราะห์หลักธรรม
ในกรอบ    อริยสัจ 4 
หรือหลักค าสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
15. วิเคราะห์คุณค่า
และความส าคัญของ
การสังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1.การสอนแบบใช้ 
กระบวนการใช้ปัญหา
เป็น ฐาน
(ProblemBase) 
2. ท าแบบฝึกหัด
ทบทวน 

1. PowerPoint 
สถานการณ์ 
2. แบบบันทึก
สถานการณ์
ปัญหา 
3.แบบฝึกหัด 
4.www.dhamm
athai.org 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

          - สันโดษ 
          - ถูกโลกธรรมจิต 
            ไม่หวั่นไหว 
          - จิตไม่เศร้าโศก 
          - จิตไม่มัวหมอง 
          - จิตเกษม 
          - ความเพียร 
            เผากิเลส 
          - ประพฤติ 
            พรหมจรรย ์
          - เห็นอริยสัจ 
          - บรรลุนิพพาน 

8 15-16 ชาดก  
     - เวชสันดรชาดก  
     - มหาชนกชาดก 
     - มโหสถชาดก 

14. วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่าง ข้อคิด
ในชาดก เรื่องเล่า  
และศาสนิกตัวอย่าง
ตามที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1. กระบวนการกลุ่ม  
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์  
3. การท าแบบทดสอบ
หลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. DVD.ศาสนา
พุทธ  
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน  
 
 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

9 17-18 ศาสนสาวก 
ศาสนสาวกท่ีสำคัญ 
      - พระอานนท์ 
      - นางปฏาจาราเถรี  
      - หมอชีวกโกมาร
ภัจจ ์
      - ดร.บาบาสาเหบ  
        เอ็มเบดการ์ 
 

14. วิเคราะห์ข้อคิดและ
แบบอย่าง   การด าเนิน
ชีวิตจากประวัติสาวก 
ชาดก   เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตามท่ี
ก าหนด 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1.กระบวนการกลุ่ม 
2.ทักษะการคิด 
3.บทบาทสมมติ 

1.PowerPoint
พระสงฆ์ไทย 
2.DVD 
เรื่องหมอชีวก 
โกมารภจัจ์พระ
เวสสันดรชาดก 
3.ใบงานการเขียน
Mind Mapping 
4.www.dhamm
athai.org 
5.www.dhamm
ajak. net 

 
10 

 
19-20 

 
 

สอบกลางภาคเรียน 
 

11 21 การบริหารจิตตาม 
หลักสติปัฏฐาน4  
     - ความหมาย  
     - ความส าคัญ  
     - ประโยชน ์
 

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น 
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ 
 
 
 
 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1. กระบวนการกลุ่ม  
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์  

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน  
2. PowerPoint   
เรื่องสติปัฏฐาน  
 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

11 22 การบริหารจิตตามหลัก
อนุสติ10  
    - พุทธานุสติ  
    - ธัมมานุสติ  
    - สังฆานุสติ  
    - ศีลานุสติ  
    - จาคานุสติ 
   -  เทวตานุสติ  
   -  มรณัสติ  
   -  กายคตานุสติ  
   -  อาณาปนสติ  
   -  อุปสมานุสติ  
 

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น 
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ 
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา 
และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1. กระบวนการกลุ่ม  
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์  
 

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน  
2. PowerPoint 
เรื่องอนุสสติ 10 

12 
 
 
 

23-24 
 

การเจริญปัญญาตามหลัก  
โยนิโสมนสิการ  
1. วิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณะ   
 

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น 
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย 3 นาท ี

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน  
2. PowerPoint 
เรื่องโยนิโส
มนสิการ 

  

2. วิธีคิดแบบเป็นอยู่
ในขณะปัจจุบัน   
 3. วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ   
4. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

คิดแบบโยนิโสมนสิการ
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ 
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา 
และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

  1. กระบวนการกลุ่ม  
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25-26 พุทธศาสนสุภาษิต 
 -  จิตฺต ทนฺต  สุขาวห    
    จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 
-  น  อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา 
   ทสฺสยนฺติ     
    บัณฑิตย่อมไม่แสดง 
    อาการข้ึนๆลงๆ 
-  นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต                                   

คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีใน
โลก 

-  โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ                          
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่
เป็นสุข 

13. วิเคราะห์หลักธรรม
ในกรอบ อริยสัจ 4 
หรือหลักค าสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  มี
ทักษะและสามารถน า
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไป
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคม 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี
1. กระบวนการกลุ่ม  
2. ฝึกปฏิบัติ  

 

1. แบบทดสอบ 
หลังเรียน  
 

  

- ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐา
ตาวินฺทเต ธน                 

    คนขยันเอาการเอางาน 
   กระท าเหมาะสม  
   ย่อมหาทรัพย์ได้ 
-  วายเมถว ปุริโส  
    ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
    เกิดเป็นคนควร 
    จะพยายามจนกว่า 
    จะประสบความส าเร็จ 

   

     - สนฺตุฎฺฐี ปรม  ธน                                    
    ความสันโดษเป็น 
    ทรัพย์อย่างยิ่ง 
-  อิณาทาน   ทุกฺข   โลเก 
    การเป็นหนี้เป็นทุกข์ 
    ในโลก 

   



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

-   ราชา  มุข  มนุสฺสาน   
    พระราชาเป็นประมุข 
    ของประชาชน 
-   สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร 
    สติเป็นเครื่องตื่นในโลก 
-   นตฺถิ  สนฺติปร   สุข  
     สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบ 
     ไม่มี 
-   นิพฺพาน  ปรม   สุข  
    นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 

14-
16 

27-32 ศาสนพิธี 
-มารยาทชาวพุทธและ
หลักการปฏิบัติตน ในศา
สนพธิีสำคญั เช่นการบูชา
พระรัตนตรัยการอาราธนา
ศีลอาราธนาธรรม 
อาราธนาพระปรติรการแผ่
เมตตาการถวายส ังฆทาน 
การกรวดน้ าเป็นต้น 
- พิธีบรรพชา/อุปสมบท      

คุณสมบัติของผู้ขอ
บรรพชา/อุปสมบทเครื่อง
อัฏฐบริขารประโยชน์ของ
การบรรพชาและคุณค่าและ
ประโยชน์ของศาสนพิธี
อุปสมบท 
 - บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี  

2. ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ 
3. แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี

1.การสอนแบบใช้ 
กระบวนการใช้ปัญหา
เป็น ฐาน
(ProblemBase) 
2.การแสดงบทบาท
สมมุติ 
3.ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

1.เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยว ข้องกับ
ศาสนาพุทธ 
2.แบบทดสอบ
หลัง เรียน 
 
 
 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

17 33 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 

     -  วันอาสาฬหบูชา 
 

4. วิเคราะห์หลักธรรม  
คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
วันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลที่ส าคัญ 
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี

1. กระบวนการกลุ่ม  
2. ฝึกปฏิบัติ  

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน  
2. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวข้องกับ 
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
3. VCD วันส าคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา 

18 34-37 หลักการและหลักธรรม
ส าคัญ 
    - ศาสนาคริสต์   
    - อิสลาม  
    - พราหมณ์ - ฮินดู  
    - ซิกข์ 

   

19 38 การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 
-ความสำคญัของ
ศาสนาที่มีต่อการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ 
- การประสานความร่วมมือ
ระหว่างต่างศาสนาในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาสังคม 

21.วิเคราะห์หลักธรรม
ส าคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของ
ศาสนาอื่นๆและชักชวน
ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคคลอื่นเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย  
3 นาท ี

1.กระบวนการกลุ่ม 
2.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
3.การสรา้งผังความคิด 

1.คอมพิวเตอร ์ใช้
เสนอ
PowerPoint 
2.แบบทดสอบ
หลัง เรียน 
3.สื่อ you tube
ศาสนา 



สัป 
ดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

22.เสนอแนวทางการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือของทุกศาสนา
ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 
ความส าคัญของการท า
ความดีต่อกัน 

20 39-40 สอบปลายภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาเพ่ือชีวิต  ส30101  มีแผนการประเมินผลดังนี้  
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30 
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค = 20 + 30 + 20  
 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค) 40คะแนน 

 

รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย ก าหนดส่ง คะแนน 

โครงงานคุณธรรมความรู้ กลุ่ม สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 8 10 

Mind map การน าหลักธรรมไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต/สรุป 

เดี่ยว สัปดาห์ที่ 8 ส่งในคาบเรียน 5 

การทดสอบหลังเรียน เดี่ยว สัปดาห์ที่ 9 ส่งในคาบเรียน 5 

มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี กลุ่ม สัปดาห์ที่ 14 - 10 

การพัฒนาตนเอง 
- การเข้าค่ายคุณธรรม 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

ทางศาสนา 
(ตามแนวทางของแต่ละโรงเรียน) 

 

เดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 19 5 

การทดสอบหลังเรียน เดี่ยว สัปดาห์ที่ 19 ส่งในคาบเรียน 5 

 

 

 

 



4.2ประเมินจากการสอบกลางภาค 

กำหนดสอบกลางภาค เนื้อหาและลักษณะขอ้สอบดังตาราง ใช้เวลาในการสอบ 60 นาทีคะแนนเต็ม 30 

คะแนน 

สาระการเรยีนรู้ ลักษณะและจ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน ลักษณะและ 
จ านวนข้อสอบ 

คะแนน รวมคะแนน 

หลักการทาง
พระพุทธศาสนา 

ปรนัยชนิดเลือกตอบ
1 0 ข้อ 

5 คะแนน - - 5 คะแนน 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ปรนัยชนิดเลือกตอบ
20ข้อ 

10 คะแนน อัตนัย1ข้อ 5 คะแนน 15 คะแนน 

ชาดกและพุทธสาวก  
พุทธสาวิกา 

ปรนัยชนิดเลือกตอบ
1 0 ข้อ 

5 คะแนน อัตนัย1ข้อ 5 คะแนน 10 คะแนน 

รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ 20 คะแนน 2 ข้อ 10 คะแนน 30 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3ประเมินจากการสอบปลายภาค 

การสอบปลายภาค เนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตารางใช้เวลาในการสอบ 60 นาที 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 

สาระการเรยีนรู้ ลักษณะและจ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน ลักษณะและ 
จ านวนข้อสอบ 

คะแนน รวมคะแนน 

การบริหารจิตและ

เจริญปัญญา 

ปรนัยชนิดเลือกตอบ  

10 ข้อ 

5 คะแนน อัตนัย 1 ข้อ 4 คะแนน 9 คะแนน 

พุทธศาสนสุภาษิต ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ 3 คะแนน - - 3 คะแนน 

ศาสนพิธี ปรนัยชนิดเลือกตอบ  

10 ข้อ 

5 คะแนน อัตนัย 1 ข้อ 4 คะแนน 9 คะแนน 

หลักการและหลักธรรม

ส าคัญของศาสนาคริสต์

,ศาสนาอิสลาม, 

พราหมณ์ – ฮินดู,ซิกข์ 

ปรนัยชนิดเลือกตอบ  

10 ข้อ 

5 คะแนน - - 5 คะแนน 

การน าหลักธรรมมาใช้

ในการด ารงชีวิต 

- - อัตนัย 1 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 

รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ 18 คะแนน 3 ข้อ 12 คะแนน 30 คะแนน 

 


