
ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของศาสดา 

     ที่ตนนับถือ    
2. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตน 
     ได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง  วิธีการสอนและ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด     

3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษา
ศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง 
     ในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือ

แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก

วิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ 
     ตามท่ีก าหนด 
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง 

และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
      มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ  
      แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
11. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือ 
       แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
12. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ 
      การศึกษาที่สมบูรณ์  การเมืองและสันติภาพ หรือ 
      แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือ 
      หลักค าสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ  
14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจาก 
      ประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง 
      ตามท่ีก าหนด 
15. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนา 
      พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนา 
16. เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี  ความชั่ว  สามารถ 
      วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือก 
      ด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 
      ตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย   
      บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
      และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 
17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป 
18. ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรม  
      ที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
      ของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดแย้ง 
      และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. เห็นคุณค่า  เชื่อมั่น และมุ่งม่ันพัฒนาชีวิตด้วยการ 
      พัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส- 
      มนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา 
      ที่ตนนับถือ 
20. สวดมนต์  แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญา 
      ตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของศาสนา 
      ที่ตนนับถือ 
21. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกัน 
      อย่างสันติสุขของศาสนาอ่ืน ๆ และชักชวน ส่งเสริม 
      สนับสนุนให้บุคคลอ่ืนเห็นความส าคัญของการ 
      ท าความดีต่อกัน 
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือ 
      ของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก  สมาชิก 
       ในครอบครัว และคนรอบข้าง 
  2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี  พิธีกรรมตามหลัก 
      ศาสนาที่ตนนับถือ 
  3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน 
      เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
  4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ 
      ทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 
      และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง   
  5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนา 
      ที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก   

 
ที่มา: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
  
 



ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

มาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ 

สาระ : ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
ส 1.1 ส 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 
● หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
     ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา 
     และพุทธประวตัิ (แผนท่ี 1-6)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                        

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
     หลักการของพระพุทธศาสนา   
     (แผนท่ี 7-12) 

  
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                    

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
     ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
      ต่อสังคมไทย 
     (แผนที่  13-17)   

   
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                 

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
     พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันา  
     ประเทศแบบยั่งยืน 
     (แผนท่ี 18-19 ) 
 
 
 
 
 

    
 
 

       
 
 
 
 

                



มาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ 

สาระ : ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
ส 1.1 ส 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 
●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
     พระพุทธศาสนากับการศึกษา 
     ที่สมบูรณ์ การเมืองและสนัตภิาพ  
       (แผนท่ี 20-22)  

 
 
 

    
 
 

       
 
 
 

               

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
      หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
      (แผนท่ี 23-28)   

  
 

 

    
 
 

       
 
 

   
 
 

           

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
      พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
      ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก    
      ในพระพุทธศาสนา (แผนที่  29-32)   

   
 
 

    
 
 

       
 
 
 

 
 
 
 

            

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 
      พระไตรปิฎก (แผนท่ี 33-35 )   

    
 

           
 

            

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 
      ศาสนาต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกัน 
      อย่างสันติสุข 
      (แผนท่ี 36-42 )   

         
 

  
 
 

 

      
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

     

  



มาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด 

แผนการการเรียนรู้ 

สาระ : ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
ส 1.1 ส 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 
      การบริหารจิต และเจริญปัญญา  
       (แผนท่ี 43-46)  

 
 
 

    
 
 

     
 

         
 
 

 
 
 

       

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 
      ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา    
      (แผนท่ี 47-50)   

  
 

 

    
 
 

     
 

 

             
 
 

 
 
 

  

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 
      การปฏิบัตตินเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
      (แผนท่ี 51-54)   

   
 
 

    
 
 

     
 

 

           
 
 

    

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 
      หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนือ่งกับ
 วันส าคัญทางศาสนา  
      (แผนท่ี 55-57 )   

    
 
 

    
 
 
 

     
 
 
 

             
 
 
 

 

●  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 
      สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ 
      แก้ปัญหา  (แผนท่ี 58-60)  

 
 
 

    
 
 

     
 

 

    
 

             
 
 

สรุป                            



 
  

 
แบบบันทึกการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส31101 รายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
1.5 หน่วยกิต   3 คาบ/สัปดาห์  ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2562 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/ผู้เรียนท า
อะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

- ปฐมนิเทศ - 1. วิธีการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม      
ส31101 
2. วิธีการวัดและการ
ประเมินผล และ
อัตราส่วนคะแนน 
3. ข้อตกลงในชั้นเรียน 

ข้อตกลง ระเบียบ 
ขั้นตอน กฎเกณฑ์  
ต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน 

ชี้แจงเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
โครงสร้างคะแนน 
การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1 ความเป็นมา
ของ
พระพุทธศาสนา 
และพุทธประวัติ 

ส 1.1 ม.4-6/1 
ส 1.1 ม.4-6/2 
ส 1.1 ม.4-6/3 

 

1. สังคมชมพูทวีป 
2. คติความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
3. พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด 
4. การก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา วิธีการ
สอน และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 
5. พุทธประวัติด้านการ
บริหารและการธ ารง
พระพุทธศาสนา 

สังคมชมพูทวีปสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าเป็นสังคมที่
ศาสนาพราหมณ์มี
อิทธิพลต่อความเชื่อเป็น
สังคมแบ่งชนชั้นวรรณะ 
และสังคมที่มีลัทธิความ
เชื่อที่หลากหลาย ต่อมา
พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา จนมี
พุทธศาสนิกชนจ านวน
มาก หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนิน
ชีวิตของศาสนิกชนและ
ประดิษฐานมั่นคงสืบมา    

สังคมชมพูทวีป
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า
มีคติความเชื่อ 
ในเรื่องของจิต
วิญญาณ ศาสนา
พราหมณ์และลัทธิ
อิสระต่าง ๆ ต่อมา
พระพุทธศาสนาได้
ก่อตั้งขึ้นโดย
พระพุทธเจ้า พระองค์
ทรงเผยแผ่ค าสอน 
โดยมีวิธีการสอน และ
เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
ตามแนวพุทธจริยา  

 
 
 
 
 
 
 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/ผู้เรียนท า
อะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

2 หลักการของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/4 
ส 1.1 ม.4-6/5 
ส 1.1 ม.4-6/6 
ส 1.1 ม.4-6/7 
 

1.ข้อปฏิบัติทางสาย
กลางใน
พระพุทธศาสนา 
2.การพัฒนาศรัทธา
และปัญญาทาง
พระพุทธศาสนา 
3.ลักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 
4.หลักการของ
พระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ 

พระพุทธศาสนามีหลักที่
น้อมน าให้พุทธศาสนา
ยึดในการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามทางสาย
กลางมีท้ังทฤษฎีและ
วิธีการที่เป็นสากล 
ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็น
ความเชื่อมั่นในคุณงาม
ความดีที่ประกอบด้วย
เหตุผล ส่วนปัญญา คือ 
ความรู้ทั่วถึงเป็นความรู้
ที่ควรพัฒนามี 3 
ลักษณะ คือ ปัญญารู้จัก
ความเสื่อม ปัญญารู้
ความเจริญ และปัญญา
รู้จักวิธีการละเหตุแห่ง
ความเสื่อมและสร้างเหตุ
แห่งความเจริญ 
พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประชาธิปไตยมา
ตั้งแต่เริ่มแรก โดยมีพระ
ธรรมวินัยเป็นธรรมนูญ
หรือกฎหมายสูงสุด และ
มีความเสมอภาคภายใต้
พระธรรมวินัยนั้น 
  

พระพุทธศาสนามี
หลักท่ีน้อมน าให้ 
พุทธศาสนิกชนยึดใน
การประพฤติปฏิบัติ
ตนตามทางสายกลาง
มีทั้งทฤษฎีและวิธีการ 
ที่เป็นสากล  
ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็น 
ความเชื่อมั่นในคุณงาม
ความดีที่ประกอบด้วย
เหตุผล ส่วนปัญญา 
คือ ความรู้ทั่วถึง  
เป็นความรู้ที่ควร
พัฒนามี 3 ลักษณะ 
คือ ปัญญารู้จักความ
เสื่อม ปัญญารู้ความ
เจริญ และปัญญารู้จัก
วิธีการละเหตุแห่ง
ความเสื่อมและสร้าง
เหตุแห่งความเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/ผู้เรียนท า
อะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

3 ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
ต่อสังคมไทย 

ส 1.1 ม.4-6/8 
ส 1.1 ม.4-6/9 
ส 1.1 ม.4-6/10 
 

1. การฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพ่ึงพาตนเอง 
และการมุ่งสู่อิสรภาพ 
2. พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่ง
เน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา 
3. พระพุทธศาสนาฝึกตน
ไม่ให้ประมาท มุ่ง
ประโยชน์และสันติภาพ
แก่บุคคล สังคมและโลก 

พระพุทธศาสนาสอนให้
มนุษย์ฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง การพ่ึงตนเอง
และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่ก าหนด 
พระพุทธศาสนาถือว่า
มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ
ที่จะบรรลุถึงโพธิญาณ 
โดยผ่านกระบวน 
การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาที่มุ่งความสุขและ
สันติภาพแก่บุคคล 
สังคมและโลก ความไม่
ประมาทจึงเป็นการใช้
ชีวิตอย่างไม่ขาดสติ เพื่อ
ก ากับความประพฤติและ
การกระท าทุกอย่างด้วย
ความระมัดระวัง    

พระพุทธเจ้าทรงเป็น
แบบอย่างในการ
ฝึกฝน พัฒนา และ
พ่ึงตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่
อิสรภาพของมนุษย์ 
โดยไม่ต้องหวังพ่ึงเทพ
เจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ช่วยดลบันดาลสิ่งที่
ตนต้องการ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ามนุษย์มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนได้สูงสุด แต่
ต้องผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษา ซึ่ง
เรียกว่า ไตรสิกขา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์ 
สามารถแก้ปัญหาตาม
เหตุปัจจัยได้ 
ความไม่ประมาท คือ 
ความมีสติ วิธีฝึกความ
ไม่ประมาทตาม
แนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ 
การปฏิบัติตามหลัก
สติปัฏฐาน 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/ผู้เรียน
ท าอะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

4 พระพุทธศาสนา 
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การพัฒนา
ประเทศ 
แบบยั่งยืน 

ส 1.1 ม.4-6/11 
 

1. ระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. ระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
หลักการด าเนินชีวิตโดย
การรู้จักน าทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัดมาบูรณาการ        
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
การพ่ึงพาตนเอง  
ลดการพึ่งพาปัจจัย
ภายนอกให้น้อยลง ส่วน
การพัฒนาแบบยั่งยืน เป็น
การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาในอนาคต 

เศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง 
ความสามารถของ
ชุมชน เมือง รัฐ 
ประเทศ หรือภูมิภาค
หนึ่ง ๆ ในการผลิต
สินค้าและบริการทุก
ชนิดเพื่อเลี้ยงสังคม
นั้น ๆ ได้โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
การด ารงชีพ 
แบบพอเพียง คือ 
การรู้จักค าว่า “พอ” 
เช่น ประหยัดตัด
ทอนค่าใช้จ่ายในทุก
ด้าน ลดละความ
ฟุ่มเฟือย ส่วนการ
พัฒนาแบบยั่งยืน คือ 
การพัฒนาที่มุ่งให้เกิด
ความสมดุลในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือหาก
กล่าวโดยสรุปการ
พัฒนาแบบยั่งยืนก็
คือ การพัฒนาที่ไม่
ก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาอีกในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/ผู้เรียนท า
อะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

5 พระพุทธศาสนา
กับการศึกษาที่
สมบูรณ์
การเมืองและ
สันติภาพ 

ส 1.1 ม.4-6/12 
 

1. ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
 2. ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับ
การเมือง 
 3. ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ 

กระบวนการศึกษา
ในทางพระพุทธศาสนา 
เป็นการศึกษาที่ด าเนิน
ไปตามหลักอริยสัจ 4           
และปฏิจจสมุปบาท 
และมีการพัฒนาหลัก
คุณธรรมควบคู่กับ
การศึกษา ส่วนเรื่อง
การเมืองการปกครอง
พระพุทธศาสนามุ่งเน้น
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

การศึกษาเป็นการ
ฝึกฝนพัฒนาคนให้
ด าเนินไปในวิถีชีวิตที่
ถูกต้องดีงาม ในทาง
พระพุทธศาสนา
กระบวนการทาง
การศึกษาควรด าเนิน
ไปตามหลักอริยสัจ 4 
และปฏิจจสมุปบาท 
และควรมีคุณธรรม
เสริมในกระบวนการ
เรียนการสอนด้วย 
ส่วนเรื่องการเมือง 
การปกครองนั้น
พระพุทธศาสนา
มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

6 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/13 
ส 1.1 ม.4-6/16 
 

1. พระรัตนตรัย 
2. หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
3. พุทธศาสนสุภาษิต 
4. ตัวอย่างผลที่เกิดจาก
การท าความดี ความชั่ว 

พระพุทธศาสนา มีพระ
รัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุด
ของพุทธศาสนิกชน 
อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรม
ที่ช่วยให้มนุษย์พ้นจาก
ความทุกข์ และมีพุทธ
ศาสนสุภาษิตมีลักษณะ
เป็นข้อความสั้น ๆ และ
แฝงด้วยคติเตือนใจใน
การด าเนินชีวิตให้มนุษย์
ศึกษาและน ามาปฏิบัติ 
เพ่ือให้ชีวิตมีความสุข
อย่างแท้จริง 

พระพุทธศาสนา คือ 
แก้วอันประเสริฐ  
3 ประการ คือ พระ
รัตนตรัย ได้แก่  
พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ และ 
มีหลักธรรมอันเป็น
ความจริงที่
พระพุทธเจ้าทรง
ค้นพบแล้วน ามาเผย
แผ่แก่บุคคลทั่วไป 
เรียกว่า อริยสัจ 4 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/
ผู้เรียนท าอะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

7 พุทธสาวก  
พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
และชาดก  
ในพระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/14 
 

1. พุทธสาวก  
2. พุทธสาวิกา  
3. ศาสนิกชน
ตัวอย่าง 
4. ชาดก  
 

ประวัติของพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา 
พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดก 
เป็นเรื่องราวการปฏิบัติ
ตนของผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาตั้งแต่
พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 
เพ่ือน ามาเป็น
แบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิต 

ประวัติของ สาวก 
สาวิกา พุทธศานิกชน
ตัวอย่างและชาดก เป็น
เรื่องราวการปฏิบัติตน
ของพุทธศาสนิกชน 
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล
จนถึงปัจจุบัน หาก
น ามาวิเคราะห์จะได้
ข้อคิดเพ่ือน ามาเป็น
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตได้ 

8 พระไตรปิฎก ส 1.1 ม.4-6/15 
 

1.ความหมายและ
องค์ประกอบของ
พระไตรปิฎก 
2. ความส าคัญและ
คุณค่าของ
พระไตรปิฎก 
3. วิธีการศึกษาและ
ค้นคว้าพระไตรปิฎก 
4. การสังคายนา
พระไตรปิฎก 
5. การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและ
การเผยแพร่
พระไตรปิฎกเข้าสู่
ประเทศไทยในยุค
แรก 

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์
ทางศาสนาที่รวบรวม
ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า และการ
สังคายนาพระไตรปิฎก 
เป็นการตรวจสอบ
ช าระพระธรรมวินัยให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
และสืบทอดไปยังคน
รุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่าง
ถูกต้อง 

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์
ทางศาสนาที่รวบรวม
ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า 
ประกอบด้วย  
พระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎก และ 
พระอภิธรรมปิฎก การ
สังคายนาพระไตรปิฎก 
หมายถึง การตรวจสอบ
ช าระพระธรรมวินัยที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ไว้ ซึ่งท าให้พระธรรม
ได้รับการตรวจสอบและ
สืบทอดต่อไป 
อย่างถูกต้อง เป็นการ
สืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/
ผู้เรียนท าอะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

9 ศาสนาต่าง ๆ และ 
การอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข 

ส 1.1 ม.4-6/17 
ส 1.1 ม.4-6/18 
ส 1.1 ม.4-6/21 
ส 1.1 ม.4-6/22 
 

 1.ประวัติศาสดา
ของศาสนาต่าง ๆ 
2.หลักค าสอนของ
ศาสนาต่าง ๆ เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข   
3.ค่านิยม จริยธรรม
ที่ก าหนดความเชื่อ 
และพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ 
ศาสนิกชนเพ่ือขจัด
ความขัดแย้ง และ
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
4.ความร่วมมือของ
ทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 

สังคมทุกวันนี้มีปัญหา
เกิดข้ึนมากมาย 
สถาบันทางศาสนาจึง
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและแก้ปัญหา
ชุมชนและสังคม แต่
เนื่องจากความ
หลากหลายของ 
ศาสนิกชนในศาสนา
ต่าง ๆ ทุกศาสนา  
จึงควรสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาสังคมใน
ระดับต่อไป 

โลกของเรามีศาสนาที่
เป็นที่นับถือ 
หลายศาสนา และใน
ประเทศไทย มีชาวไทย
นับถือศาสนาอ่ืน ๆ 
การรู้ความเป็นมาของ
ศาสนาอื่น ๆ ก็เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ตนต่อผู้ที่นับถือศาสนา
อ่ืน ๆ  
ได้ถูกต้อง 

10 การบริหารจิตและ 
เจริญปัญญา 

ส 1.1 ม.4-6/19 
ส 1.1 ม.4-6/20 
 

1.บทสวดมนต์แปล
และแผ่เมตตา 
2. การบริหารจิต
และเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน 
3. การพัฒนาจิต
และพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 
10 วิธี 

การสวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาท าให้จิต
สงบเป็นสมาธิ และ
น าไปสู่การเกิดปัญญา 
โยนิโสมนสิการเป็นการ
ใช้ความคิดที่ถูกวิธี  

จิตที่สงบดีแล้วย่อมเห็น
สิ่งทั้งหลายตาม 
ความเป็นจริง การสวด
มนต์ แผ่เมตตา  
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาท าให้จิตสงบ 
เป็นสมาธิและน าไปสู่
การเกิดปัญญา   

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนรู้อะไร/
ผู้เรียนท าอะไรได้ 

ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

11 ศาสนพิธีและ
พิธีกรรมทางศาสนา 

ส 1.2 ม.4-6/2 
ส 1.2 ม.4-6/3 
 

1. ศาสนพิธี 
2. บุญพิธี ทานพิธี 
กุศลพิธี ปกิณกพิธี 
3. คุณค่าและ
ประโยชน์ของ 
ศาสนพิธี 
4. พิธีบรรพชา
อุปสมบท 
5.การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

ศาสนพิธี เป็นระเบียบ
แบบแผนการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาใน
พระพุทธศาสนา 
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ  ศาสนพิธีที่เป็น
พุทธบัญญัติ และศาสน
พิธีที่นพระพุทธศาสนา
ไปเกี่ยวข้องการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ 
เป็นการแสดงตนว่า
ยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาประจ า
ชีวิตของตน 

ศาสนพิธี เป็นระเบียบ
แบบแผนที่ควรปฏิบัติ
ในทางศาสนา เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความ
เจริญทางด้านจิตใจของ
ผู้นับถือศาสนา การเข้า
ร่วมในศาสนพิธี
นอกจากจะเป็นการ
ธ ารงรักษาเอกลักษณ์
ของชาติแล้ว ยังเป็น
การสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาอีกด้วย 

12 การปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี 

ส 1.2 ม.4-6/1 
 

1. การปฏิบัติตน
เป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษุ 
2. การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม 

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทางกาย  วาจา และใจ  
ต่อพระภิกษุ เป็นการ
แสดงออกถึงการเป็น                     
ศาสนิกชนที่ดี และชาว
พุทธที่ดีควรปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม 

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทางกาย วาจา และใจ 
ต่อพระภิกษุ เป็นการ
แสดงออกถึงการเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี
นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตนที่ดีต่อ
พระภิกษุแล้ว ศาสนิก
ชนควรปฏิบัติตน 
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม 
โดยยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็น
แนวทาง เพ่ือการเป็น 
ศาสนิกชนที่ดีโดย
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ผู้เรียนรู้อะไร/

ผู้เรียนท าอะไรได้ 
ความคิดหลัก สาระส าคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
13 หลักธรรม คติธรรม 

ที่เก่ียวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 

ส 1.2 ม.4-6/4 
 

หลักธรรม คติธรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เป็น
วันที่ก่อเกิดวัฒนธรรม 
ประเพณี การปฏิบัติที่
ดีงามของสังคมไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน   

ประเทศไทยมี
พระพุทธศาสนา เป็น
ศาสนาประจ าชาติ มี
เทศกาล ประเพณีท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ
ต่าง ๆ มากมายวัน 
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของ
ไทยมีอยู่หลายวัน 

14 สัมมนา
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

ส 1.2 ม.4-6/5 
 

1. การสัมมนา 
2. การปกป้อง 
คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัทใน
สังคมไทย 
3. การปลูกจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมใน
สังคมพุทธ 

การปกป้อง คุ้มครอง 
รักษาพระพุทธศาสนา 
เป็นหน้าที่ส าคัญของ
พุทธบริษัททุกคน 

การปกป้อง คุ้มครอง 
และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาเป็น
หน้าที่ส าคัญของ 
พุทธบริษัททุกคนที่
จะต้องร่วมแรงร่วมใจ
กัน วิธีการปกป้อง 
คุ้มครอง และธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 
เช่น การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามพระธรรมวินัย การ
ช่วยเผยแผ่หลักธรรม
ค าสอน โดยอธิบายให้
ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

 
 

ลงชื่อ .................................................. ครูประจ าวิชา ลงชื่อ ....................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
   (นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร)             (นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ส31101   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  1                เวลา  60  ชั่วโมง /  จ านวน  1.5  หน่วยกิต             
 

 
ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีป พุทธประวัติ รวมทั้งการเกิดศาสนา ประวัติศาสดา หลักธรรมของ

ศาสนาอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก  หลักธรรมต่าง ๆ การปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีและมารยาท
ชาวพุทธ ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ร่วมกันธ ารงรักษาศาสนาของตนเอง
อย่างถูกต้องที่ส่งผลถึงการพัฒนาคน สังคม และส่วนรวมเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยและสังคม
อาเซียน 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยใช้การน าเสนอทางเทคโนโลยี  
ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  การวิเคราะห์  การสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เหมาะสม การท างานกลุ่มการจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน  โดยใช้
กระบวนการทางสังคมศึกษา กระบวนการจากประสบการณ์จริง  การพัฒนา ลักษณะนิสัยการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  การปฏิบัติลงมือท าจริงการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   

 เพ่ือส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อสังคมศึกษา รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ส 1.1  ม4/6/1, ม4-6/2 , ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5, ม4-6/6, ม4-6/7, ม4-6/8, 
                    ม4-6/9, ม4-6/10, ม4-6/11, ม4-6/12,  ม4-6/13, ม4-6/14, ม4-6/15, 
                    ม4-6/16, ม4-6/17, ม4-6/18, ม4-6/19, ม4-6/20, ม4-6/21, ม4-6/22 
           ส 1.2  ม4/6/1, ม4-6/2 , ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5  
      
รวม  27  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส31101 รายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลารวม 60 ชั่วโมง 1.5 นก. 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - ชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โครงสร้าง
คะแนน การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1 - 

1 ความเป็นมา
ของ
พระพุทธศาสนา 
และพุทธประวัติ 

ส 1.1 ม.4-6/1 
ส 1.1 ม.4-6/2 
ส 1.1 ม.4-6/3 

 

สังคมชมพูทวีปสมัยก่อน
พระพุทธเจ้ามีคติความเชื่อ 
ในเรื่องของจิตวิญญาณ ศาสนา
พราหมณ์และลัทธิอิสระต่าง ๆ 
ต่อมาพระพุทธศาสนาได้ก่อตั้ง
ขึ้นโดยพระพุทธเจ้า พระองค์
ทรงเผยแผ่ค าสอน โดยมีวิธีการ
สอน และเผยแผ่ระพุทธศาสนา 
ตามแนวพุทธจริยา 

5 10 

2 หลักการของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/4 
ส 1.1 ม.4-6/5 
ส 1.1 ม.4-6/6 
ส 1.1 ม.4-6/7 
 

พระพุทธศาสนามีหลักที่น้อมน า
ให้พุทธศาสนิกชนยึดในการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามทางสาย
กลางมีท้ังทฤษฎีและวิธีการ 
ที่เป็นสากล ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นความ
เชื่อมั่นในคุณงามความดี  

6 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 ความส าคัญ
ของพระพุทธ 
ศาสนา 
ต่อสังคมไทย 

ส 1.1 ม.4-6/8 
ส 1.1 ม.4-6/9 
ส 1.1 ม.4-6/10 
 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างใน
การฝึกฝน พัฒนา และพ่ึงตนเอง 
เพ่ือมุ่งไปสู่ อิสรภาพของมนุษย์ 
โดยไม่ต้องหวังพ่ึงเทพเจ้า หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลบันดาลสิ่งที่
ตนต้องการ ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า
มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตน
ได้สูงสุด แต่ต้องผ่านกระบวนการ
ท า งก า ร ศึ ก ษ า  ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า 
ไตรสิกขา ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมี
พัฒนาการที่สมบูรณ ์

5 10 

4 พระพุทธ 
ศาสนา 
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การพัฒนา
ประเทศ 
แบบยั่งยืน 

ส 1.1 ม.4-6/11 
 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ 
ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ใน
การผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด
เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เป็น
เจ้าของ การด ารงชีพ 
แบบพอเพียง คือ การรู้จักค าว่า 
“พอ” 

2 5 

5 พระพุทธ 
ศาสนากับ
การศึกษาท่ี
สมบูรณ์
การเมืองและ
สันติภาพ 

ส 1.1 ม.4-6/12 
 

การศึกษาเป็นการฝึกฝนพัฒนา
คน ให้ ด า เนิ น ไป ใน วิ ถี ชี วิ ต ที่
ถู ก ต้ อ ง ดี ง า ม  ใ น ท า ง
พระพุทธศาสนากระบวนการทาง
การศึกษาควรด าเนินไปตามหลัก
อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท 
แล ะควรมี คุณ ธ รรม เส ริ ม ใน
กระบวนการเรียนการสอนด้วย 
ส่วนเรื่องการเมือง การปกครอง
นั้นพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

3 5 

   
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/13 
ส 1.1 ม.4-6/16 
 

พระพุทธศาสนา คือ แก้วอัน
ประเสริฐ 3 ประการ คือ พระ
รัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ และมีหลักธรรม
อันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบแล้วน ามาเผยแผ่แก่
บุคคลทั่วไป เรียกว่า อริยสัจ 4 

6 10 

7 พุทธสาวก  
พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชน
ตัวอย่าง 
และชาดก  
ใน
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4-6/14 
 

ประวัติของ สาวก สาวิกา พุทธ
ศานิกชนตัวอย่างและชาดก เป็น
เรื่ อ งราวก ารป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง
พุ ท ธศ าสนิ ก ช น  ตั้ งแ ต่ ส มั ย
พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน หากน ามา
วิเคราะห์จะได้ข้อคิดเพ่ือน ามาเป็น
แบบอย่างการด าเนินชีวิตได้ 

4 5 

8 พระไตรปิฎก ส 1.1 ม.4-6/15 
 

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ทางศาสนา
ที่รวบรวมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ประกอบด้วย  
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก 
และพระอภิธรรมปิฎก การ
สังคายนาพระไตรปิฎก หมายถึง 
การตรวจสอบช าระพระธรรมวินัย
ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ซึ่งท า
ให้พระธรรมได้รับการตรวจสอบ
และสืบทอดต่อไป 

3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

9 ศาสนาต่าง ๆ 
และการอยู่
ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข 

ส 1.1 ม.4-6/17 
ส 1.1 ม.4-6/18 
ส 1.1 ม.4-6/21 
ส 1.1 ม.4-6/22 
 

โลกของเรามีศาสนาที่เป็นที่นับถือ 
หลายศาสนา และในประเทศไทย 
มีชาวไทยนับถือศาสนาอ่ืน ๆ การรู้
ความเป็นมาของศาสนาอื่น ๆ ก็
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตน
ต่อผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ  
ได้ถูกต้อง 

7 10 

10 การบริหารจิตและ 
เจริญปัญญา 

ส 1.1 ม.4-6/19 
ส 1.1 ม.4-6/20 
 

จิตที่สงบดีแล้วย่อมเห็นสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาท าให้จิตสงบเป็น
สมาธิและน าไปสู่การเกิดปัญญา   

4 10 

11 ศาสนพิธีและ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ส 1.2 ม.4-6/2 
ส 1.2 ม.4-6/3 
 

ศาสนพิธี เป็นระเบียบแบบแผนที่
ควรปฏิบัติในทางศาสนา เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้าน
จิตใจของผู้นับถือศาสนา การเข้า
ร่วมในศาสนพิธีนอกจากจะเป็น
การธ ารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
แล้ว ยังเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาอีกด้วย 

4 5 

12 การปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี 

ส 1.2 ม.4-6/1 
 

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกาย 
วาจา และใจ ต่อพระภิกษุ เป็นการ
แสดงออกถึงการเป็น 
ศาสนิกชนที่ดีนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตนที่ดีต่อพระภิกษุแล้ว  
ศาสนิกชนควรปฏิบัติตน 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
สังคม โดยยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง เพ่ือ
การเป็นศาสนิกชนที่ดีโดยสมบูรณ์ 

4 5 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

13 หลักธรรม คติธรรม 
ที่เก่ียวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 

ส 1.2 ม.4-6/4 
 

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา เป็น
ศาสนาประจ าชาติ มีเทศกาล 
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ
ต่าง ๆ มากมายวัน ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของไทยมีอยู่หลาย
วัน และในแต่ละวันก็มีหลักธรรม 
คติธรรม ที่เอ้ือให้พุทธศาสนิกชน
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็น
อย่างดี 

3 5 

14 สัมมนา
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

ส 1.2 ม.4-6/5 
 

การปกป้อง คุ้มครอง และธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่
ส าคัญของพุทธบริษัททุกคนที่
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน วิธีการ
ปกป้อง คุ้มครอง และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา เช่น การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
พระธรรมวินัย การช่วยเผยแผ่
หลักธรรมค าสอน โดยอธิบายให้
ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 

3 5 

รวมระหว่างภาค 32 20 
ปลายภาค 28 80 

รวม 60 100 
 
 
ลงชื่อ...........................................ครูประจ าวิชา  ลงชื่อ...........................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     (นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร)                       (นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี)  


