
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

๑. รหัสวิชา               ส ๓๓๑๐๑ 
๒. จ านวนหน่วยการเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 
๓. ชื่อวิชา             พระพุทธศาสนา 

๔. ระดับชั้น             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้            พระพุทธศาสนา 

๖. ปีการศึกษา              ๒๕๕๙ 

๗. ชื่อผู้สอน             นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม  

๘. เงื่อนไขรายวิชา             - 

๙. สถานภาพของรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

๑๐. จ านวนคาบ : สัปดาห์            ๑ คาบ : สัปดาห์ 

๑๑. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ

วิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาสอนการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคล สังคม และ

โลก พระพุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ 

การก่อตั้ง วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอานนท์ พระปฏา

จาราเถรี นางจูฬสุภัททา นายสุมนมาลาการ) ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ท่าน อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (มหา

ชนกชาดก) 

 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 

ประกอบด้วย ทุกข์ (จิต – เจตสิก) สมุทัย (ปฏิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4) นิโรธ (นิพพาน) มรรค 

(อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38 (ความเพียรเผากิเลส ประพฤติ

พรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพาน)) พุทธศาสนสุภาษิต (พระราชาเป็นประมุขของประชาชน สติเป็นเครื่อง

ตื่นในโลก สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง) คุณค่าและความส าคัญของพระไตรปิฎก ปฏิบัติ

ตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติตนตามศาสน

พิธี พิธีกรรม วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ แผ่เมตตา 

และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี 

สัมมนาและเสนอแนวทางธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 



 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
๑๒. ตัวชี้วัด 
 ๑. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา  ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
     แก้ปัญหาหรืแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 ๒. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล  สังคม  และ
     โลก  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 ๓. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง  วิธีการสอน 
     และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามก าหนด 
 ๔. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชน
     ตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 ๕. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๖. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  
     และการเผยแผ่ 
 ๗. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก  สมาชิกในครอบครัว  และคนรอบข้าง 
 ๘. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
๑๓. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ๑๓.๑ วธิีสอนแบบบรรยาย 
 ๑๓.๒ วธิีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม 
 ๑๓.๓ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw 
 ๑๓.๔ วธิีสอนโดยเน้นกระบวนการ :กระบวนการปฏิบัติ 
 ๑๓.๕ วธิีสอนแบบสาธิต 
 ๑๓.๖ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 
 ๑๓.๗ วธิีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ 

 ๑๓.๗ การค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต 

 ๑๓.๘ วธิีสอนแบบธรรมสากัจฉา 

 

 

 



๑๔. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

๑ – ๒ ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
 

- ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
 

- เขียนผังความคิดการพัฒนา
ตนให้งอกงาม  ทั้งการพัฒนา
กาย  พัฒนาศีล  การพัฒนา
จิต  และการพัฒนาปัญญา 
แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- ร่วมอภิปรายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 

๒ 

๓ – ๖ พุทธประวัติ  พระ
สาวก  ศาสนิกชน
ตัวอย่าง  และชาดก 
 
 
 
 

- พุทธประวัติ 
- ประวัติพุทธสาวก 
  พุทธสาวิกา 
   ๑. พระอานนท์ 
   ๒. พระปฏาจาราเถรี 
   ๓. จูฬสุภัททา 
   ๔. สุมนมาลาการ 
- ชาดก :   
  มหาชนกชาดก 
- ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   ๑. พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
  ๒. พระโพธิญาณเถระ 
(ชา สุภทฺโท) 
  ๓. พระพรมหทคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
  ๔. อนาคาริก  ธรรมปา
ละ 

- แบ่งกลุ่มศึกษาประวัติพุทธ
สาวก พุทธสาวิกา และ
รายงานหน้าชั้นเรียน 
- ชมวิดิทัศน์สรุปประวัติพุทธ
สาวก พุทธสาวิกา 
- เขียนเรียงความประวัติพุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ที่สามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔ 

๗ – ๑๐  หลักธรรมทาง    หลักธรรมทาง - นิมนต์พระสงฆ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับพระรัตนตรัยอและคณุ

๔ 



พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 
   ๑. พระรัตนตรัย 
   ๒. อริยสัจ ๔ 
 

ของพระสงฆ์  จากนั้นสรุป
สาระส าคญัส่งคร ู
- อภิปรายเกี่ยวกับหลักธรรม
อริยสัจ ๔ ว่าสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างไร 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

๑๑ – ๑๓ พุทธศาสนสุภาษิต 
ค าศัพท์ทางพระพุทธ
สาสนา  และ 
พระไตรปิฎก 

- พุทธศาสนสุภาษิต 
- ค าศัพท์ทาง   
  พระพุทธสศาสนา   
- พระไตรปิฎก 

- ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
และร่วมอภิปราย  
- วิเคราะห์ความส าคัญและ
คุณค่าของพระไตรปิฏกต่อ
พระพุทธศาสนา 
- เขียนเรียงความเกี่ยวกับ 
พุทธศาสนสุภาษิตท่ีชื่นชอบ 
รวมทั้งการน าข้อคิดจากพุทธ
สาสนาสุภาษิตไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  พร้อม
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

   ๓ 

๑๔ – ๑๖ หน้าที่ชาวพุทธ และ
มรรยาทชาวพุทธ 

- การปกป้องคุมครอง
พระพุทธศาสนาของพุทธ
บริษัทในสังคมไทย 
- การบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน  ประเทศชาติ  
และโลก 
- การแสงดตนเป็นพุทธ
มามกะ  ขั้นเตรียมการ  
ขั้นพิธีการ 

- ร่วมอภิปรายหน้าที่ชาวพุทธ 
- แบ่งกลุ่มแสดงบทบาท
สมมติ เกี่ยวกับการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ และร่วมสรุป
ความส าคัญของการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
-ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และโลก 
 

   ๓ 

สอบ กลางภาคและปลายภาค    ๔ 



รวม   ๒๐ 
 

๑๕. การวัดและประเมินผล (๑๐๐  คะแนน) 

 ๑. อัตราส่วนคะแนนตลอดภาคเรียน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน  แยกดังนี้ 

  - คะแนนเก็บ                 จ านวน        ๗๐   คะแนน              

                                 - คะแนนสอบปลายภาค     จ านวน        ๓๐  คะแนน 

รายละเอียดการเก็บคะแนน  จ านวน  ๗๐  คะแนน  มีดังนี้ 

   ๑. สอบกลางภาค     จ านวน  ๓๐    คะแนน 

                ๒. การน าสวดมนต์  นั่งสมาธิ  และความสนใจเรียนและความประพฤติ        

                                   จ านวน  ๕  คะแนน 

            ๓.  การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    จ านวน     ๕     คะแนน 

   ๔. การท าใบงานและแบบฝึกหัด     จ านวน     ๕     คะแนน 

   ๕. รายงานกลุ่ม  จ านวน  ๑  เรื่อง   จ านวน     ๕    คะแนน                                                                   

   ๖. การท าโครงงาน เป็นกลุ่ม  จ านวน  ๑  โครงงาน   จ านวน   ๑๐     คะแนน                                          

            ๗. การฝากเงินออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      จ านวน    ๕    คะแนน                                        

                    ๘. สอบเก็บคะแนนย่อยแต่ละหน่วยการเรียนรู้          จ านวน    ๕     คะแนน 

 ๒.  นักเรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  และการประเมิน 

      คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่   ๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ๒. ซื่อสัตย์  สุจริต  ๓. มีวินัย   

               ๔. ใฝ่รู้  ๕. อยู่อย่างพอเพียง   ๖. มุ่งม่ันในการท างาน   ๗. รักความเป็นไทย   ๘. มีจิตสาธารณะ 

 

๑๖. แหล่งเรียนรู ้

       ๑๖.๑  วัด 

       ๑๖.๒  ห้องสมุด 

       ๑๖.๓  อินเทอร์เน็ต 

       ๑๖.๔  ปราชญ์ชาวบ้าน 

                         

    ลงชื่อ 

      (นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม)  



                                                                           ผู้จัดท า 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

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

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

 

            

       (ลงชื่อ) 

        (.......................................................) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

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

            

       (ลงชื่อ) 

        (.......................................................) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

 

            

       (ลงชื่อ) 

        (.......................................................) 

 

 


