
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

๑. รหัสวิชา               ส ๓๓๑๐๒ 
๒. จ านวนหน่วยการเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต 
๓. ชื่อวิชา             พระพุทธศาสนา 

๔. ระดับชั้น             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้            พระพุทธศาสนา 

๖. ปีการศึกษา              ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

๗. ชื่อผู้สอน             นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม  

๘. เงื่อนไขรายวิชา             เน้นการประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรม จริยธรรม 

๙. สถานภาพของรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

๑๐. จ านวนคาบ : สัปดาห์            ๑ คาบ : สัปดาห์ 

๑๑. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา วิ เ คราะห์หลั กธ รรม  คติ ธ รรมที่

เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติ

ปัฏฐาน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี สัมมนาและเสนอแนวทางธ ารงรักษาศาสนาที่

ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน 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. ตัวช้ีวัด 
  

 ส ๑.๒   ม.๔-๖/๒   ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี  พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

       ม.๔-๖/%   วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและเทศกาล 

                ที่ส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

       ส ๑.๑  ม.๔-๖/๑๙    เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ 

                ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน 



                นับถือ 

 

      ม.๔-๖/๒๐  สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  

                                    หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

         ม.๔-๖/๒๒    เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและ
                 พัฒนาสังคม 

         ม.๔-๖/๑๘    ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนด 
                                     ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัด    
                                     ความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
๑๓. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ๑๓.๑ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw 
 ๑๓.๒ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน, เทคนิคคู่คิด  
   ๑๓.๓ วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ 
  ๑๓.๔ วธิีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนตามแนวพุทธ วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม 

 ๑๓.๕ วธิีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม,  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 ๑๓.๖ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 
 ๑๓.๗ การค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

๑  ปฐมนิเทศ - สาระการเรียนรู้ 
- มาตรฐานการเรียนรู้/   
  ตัวชี้วัด 
- กิจกรรมการเรียนรู้ 
- การวัดผลประเมินผล 
- ข้อตกลงการเรียน 

๑. อธิบายสาระการเรียนรู้ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ 
    มาตรฐานการเรียนรู้/   
    ตัวชีว้ัด 
    กิจกรรมการเรียนรู้ 
    การวัดผลประเมินผล 
๒. ร่วมกันจัดท าข้อตกลง 
    การเรียน 

๑ 

๒-๖ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 
 
 
 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
และศาสนพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสนพิธี 
 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อ
เรื่องราว ( Jigsaw)) 
๑. นักเรียนสวดมนต์-นั่งสมาธิ
ประมาณ ๓ นาที 
๒. นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 
๖ 
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม
ท าใบงาน วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และรายงาน
หน้าชั้นเรียน 
 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัด
ทีมแข่งขัน, เทคนิคคู่คิด  
๑. ให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกัน
เล่นเกม จัดหมวดหมู่พุทธ
ศาสนพิธี 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 



๒. นักเรียนท าใบงานเรื่อง 
ศาสนพิธี 
๓. นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน   
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

๗-๑๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  
การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

การบริหารจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเจริญปัญญาตาม
หลักโยนิโสมนสิการ 

 วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอน
โดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการปฏิบัติ 
๑. นักเรียนสวดมนต์-นั่งสมาธิ
ประมาณ ๓ นาที 
๒. นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 
๗ 
๓. อธิบายถึงหลักการบริหาร
จิตตามหลักสติปัฏฐาน 
๔. นักเรียนดูวิดีโอ หรือวีซีดี  
เกี่ยวกับการบริหารจิตแบบ
ต่าง 
๕. ครูนิมนต์พระสงฆ์มาให้
ความรู้แก่นักเรียนและฝึกการ
บริหารจิตนักเรียนฝึกการ
บริหารจิตโดยใช้เวลาตาม
ความเหมาะสม โดยมี
พระสงฆ์เป็นผู้แนะน า   

วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอน
ตามแนวพุทธ วิธีสอนโดยเน้น
กระบวนการ : กระบวนการ
กลุ่ม 
๑. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระ
รัตนตรัย  และท าสมาธิ 

 ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒   



๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง วิธีคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ และท าใบงาน 
๓. นักเรียนและครูร่วมเฉลย 
ใบงานและสรุปสาระส าคัญ  
๓. นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน   

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

๑๒-๑๔ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ 
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิธีสอนแบบ ๕ E 

๑. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระ
รัตนตรัย  และท าสมาธิ ๓ 
นาที 
๒. นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 
๘ 
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและการพัฒนา
แบบยั่งยืนเพื่อน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
๔. นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุป 
๕. นักเรียนเขียนเรียงความ 

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและการพัฒนา
แบบยั่งยืน 
๖. ครูตรวจงานนักเรียน 
๗. นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน   
 

   ๓ 



๑๕-๑๘  หน่วยการเรียนรู้ที่ 
๙ หลักธรรมทาง
ศาสนากับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

หลักธรรมทางศาสนากับ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : 
กระบวนการกลุ่ม,  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

๑. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระ
รัตนตรัย  และท าสมาธิ ๓ 
นาที 
๒. นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 
๙ 
 
 

๔ 

สัปดาห์
ที ่

(วัน/
เดือน/

ปี) 

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  ๖ คน  เพ่ือศึกษาและสืบค้น
ความรู้เรื่อง  องค์ประกอบของศาสนา  ประเภทของศาสนา 
และความส าคัญและประโยชน์ของศาสนา จากหนังสือเรียน 
และท าใบงาน 
๔. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความแตกต่างในด้านการนับถือศาสนา ควรมีหลักในการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดข้ึน  เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีความปกติสุข 
๕. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ 
 

    



 

๑๕. การวัดและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงาน ใบงาน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์  

สังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล/งานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล/งานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 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  ๑๐  คะแนน 

   ๓. การท าใบงานและแบบฝึกหัด      จ านวน      ๕    คะแนน 

   ๕. รายงานกลุ่ม  จ านวน  ๑  เรื่อง    จ านวน     ๑๐    คะแนน                                                                   

 
 
 

  สอบกลางภาคและปลายภาค ๒ 
รวม ๒๐ 



   ๖. การท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  จ านวน      ๑๐     คะแนน                                          

                     ๗. สอบเก็บคะแนนย่อยแต่ละหน่วยการเรียนรู้          จ านวน    ๕     คะแนน 

 ๒.  นักเรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  

          ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่   

               ๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    ๒. ซื่อสัตย์  สุจริต      ๓. มีวินัย    ๔. ใฝ่รู้      

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

๑๖.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑๖.๑  สื่อการเรียนรู้ 
  ๑) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 
  ๒) เอกสารประกอบการสอน 
  ๓) ใบงาน  
        ๔)  ใบความรู้ 
  ๕) PowerPoint 
 ๑๖.๒   แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) ห้องสมุด 
  ๒) ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ 
  ๓) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
  http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail 
  http://www.buddhadasa.org/html/article 
      ๔) วัด 

               ๕)  ปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 

 

            

                 ลงชื่อ 

      (นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม)  

                                                                           ผู้จัดท า 

 

 

http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail
http://www.buddhadasa.org/html/article


ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

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

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

 

            

       (ลงชื่อ) 

        (นางสาวดาวเรือง  ศิริรักษ) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

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

 

       (ลงชื่อ) 

        (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย)

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

 

       (ลงชื่อ) 

        (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
 


