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หน่วยท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ประวัติและ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส๑.๑  
ม.๔-๖/๙ 
ม.๔-๖/๑๐ 
ม.๔-๖/๑๒ 
 

พระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์
ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง 
สามารถฝึกฝนพัฒนาจาก
จุดเร่ิมต้นไปจนถึงจุดสูงสุดได้
ด้วยความพากเพียรและด้วย
สติปัญญาของตนเอง ซึ่งในการ
พัฒนาตนนั้นเป็นไปตามหลัก
ไตรสิกขา โดยอาศัยกัลยาณมิตร
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
คอยชี้แนะแนวทางให้คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็นด้วยเหตุผลตาม
ขั้นตอนแห่งอริยสัจ จึงกล่าวได้
ว่าพระพุทธศาสนามีความส าคัญ
ในด้านการเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาอย่างแท้จริง 

๒ ๕ 

๒ อริยสัจ ๔       ส๑.๑  
ม.๔-๖/๑๓ 
ม.๔-๖/๑๖ 

หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นหลักความ
จริงอันประเสริฐ เรียกว่า อริยสัจ 
๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
แล้วน ามาสั่งสอนมวลมนุษย์ให้รู้
ตามและน าไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความสุขความเจริญแก่ตนเอง 
ความสงบสุขต่อสังคมโลก 
การศึกษาหลักธรรมอริยสัจ ๔ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
พุทธศาสนิกชนทุกคน เพื่อจะ 

๘ ๑๐ 



ได้น าไปปฏิบัติตนในการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง 

มงคล ๓๘  
(ความเพียรเผากิเลส 
ประพฤติพรหมจรรย์ 

ส๑.๑ ม.๔-๖/๑๓ มงคล ๓๘ เป็นธรรมที่น ามาซึ่ง
ความสุขความเจริญ การปฏิบัติ
ตนตามมงคล ๓๘ เร่ืองความ
เพียรเผากิเลส ประพฤติ
พรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุ
นิพพาน จะท าให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ไม่น า
ความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคม รู้จัก
แก้ปัญหาชีวิตด้วยปัญญา ท าให้
ชีวิตมีความสุข 

๒ ๕ 

 พุทธศาสนสุภาษิต ส๑.๑ ม.๔-๖/๑๓ พุทธศาสนสุภาษิต เป็น
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และเปรียบเสมือนเคร่ืองเตือนใจ
ที่ท าให้คนประพฤติปฏิบัติตน
เป็นคนดี ดังจะเห็นได้จากผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้พัฒนา
ตนเองจากค าสอนของพุทธ
ศาสนสุภาษิต จะพบกับ
ความส าเร็จและความรุ่งเรืองใน
ชีวิต ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อันน า
ประโยชน์มาสู่ตนเองและ 
คนรอบข้างที่พบเห็นก็เกิดความ
ชื่นชมยินดีไปด้วย นอกจากนี้ยัง
สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ดังนั้น 
พุทธศาสนสุภาษิตจึงเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่

๒ ๕ 



ทุกคนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวันของตนได้เป็น
อย่างดี 

                                สรปุทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) ๒ ๒๐ 

๓ ประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา 

ส๑.๑ ม.๔-๖/๑๔ พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา ซึ่งเป็นผู้ที่ด าเนิน
ชีวิตตามค าสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อการปฏิบัติ
ตนของคนทั่วไป และพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา ล้วนมีบทบาทส าคัญ
ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งใน
ดินแดนชมพูทวีปและแผ่ขยาย
ไปยังดินแดนต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ที่ 
น าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติ ดังน้ันชาวพุทธจึงควร
ศึกษาประวัติของพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา และวิเคราะห์
คุณธรรมของท่านเพื่อน าไปเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตนใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 

๖ ๑๐ 

ชาวพุทธตัวอย่าง    ส๑.๑ ม.๔-๖/๑๔ พุทธศาสนิกชนเป็นกลุ่มบุคคลที่
มีความส าคัญต่อการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง
สืบไป จึงควรปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมโดยน าเอาหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางในการประพฤติตน 
การศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตของ
ชาวพุทธตัวอย่างที่มีอยู่ทั้งใน
สมัยพุทธกาลและในปัจจุบัน 

๕ ๕ 



ย่อมจะท าให้มีความเข้าใจและ
เห็นแนวทางการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมของชาวพุทธได้ 

มหาชนกชาดก 
 

ส๑.๑ ม.๔-๖/๑๔ ชาดกซึ่งเป็นเร่ืองเล่า 
บุพกรรมของพระพุทธเจ้าขณะ
ยังเป็นพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญ
บารมีในชาติต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
เป็นคติเตือนใจและน ามา
ประพฤติปฏิบัติต่อไป 

๒ ๕ 

๔ สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์ 
“ภาวะโลกร้อน” 

ส๕.๑  
ม.๔-๖/๔ 
 
ส๕.๒  
ม.๔-๖/๓ 
ม.๔-๖/๔ 
ม.๔-๖/๕ 
 

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปโดยกิจกรรมของ
มนุษย์ซึ่งมีทั้งบรรยากาศที่ร้อน
ขึ้น พื้นที่ป่าไม้ จ านวนและชนิด
ของสัตว์ป่าลดน้อยลงดินเสื่อม
คุณภาพน้ าเน่าเสียจากสารพิษ
และสิ่งปนเปื้อนการขาดแคลน
พลังงานปรากฏการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์
“ภาวะโลกร้อน”ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก อันจะส่งผลกระทบต่อ
สภาพความเป็นอยู่และ 
การด ารงชีวิตของมนุษย์  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์
ในภูมิภาคต่างของโลกจะต้อง
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

๙ ๑๕ 

สรุปทบทวนภาพรวม (ปลายภาค) ๒ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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