
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  6 
รหสัวชิา  2000- 1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  1 
ช่ือหน่วย  หลกัธรรมส าคญัทางศาสนา 

ช่ือเร่ือง  หลกัธรรมส าคญัทางศาสนา จ านวนคาบรวม 4   คาบ 
1. สาระส าคัญ 
    ศาสนาทุกศาสนาลว้นแต่มีความส าคญั การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัศาสนา และองคป์ระกอบของ
ศาสนาท าใหมี้ความเขา้ใจศาสนาต่างๆ มากยิง่ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.  สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

     2.1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายของศาสนา 

      2.2 แสดงความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของศาสนา 

3     .จูดประสเคาการเรียนรู้  

     3.1 จูดประสเคาทัว่ไป 

      เพื่อใหผู้เ้รียน มีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมายและองคป์ระกอบของศาสนา 

     3.2 จูดประสเคาเชิเพฤติกรรม 

           3.2.1 อธิบายความหมายของศาสนาได ้

            3.2.2. บอกองคป์ระกอบของศาสนาได ้

4. สาระการเรียนรู้ 

         4.1  ความหมายของศาสนา 

         4.2  องคป์ระกอบของศาสนา 

 

 

 



 

5. กจิกรรมการเรียนรู้  

     5.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

           ครูเสนอส่ือ รูปภาพ เก่ียวกบั ศาสนสถานของศาสนาพุทธ คริสต ์อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู โดย
ร่วมกนัคิดและอภิปราย 

     5.2 ขั้นสอน 

                5.2.1 ครูแจกใบความรู้ เร่ือง ความหมายของศาสนา องคป์ระกอบของศาสนาร่วมกนัสนทนา 
ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญั 

  5.2.2 ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาและท ากิจกรรมดงัน้ี 

  กลุ่มท่ี 1 เร่ือง ความหมายของศาสนา ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบความรู้เร่ืองความหมายของ
ศาสนา และอภิปราย วเิคราะห์ สรุปผล 

  กลุ่มท่ี 2 เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนา หวัขอ้ ศาสดา ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบความรู้เร่ือง
องคป์ระกอบของศาสนา และอภิปราย วเิคราะห์ สรุปผล 

  กลุ่มท่ี 3 เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนา หวัขอ้ คมัภีร์ ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบความรู้เร่ือง
องคป์ระกอบของศาสนา และอภิปราย วเิคราะห์ สรุปผล 

  กลุ่มท่ี 4 เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนา หวัขอ้ สาวก ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบความรู้เร่ือง
องคป์ระกอบของศาสนา และอภิปราย วเิคราะห์ สรุปผล 

  กลุ่มท่ี 5 เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนา หวัขอ้ ศาสนสถาน ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบความรู้
เร่ืององคป์ระกอบของศาสนา และอภิปราย วเิคราะห์ สรุปผล 

  กลุ่มท่ี 6 เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนา หวัขอ้ พิธีกรรม ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบความรู้
เร่ืององคป์ระกอบของศาสนา และอภิปราย วเิคราะห์ สรุปผล 

  กลุ่มท่ี 7 เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนา หวัขอ้ สัญลกัษณ์ ใหผู้เ้รียนศึกษาจากใบความรู้
เร่ืององคป์ระกอบของศาสนา และอภิปราย วเิคราะห์ สรุปผล 

  

 



 

   การปฏิบัติกจิกรรม 

 1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการแลว้รับใบ
การศึกษากลุ่มละ 1 หวัขอ้ 

  หวัขอ้ท่ี 1 เร่ือง ความหมายของศาสนา 

  หวัขอ้ท่ี 2 เร่ือง ศาสดา 

  หวัขอ้ท่ี 3 เร่ือง คมัภีร์ 

  หวัขอ้ท่ี 4 เร่ือง สาวก 

  หวัขอ้ท่ี 5 เร่ือง ศาสนสถาน 

  หวัขอ้ท่ี 6 เร่ือง พิธีกรรม 

  หวัขอ้ท่ี 7 เร่ือง สัญลกัษณ์ 

 2. ใหน้กัเรียนท่ีรับผดิชอบแต่ละหวัขอ้เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นแลว้ร่วมกนัวิเคราะห์ให้
ขอ้มูลสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ตามใบกิจกรรมท่ีก าหนดให ้

 3. สมาชิกในกลุ่มร่วมน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 4. สมาชิกในชั้นเรียนร่วมอภิปราย ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

 5. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 

 6. ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมทั้ง 7 กลุ่ม 

     ข้ันสรูป 

          ผูเ้รียนและครูร่วมกนัอภิปรายและสรุปเน้ือหาเพิ่มเติมในแต่ละส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 

6.  ส่ือและแหล่เการเรียนรู้ 

 6.1 ใบความรู้ เร่ือง ความหมายของศาสนา องคป์ระกอบของศาสนา 

 6.2 ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง ความหมายและองคป์ระกอบของศาสนา 

 6.3 ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนาพุทธ คริสต ์อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู 



 

ใบความรู้ 

เร่ือเ ความหมายขอเศาสนา และอเคาประกอบขอเศาสนา 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อ 

1. บอกความหมายของศาสนา และองคป์ระกอบของศาสนาได ้

2. บอกองคป์ระกอบของศาสนาได ้

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนศึกษาจากใบความรู้ 

     ศาสนา หมายถึง ลทัธิ ความเช่ือของมนุษย ์เก่ียวกบัการก าเนิด ส้ินสุดของโลก หลกัศีลธรรม 
ตลอดจนลทัธิพิธีท่ีกระท าตามความเช่ือนั้นๆ 

     องคป์ระกอบของศาสนามี 5 ประการ ไดแ้ก่ 

  1. ศาสดา คือ ผูก่้อตั้งและประกาศศาสนา 

  2. คมัภีร์ คือ หลกัธรรมค าสอนของศาสนาเพื่อเป็นแนวทางใหผู้น้บัถือไดป้ฏิบติัตาม 

  3. สาวก คือ ผูสื้บทอดศาสนาโดยเป็นผูเ้ผยแพร่ 

  4. ศาสนสถาน คือ สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

  5. พิธีกรรม คือ การปฏิบติัพิธีกรรมต่างๆเพื่อใหเ้กิดความสุข ความเจริญเป็นศิริมงคลต่อตวัผู ้
ปฏิบติั 

  6. สัญลกัษณ์ คือ เคร่ืองหมาย หรือ ส่ิงแทนศาสนา เช่น พุทธศาสนามีเสมาธรรมจกัรเป็น
สัญลกัษณ์



 

ใบกิจกรรมท่ี 1 

เร่ือง ความหมายของพุทธศาสนาและองคป์ระกอบของศาสนา 

จูดประสเคา 

 นกัเรียนบอกอธิบายความหมายของศาสนาและองคป์ระกอบของศาสนาได้ 

ค าช้ีแจเ :ใหน้กัเรียนบอกความหมายของศาสนาและองคป์ระกอบของศาสนา 

1. ศาสนา หมายถึง 

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

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

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

2. องคป์ระกอบของศาสนาไดแ้ก่อะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

ใบกิจกรรมท่ี 2 

เร่ือง องคป์ระกอบของศาสนา พุทธ คริสต ์อิสลาม และ ฮินดู 

จูดประสเคา  

 นกัเรียนอธิบายองคป์ระกอบของศาสนา พุทธ คริสต ์อิสลาม และ ฮินดูได้ 

ค าช้ีแจเ :ใหน้กัเรียนเติมองคป์ระกอบของศาสนา พุทธ คริสต ์อิสลาม และ ฮินดู ตามตารางท่ี
ก าหนดใหโ้ดยคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 

 ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนา 

พราหมณ์ – ฮินดู 

1.ศาสดา     

2.คมัภีร์     

3.สาวก     

4.ศาสนสถาน     

5.พิธีกรรม     

6.สัญลกัษณ์     

แหล่งคน้ควา้ : 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี 6 
รหสัวชิา  2000 1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  3 
ช่ือหน่วย  ศาสนพิธีและพิธีกรรมส าคญั 

ช่ือเร่ือง  ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศานาพราหมณ์ – ฮินดู จ านวนคาบรวม 4   คาบ 

1. สาระส าคัญ 
    ศาสนาพราหมณ์ ผูน้บัถือส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดีย เป็นศาสนาประเภท เทวนิยม ไม่มีศาสดา นบัถือ
เทพเจา้หลายองค ์เกิดก่อนสมยัพุทธกาลประมาณ 950 ปี โดยชาวอริยดะ หรือ อาขนัท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
ลุ่มแม่น ้าคงคาท่ีมีความเช่ือเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด เช่ือในการอวตาล มีการแบ่งชนชั้น 
2. สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
     แสดงความรู้เก่ียวกบัศาสนาและพิธีกรรมท่ีส าคญัของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
3. จูดประสเคาการเรียนรู้ 
- อธิบายถึงหลกัธรรม และ พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูได ้
     - วเิคราะห์ถึงอิทธิพลของพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูท่ีมีผลต่อวฒันธรรมไทยได ้
4. สาระการเรียนรู้ 
     ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 

- พิธีกรรมท่ีส าคญัของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
- อิทธิพลของพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูท่ีมีต่อวฒันธรรมไทย 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
      5.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงวฒันธรรมของอินเดียในประเทศไทย ครูชวนนกัเรียนคุย
เร่ืองประเทศอินเดีย นกัเรียนนึกถึงอะไรบา้ง 
     5.2 ขั้นสอน 
              กลุ่มท่ี 1-2 อภิปรายถึงพิธีกรรมประจ าวนัของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
       กลุ่มท่ี 3 อภิปรายถึงพิธีศราทร์ (ท าบุญเดือน 10) 

กลุ่มท่ี 4 อภิปรายถึงพิธีบูชาเทวดาของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
     
 
 



 

 5.3 ข้ันสรูป 
          น าเสนอผลงานกลุ่มละ 10 นาที ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม นกัเรียนสรุป
พิธีกรรมท่ีนกัเรียนประทบัใจของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ครูเปิด Power    pointพิธีกรรมของศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู 
6. ส่ือและแหล่เการเรียนรู้ 
    6.1 หนงัสือเรียนวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
    6.2 ใบกิจกรรม 
    6.3 การประเมินตนเอง 
   6.4. ส่ือ Power point เร่ือง พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
7. หลกัฐานการเรียนรู้ 
    7.1  การกรอกใบกิจกรรม กิจกรรม ค าถาม 
    7.2  การเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียน



 

ใบกจิกรรมที ่1 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อ... 
1. วเิคราะห์เร่ืองพิธีกรรมท่ีส าคญัของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูได ้
ค าช้ีแจเ :ใหผู้เ้รียนหาภาพเก่ียวกบัพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู แลว้บรรยายพิธีกรรมตามภาพ
ท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ช่ือภาพ : ………………………………………………. 
 
 
ค าถาม 
1. พิธีกรรมน้ีคือพิธีกรรมอะไร  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. พิธีกรรมน้ีมีความส าคญัอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



 

ใบกจิกรรมที ่2 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อ... 
1. ยกตวัอยา่งพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัของ
นกัเรียน 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูมาคนละ 1 พิธีกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินชีวติของนกัเรียน 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  1 
รหสัวชิา  2000- 1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  3 
ช่ือหน่วย  ศาสนพิธีและพิธีกรรมส าคญั 

ช่ือเร่ือง  ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม จ านวนคาบรวม 4   คาบ 
1. สาระส าคัญ 
     ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีเช่ือในพระเจา้ เช่ือในคมัภีร์อลักุรอาน เช่ือในการท าความดี ไม่ใหท้  าร้าย
ผูอ่ื้น ยดึหลกัสันติภาพใฝ่ความสงบ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัศาสนาอ่ืนในโลกไดอ้ยา่งสันติ ศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาท่ีมีผูน้บัถือมากท่ีสุดในกลุ่มอาเซียน 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
           แสดงความรู้เก่ียวกบัศาสนาและพิธีกรรมท่ีส าคญัของศาสนาอิสลาม 
3. จูดประสเคาการเรียนรู้ 
     3.1 อธิบาย พิธีกรรมของศาสนาอิสลามได ้
     3.2 วเิคราะห์ถึงอิทธิพลของพิธีกรรมของศาสนาอิสลามท่ีมีผลต่อวฒันธรรมไทยได ้
4. สาระการเรียนรู้ 
     4.1  ศาสนาอิสลาม 

- พิธีกรรมท่ีส าคญัของศาสนาอิสลาม 
- อิทธิพลของพิธีกรรมของศาสนาอิสลามท่ีมีต่อวฒันธรรมไทย 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
    5.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
        5.1.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามต่อสังคมไทย 
        5.1.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงความส าคญัของศาสนาอิสลาม 
     5.2 ขั้นสอน 
          5.2. 1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
 - ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้ถึงพิธีกรรมท่ีส าคญัของศาสนาอิสลาม (ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให)้ 
      5.3 ข้ันสรูป 
            5.3.1  น าเสนอผลงานกลุ่มละ 10 นาที  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม 
            5.3.2. นกัเรียนท าใบกิจกรรมและแผนประเมินตนเอง 
            5.3.3. ครูน าเสนอ Power  point  พิธีกรรมของศาสนาอิสลาม 
 



 

6. ส่ือและแหล่เการเรียนรู้ 
    6.1 หนงัสือเรียนวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
    6.2 ใบกิจกรรม 
    6.3. การประเมินตนเอง 
    6.4. ส่ือ Power point  เร่ือง พิธีกรรมของศาสนาอิสลาม 
7. หลกัฐานการเรียนรู้ 
    7.1 การกรอกใบกิจกรรม กิจกรรม ค าถาม 
     7.2 การเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียน 
 



 

ใบกจิกรรมที ่1 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อ... 
1. วเิคราะห์เร่ืองพิธีกรรมท่ีส าคญัของศาสนาอิสลามได ้
ค าช้ีแจเ:ใหผู้เ้รียนน าภาพเก่ียวกบัพิธีกรรมของศาสนาอิสลามมาและบรรยายถึงพิธีกรรมตามภาพ 

 
พิธี…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ค าถาม 

1. พิธีกรรมน้ีคือพิธีกรรมอะไร 

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

2. พิธีกรรมมีความส าคญัอยา่งไร 

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



 

ใบกจิกรรมที ่2 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อ... 
1. ยกตวัอยา่งพิธีกรรมของศาสนาอิสลามท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน 
ค าช้ีแจเ:ใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่งพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามคนละ 1   พิธีกรรม พร้อมภาพประกอบท่ี
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติของนกัเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………. 


