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บทนํา 

 

๑.๑ ช่ือสวนงาน ที่ตั้ง   

  ๑. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถนน มหาราช 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร๑๐๒๐๐  โทรศัพท๐-๒๒๒-๑๘๖๙ ,โทรสาร 
๐-๒๒๒-๑๘ 

   ๒. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู ๑ 
ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท
๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐ 

   ๓. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาโรงเรียน
วัดสวนสม ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท ๐๒-๓๘๓-
๐๙๔๑ 

 ๔. โรงเรียนพุทธศานาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาโรงเรียนวัดไตร
สามัคคีตําบลบางเมืองใหม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท ๐๒-๓๙๔-
๒๒๒๗    

๑.๒ ประวัติความเปนมาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

   เมื่อประมาณป  พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๐ พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) สังฆมนตรีวาการ
องคการปกครอง (สมัย พ.ร.บ. การปกครองคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ องคทุติยสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ(ปจจุบันมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ไดเดินทางไปดูกิจการพระพุทธศาสนาท่ีประเทศพมาและประเทศศรี
ลังกา เห็นพระสงฆในประเทศนั้น ๆ จัดระบบการสอนศีลธรรมแกเด็กและเยาวชนไดผลดีมาก และ
จัดการสอนเฉพาะวันอาทิตย เมื่อเดินทางกลับมา จึงไดปรารภถึงการสอนศีลธรรมของพระสงฆใน
ประเทศพมาและประเทศศรีลังกาแกเจาหนาท่ีบริหารและพระนิสิตมหาวิทยาลัยและดําริวา 
“โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สมควรท่ีจะไดจัดใหมีขึ้นในประเทศไทยบาง เพราะวาเด็กและ
เยาวชน มีความสนใจในพระพุทธศาสนาอยูแลวซึ่งจะไดเปนกําลังของพระพุทธศาสนาตอไปและยัง
เปนการสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งอีกท้ังเปนการใหโอกาสแกเด็กและเยาวชน
ไดศึกษาและรูจักหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไดถูกตองตามสมควรแกวัยของตน” 
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๑.๓ .สาเหตุการจัดตั้งโรงเรียน 

   สมัยนั้นแผนกธรรมวิจัย (ปจจุบันกลุมงานธรรมวิจัย) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการ
บรรยายธรรม ฝกสมาธิใหแกบุคคลท่ัวไปในวันอาทิตย และวันธรรมสวนะเปนประจํา ปรากฏวามี
ขาราชการ พอคาประชาชนท่ัวไปไดมาสนใจฟงและฝกสมาธิเปนจํานวนมาก บรรดาบุคคลเหลานั้นได
นําบุตรหลานของตนมาดวย พระเจาหนาท่ีและพระนิสิตของมหาวิทยาลัยไดนําเด็กเหลานั้นซึ่งพากัน
มาว่ิงเลนบริเวณลานอโศก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มาเลานิทานใหฟงบาง สอนธรรมะบาง เด็ก
เหลานั้นมีความสนใจมากประกอบกับขณะนั้นโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด ไดอาราธนาพระเจาหนาท่ีและพระนิสิตของมหาวิทยาลัยไปสอนธรรมะ และอบรม
ศีลธรรมแกนักเรียนและนักศึกษาเปนประจําจนกระท่ังปจจุบัน ทําใหเด็กและเยาวชนมีความสนใจ
พระพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น พระเจาหนาท่ี และพระนิสิต ของมหาวิทยาลัยจึงไดเสนอขออนุมัติตอทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อเปดสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นเมื่อทางมหาวิทยาลัยไดอนุมัติ ใหเปดสอน
ได โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดทําการสอนขึ้น
เปนคร้ังแรกเมื่อวันอาทิตยท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  ซึ่งเปนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยแหง
แรกในประเทศไทย เปนหนวยงานขึ้นตรงตอแผนกธรรมวิจัยโดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหการศึกษาอบรม
ศีลธรรมแกกุลบุตรกุลธิดา ใหความรูดานพระพุทธศาสนาและเมื่อป    พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดประกาศตั้งเปน
แผนกหนึ่งตางหาก ตอมามีประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดฐานะใหเปนโรงเรียนมีระบบการบริหารงาน
เปนของตนเอง ปจจุบันสังกัดสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ทุกปการศึกษามีจํานวน
นักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้นตามลําดับปจจุบันมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ท่ัวประเทศไทย จํานวน ๑๗๘ สาขา 

๑.๔ .ที่ตั้งโรงเรียน 

 ๑.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ 
ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๐๐ 

 ๒.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษาสมเด็จพระปยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๓.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดสวนสม ตําบลสําโรงใต อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๔.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตําบลบางเมืองใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๕. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดบานสราง ตําบลบานสราง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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๑.๕ ปรัชญา 

 ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปญญาเปนแสงสวางในโลก 

๑.๖ คําขวัญประจําโรงเรียน 

 ซื่อสัตย กตัญู รูหนาท่ี มีวินัย  จิตใจอาสา พัฒนาสังคม 

๑.๗ ปณิธาน  
 ศูนยกลางการศึกษาและเผยแผวิชาการพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย แกเด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๑.๘ .พันธกิจ 

 บริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาแกเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.๙ วิสัยทัศน 

 มุงมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูดี มีกิริยามารยาทเรียบรอย เปนพลเมืองดีของชาติ
และเปนศาสนทายาทท่ีดีของพระพุทธศาสนา 

๑.๑๐ วัตถุประสงค 
 ๑.เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูศาสนธรรมและรูจักพระพุทธศาสนาตามสมควรแกวัยของ

ตน 
 ๒.เพื่อเสริมความรู และปลูกฝง ศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของ

ไทยแกเด็กและเยาวชน 
 ๓.เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา 
 ๔.เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักบําเพ็ญสาธารณประโยชน รูจักรับผิดชอบตอตนเองและตอ
สวนรวม 
 ๕.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีความรูวิชาการทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ  
 ๖.เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๑.๑๑ อุดมการณของโรงเรียน 
 มารยาทดี      มีระเบียบวินัย 
 ใฝใจศึกษาธรรม  นําไปปฏิบัติโดยชอบ  
 ประกอบดวยความขยัน หมั่นพิจารณา  

๓ 
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 ขวนขวายสรางความเจริญ เพลินในการปฏิบัติ 
 ขจัดความชั่วทุกชนิด  คิดขมใจเปน  
 เห็นจริงจึงเชื่อ   เอื้อเฟออารี  
 มีใจอดทน   พึ่งตนตลอดไป  

๑.๑๒ สีประจําโรงเรียน 

 สีชมพู หมายความวาเปนสีแหงสัญลักษณประจําพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี ๕ พระผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยสงฆ
แหงคณะสงฆไทย 
 
๑.๑๓ สัญลักษณโรงเรียน 

 เปนรูปพระมงกุฎมาลาวางอยูบนหมอนสีชมพูอันเปนสีสัญลักษณประจํารัชกาลท่ี ๕ มีกงลอ
ธรรมจักรอันหมายถึงการนําธรรมเขาสูจิตใจประชาชนและมีรัศมีลอมรอบพระมงกุฎมาลาและ
ธรรมจักร หมายถึง พระเดชานุภาพในรัชกาลท่ี ๕ ท่ีแผไปท่ัวขอบขัณฑสีมาและอานุภาพของพระ
ธรรมอันเปนเคร่ืองนําทางสูความสวางไสวในชีวิต 

๑.๑๔แผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการ 

 ๑.แผนการพัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.แผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.แผนการพัฒนาหลักสูตร 
 ๔.แผนการผลิต/พัฒนาส่ือการสอน 
 ๕.แผนการนิเทศอาจารยสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 
๑.๑๕.สภาพทางกายภาพของหองเรียนมีที่ทําการอยู 

 ๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ทา
พระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๒. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓. อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔. โรงเรียนวัดสวนสม ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ 

๔ 
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 ๕. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตําบลเมืองใหม อําเภอเมือง สมุทรปราการ 
 ๖. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดบานสราง ตําบลบานสราง อําเภอบางปะ

อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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๑๒.  โครงสรางองคกร  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

ผูอํานวยการ 

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายบริการสังคม 

ผูอํานวยการ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป 

นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป 
(ชั่วคราว) 

นักจัดการงานท่ัวไป 

 (ลูกจางชั่วคราว) 
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๑๓.  โครงสรางองคกร  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 

พระมหาศุภชัย   ปยธมมฺชโย 

นักจัดการงานท่ัวไป 

พระอภินันท   อภินนฺโท 

นักจัดการงานท่ัวไป 

(ลูกจางชั่วคราว) 

นางสาวชวัลภัสส   ชมัยกรภัค 

 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก ดร. 

นักจัดการงานท่ัวไป 

นางสาวสุภาวดี  นัยศิริ 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

พระสมุหโกมิน   จนฺทาโภ 

นักจัดการงานท่ัวไป 

(ลูกจางชั่วคราว) 

นายคมสัน  พันธุระ 

นักจัดการงานท่ัวไป 

พระสฤษดิ์  อานนฺโท 
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๑๔.  รายช่ือผูบริหาร  และบุคลากรในสวนงาน 
  

๑ พระมหาศุภชัย  ปยธมฺมชโย ผูอํานวยการ 
๒ พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร. รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
๓ พระสมุหโกมิน  จนฺทาโภ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
๔ พระอภินันท  อภินนฺโท นักจัดการงานท่ัวไป 
๕ พระสฤษดิ์  อานนฺโท นักจัดการงานท่ัวไป 
๖ พระเจฎษฎา จิตฺตกาโม นักจัดการงานท่ัวไป 
๗ นางสาวสุภาวดี  นัยศิร ิ นักจัดการงานท่ัวไป 
๘ นางสาวชวัลภัสส  ชมัยกรภัค นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจาง) 
๙ นายคมสัน  พันธรุะ นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจาง) 

 

 ๗วุฒิการศึกษา บุคลากรฝายบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
หมายเหต ุ

บริหาร  

๑ พระมหาศุภชัย  ปยธมฺมชโย ผูอํานวยการ ป.โท 
๒ พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก รองผูอํานวยการ ป.เอก 
๓ พระสมุหโกมิน  จนฺทาโภ รองผูอํานวยการ ป.โท 
๔ พระธวัชชัย   ถาวรธมฺโม ผูเชี่ยวชาญดานการอบรม ป.ตร ี
๕ พระอภินันท  อภินนฺโท นักจัดการงานท่ัวไป ป.โท 
๖ พระสฤษดิ์ อานนฺโท นักจัดการงานท่ัวไป ป.โท 
๗ พระเจษฎา จิตฺตกาโม นักจัดการงานท่ัวไป ป.ตร ี
๘ นางสาวสุภาวดี  นัยศิริ นักจัดการงานท่ัวไป ป.ตร ี
๙ นางสาวชวัลภัสส  ชมัยกรภัค นักจัดการงานท่ัวไป ป.ตร ี

๘.ครูสอน (พระ,คฤหัสถ) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ท่ี               โรงเรียน จํานวนครูสอน (พระ,คฤหัสถ) 
    พระ    สามเณร    แมชี   ฆราวาส     รวม 

๑ โรงเรียน พอ.วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ๑๒ - ๒ ๑๙ ๓๓ 
๒ โรงเรียน พอ.วังนอย อยุธยา ๒๐ ๒ ๔ ๒๓ ๔๙ 
๓ โรงเรียน พอ. สวนสมสมุทรปราการ ๑๖ - - - ๑๖ 
๔ โรงเรียน พอ. ไตรสามัคคีสมุทรปราการ ๑๑ - - - ๑๑ 
 รวม ๕๙ ๒ ๖ ๔๒ ๑๐๙ 
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๘ .วุฒิการศึกษาครูสอน(พระ,คฤหัสถ) 

บุคคลากร 

วุฒิทางการศึกษา หมายเหตุ 

 
น.ธ 
ตรี 

 
น.ธ.
โท 

 
น.ธ
เอก 

 
ธ.ศ. 

 

 
ป.ธ. 

 

 
บ.ศ. 

 
มัธยม 

 
กําลัง
ป.ตรี 

 
ป. ตรี ป.โท ป.เอก  

พระ ๔ ๔ ๔๙ - ๑๓ - - ๕ ๓๙ ๙ ๒  
สามเณร - ๑ ๑ - - - - ๑ ๑ - -  

แมช ี - - - ๖ - ๔ ๑ - - ๓ ๑  
คฤหัสถ   ๒ ๗   ๔ ๑ ๒๖ ๖ ๓  
รวม ๔ ๕ ๕๓ ๑๓ ๑๓ ๔ ๕ ๖ ๖๖ ๑๘ ๖  

 
๙. งบประมาณ 
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บทที่ ๒ 
............ 

กระบวนการจัดการความรู 

   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู (knowledgge 
Management) ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 
แตงตัง้คณะอนุกรรมการจัดการความรู/คณะทํางานการจัดการ

ความรู โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

พิจารณากําหนดประเด็นความรู้ท่ีสอดคลองกบัความต้องการและ

ความจําเป็น 

พิจารณากําหนดประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้อง

กบัความต้องการและความจําเป็น 

จดัทําแผนจดัการเรียนรู้ (KM) ของสว่นงาน 

  ปรับปรุง 

  คดัเลอืก 

  จดัทํา/ดําเนินการ 

 แลกเปลีย่นความรู้ 

  บคุลากรนําไปใช้ 

  นําไปใช้ภายใน-

นอกหนว่ยงาน 

    กําหนดหวัข้อความรู้ในสว่นงาน/จดัการความรู้ในสว่นงาน 

    ค้นหาแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลศิ และแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

                 นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

               แลกเปลีย่นเรียนรู้ข้ามหนว่ยงาน/และหนว่ยงานภาภายนอก 

           รายงานผล/ปัญหา/อปุสรรค ของแผนจดัการ ควรมรู้ (km) 
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๒.๒ ขั้นตอนการจัดการความรู 

ข้ันตอน อธิบาย ผลลัพธ 
๑.เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ความรู 

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ มี
คณะกรรมการจัดการความรู 
จัดการความ 

มีคณะกรรมการจัดการความรู
ประจําสวนงาน 

๒.ทบทวนความรูท่ีจําเปนของสวน
งาน 

 ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู ของสวนงาน เพ่ือกําหนด
ประเด็นความรูท่ีจําเปนของสวน
งาน 

สวนฝายบริหารไดกําหนด
ประเด็นความท่ีจําเปนของสวน
งานดังนี้  

๑. การบริหารการจัดการ
โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยสาขา 

๒. การเก็บขอมูลสารบรรณ 
๓. การใชเทศโนโลยีกับการ

บริหารงาน 
สวนฝายวิชาการไดกําหนด
ประเด็นความท่ีจําเปนของสวน
งานดังนี้  

๑. การเขียนแผนการสอน
โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย 

๒. การปรับปรุงหลักสูตร 
๓. การพัฒนาครูสอนในยุค

เทคโนโลย ี
๔. การผลิตสื่อการเรียนการ

สอน 
๓.พิจารณกําหนดประเด็นความรูท่ี
สอดคลองกับความตองการและ
ความจําเปน 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู ของสวนงาน เพ่ือกําหนด
ประเด็นความรูและเสนอตอท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู เพ่ือนําความรูท่ี
รวบรวมมากําหนดประเด็นความรู
ท่ีจําเปนของสวนงาน 

สวนฝายบริหารไดกําหนด
ประเด็นความท่ีจําเปนของสวน
งานดังนี้  

๔. การบริหารการจัดการ
โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยสาขา 

สวนฝายวิชาการไดกําหนด
ประเด็นความท่ีจําเปนของสวน
งานดังนี้  

๕. การเขียนแผนการสอน
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โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย 

 
๔.จัดทําแผนจัดการเรียนรู (KM) 
ของสวนงาน 
 

จัดทําแผนการความรูของสวนงาน
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

ไดแผนการจัดการความรู ๑ 
เลม 

๕. สรางและแสวงหาความรู 
(KM)ของหนวยงาน 
 

สรางความรูบางสวนหรือแสวงหา
ความรูใหมและแสวงหาความรู
จากแหลงภายนอกท่ีกระจัด
กระจายเพ่ือจัดทําเนื้อหาใหตรง
กับความตองการโดยการหา
คําตอบวา ความรูอยูท่ีใคร เปน
อยางไร อยูในรูปแบบอะไร และจํา
นํามาจัดเก็บรวบรวมกันอยางไร 

๑. หัวขอความรู 
๒. เนื้อหาความรู 

 

๖. จัดความรูท่ีไดใหเปนระบบ 
 

การจัดการความรูใหเปนระบบ 
เปนการแบงชนิดและประเภทของ
ความรู เพ่ือจัดทําระบบใหงายและ
สดวกตอการคนหาและใชงาน โดย
การตอบคําถามวา ความรูสรางมา
จะเก็บอยางไร และแบงประเภท
หัวขออยางไร จัดหมวดหมูความรู 
อยางไร 

หมวดความรู 

๗.ประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู 
 

เปนการจัดการทํารูปแบบและ
ภาษาใหไดมาตรฐานเดียวกันท่ัว
ท้ังองคกร รวมท้ังเรียบเรียง
ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย และ
ตรงความตองการ โดยหาคําตอบ
วาจะทําใหเขาใจงายและสมบูรณ
ไดอยางไร 

ความรูท่ีผานการประมวลและ
กลั่นกรองแลว 

๘.ทําความรูใหถึงไดงาย เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึง
ความรูท่ีตอการไดงายและสะดวก
เชน ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เว็ปไซต 

ขอมูลความรูผานชองทางตางๆ
เชนเว็ปไซต บอรด ประชาสัมพันธ 

๙.การแลกเปลี่ยนเรียนรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทํา
ไดหลายวิธีการ 

สถิติการประชุม/อบรม KM ของ
บุคลากรสวนงาน 
ผลการประเมินการนําความรู 
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ใปใช 
๑๐, เรียนรูทําใหเปนสวนงาน เปนการนําความรูไปใชประโยชน

ในการปฏิบัติงานจริงกอใหเกิดการ
แกปญหาขยายผลการเรียนรูและ
เกิดประสบการณใหม หมุนเวียน
ตอไปอยางตอเนื่อง พัฒนางาน
และองคกรใหดีข้ึน 

การนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสวนงาน 

๑๑. รายงานผล/ปญหา/อุปสรรค 
ของแผนการจัดการความรู (KM) 

คณะกรรมการจัดการความรู 
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการความรูพรอม
ปญหาและอุปสรรค นําเขาประชุม
เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนจัดการ
ความรู (km) 

รายงานผลการดําเนินการจัดการ
ความรูของสวนงาน 
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บทที่ ๓ 

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

******** 
 

1. รายการความรูท่ีจําเปนของสวนงาน 

ท่ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ

หรือภาระงาน 
ความรูท่ีจําเปนตอการบรรลุความสําเร็จ 

สถานะความรูท่ีจําเปน 
มีอยูแลว ยังไมมี 

1 การใหบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนา
แกชุมชนและสังคม 

1. ขอมูลโครงการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา    
2. กระบวนการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา    
3. ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจผูเขารับการอบรม    
4. เทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู    
5. เทคนิคและวิธีการในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ    

 
2. ผลการคัดเลือกความรูท่ีจําเปนเพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู 

ท่ี ความรูท่ีจําเปนตอการบรรลุความสําเร็จ 
สถานะความรูท่ีจําเปน 
มีอยูแลว ยังไมมี 

1 การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขา    
๒ การเขียนแผนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย    

 
3. เหตุผลในการคัดเลือกความรูท่ีจําเปนเพ่ือทําแผนการจัดการความรู 
ท่ี เกณฑในการตัดสินใจเลือก ความรูท่ี 1 ความรูท่ี 2 ความรูท่ี 3 
1 สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของสวนงาน 5 5  
2 ดําเนินการแลวเห็นผลไดจัดเจน (เปนรูปธรรม) 3 5  
3 มีโอกาสทําไดสําเร็จสูงสุด 3 3  
4 คนสวนใหญในองคกรมีความตองการ 5 5  
5 ผูบริหารใหการสนับสนุน 5 5  
6 เปนความรูท่ีตองการอยางเรงดวน 5 5  

คะแนนรวม 26 28  
หมายเหตุ: เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 5  ปานกลาง = 3  นอย = 1 
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4. แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 25๖๒ 
ความรูท่ีจําเปน : การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขา 
ตัวชี้วัด (KPI) :  องคความรูในการใหการฝกอบรม  
เปาหมายตัวชี้วัด : บุคลากร จํานวน ๗ รูป/คน  
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ความรูท่ีจําเปน      : การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขา 
ตัวชี้วัด (KPI)         : องคความรูในการใหการฝกอบรม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 
เปาหมายตัวชี้วัด    : บุคลากร จํานวน ๗ รูป/คน 
ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย 

ก.ค. 25๖๒ จํานวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
การจัดการความรู สํานักสงเสริม
ฯ 

๑ ฉบับ ผูบริหาร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

2 ทบทวนความรูท่ีจําเปนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยฯ 
   -ประชุมคณะทํางาน KM โรงเรียนฯ 
   -ระบุความรูท่ีจําเปนของโรงเรียนฯ 
   -ระบุความรูท่ีจําเปนซ่ึงสวนงานมีอยูแลว 
   -ระบุความรูท่ีจําเปนซ่ึงสวนงานยังไมมี 
   -คัดเลือกความรูท่ีจําเปนเพ่ือนํามาจัดทําแผนการ
จัดการความรูประจําปของโรงเรียนฯ 

ก.ค. 25๖๒ จํานวนความรูท่ีจําเปนเพ่ือนํามา
จัดทําเปนแผนการจัดการความรู
ประจาํปของโรงเรียนฯ 

๒ เรื่อง บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

3 จัดทําแผนการจัดการความรู (KM) ของสํานักโรงเรียนฯ 
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ซ่ึงระบุกิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 

ก.ค. 25๖๒ จํานวนแผนการจัดการความรู
ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

1 แผน บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตย ฯ 

4 สรางและแสวงหาความรูตามแผนการจัดการความรู (KM) 
ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 
  -รวบรวมเทคนิคและวิธีการในการใหการฝกอบรมจาก
ประสบการณตรงของบุคลากรในโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยฯ 
  -แสวงหาเทคนิคและวิธีการในการฝกอบรมจากเอกสาร 
อินเตอรเน็ตและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ส.ค. - ต.ค. 
25๖๒ 

  1.จํานวนครั้งในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากร โรงเรยีนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย ฯ 
  2.จํานวนผูมีประสบการณ และ
มีความเชี่ยวชาญ 

-เดือนละ ๑ 
ครั้ง 
-จํานวน ๔ 

ทาน 

บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 
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  -คนหารายชื่อพระวิทยากร  ท่ีมีประสบการณ ความ
เชี่ยวชาญ 

5 จัดการความรูใหเปนระบบ 
  -จัดแบงชนิดและประเภทของความรู 
  -จัดหมวดหมูขององคความรู 

ต.ค. 25๖๒ จํานวนหมวดหมูขององคความรู 2 หมวดหมู บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตย ฯ 

ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
6 ประมวลและกลั่นกรองความรู 

  -พิจารณาทบทวนความถูกตองของเนื้อหาความรู 
  -จัดทํารูปแบบและกระบวนการถายทอดความรู 
  -เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาความรูใหทันสมัยและ
เขาใจงาย 

ต.ค. – พ.ย. 
2๕๖๒ 

จํานวนคูมือเทคนิคและวิธีการ
ในการถายทอดความรู โรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

1 เลม คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

7 จัดทําความรูใหสามารถเขาถึงไดงาย 
  -นําองคความรูท่ีไดข้ึนเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธฯ 
  -เผยแพรเทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู 

ธ.ค. 25๖๒ จํานวนองคความรูท่ีเผยแพรใน
เว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธฯ 

2 องคความรู บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตย ฯ 

8 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
  -จัดทําเอกสาร คูมือการถายทอดองคความรู 
  -แบงปนความรู เทคนิคและวิธีการในการถายทอด
ความรู โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสวนงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย 

ม.ค. 25๖๓ จํานวนครั้งของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสวนงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง สวนงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

9 เรียนรูทําใหเปนสวนหนึ่งของงาน 
  -นําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

เม.ย. 25๖๓ จํานวนบุคลากรใหการฝกอบรม ๗ รูป/คน บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

10 รายงานผล/ปญหา/อุปสรรคแผนการจัดการความรู (KM) พ.ค. 25๖๓ จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 ฉบับ คณะทํางาน เลขานุการ
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  -จัดทํารายการผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู 
  -นําเขาสูท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM) ในปถัดไป 

ตามแผนการจัดการความรูของ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

       
 
 
ความรูท่ีจําเปน : การเขียนแผนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ฯ 
ตัวชี้วัด (KPI) :  จํานวนฐานขอมูลโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ  
เปาหมายตัวชี้วัด : 4 ฐานขอมูล  

ความรูท่ีจําเปน      : การเขียนแผนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ฯ 
ตัวชี้วัด (KPI)         :จํานวนฐานขอมูลโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 
เปาหมายตัวชี้วัด    : 4 ฐานขอมูล 
ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู สํานัก
สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ต.ค. 25
๖๒ 

จํานวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการ
ความรู โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

๑ ฉบับ ผูบริหาร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

2 ทบทวนความรูท่ีจําเปนของสํานักสงเสริมฯ 
   -ประชุมคณะทํางาน KM สํานักสงเสริมฯ 
   -ระบุความรูท่ีจําเปนของสํานักสงเสริมฯ 
   -ระบุความรูท่ีจําเปนซ่ึงสวนงานมีอยูแลว 
   -ระบุความรูท่ีจําเปนซ่ึงสวนงานยังไมมี 
   -คัดเลือกความรูท่ีจําเปนเพ่ือนํามาจัดทํา
แผนการจัดการความรูประจําปของโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตยฯ 

ต.ค. 25
๖๒ 

จํานวนความรูท่ีจําเปนเพ่ือนํามาจัดทําเปน
แผนการจัดการความรูประจําปของโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

1 เรื่อง บุคลากร 
สํานักสงเสริมฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการ

ความรู 

สํานักสงเสริมฯ 

3 จัดทําแผนการจัดการความรู (KM) ของโรงเรียน พ.ย. 25 จํานวนแผนการจัดการความรูของโรงเรียนฯ 1 แผน บุคลากร คณะทํางาน 
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ฯตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ซ่ึงระบุกิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 

๖๒ โรงเรียนฯ การจัดการ
ความรู 

โรงเรียนฯ 
4 สรางและแสวงหาความรูตามแผนการจัดการความรู 

(KM) ของโรงเรียนฯ 
  -รวบรวมวิธีการในการจัดทําการเขียนแผนการ
สอนจากประสบการณตรงของบุคลากรในโรงเรียนฯ 
  -แสวงหาเทคนิคและวิธีการในการจัดทําแผนจาก
เอกสาร อินเตอรเน็ตและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
  -บันทึกหัวขอ รายนามผูครอบครอง รูปแบบการ
จัดเก็บและเนื้อหาความรูในการจัดทําฐานขอมูล 

พ.ย. – ธ.ค. 
25๖๒ 

  1.จํานวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรโรงเรยีนฯ 
  2.จํานวนหัวขอองคความรู  

-เดือนละ 2 
ครั้ง 

-4 หัว
ขอความรู 

บุคลากร 
โรงเรียนฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการ

ความรู 

โรงเรียนฯ 

ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
5 จัดการความรูใหเปนระบบ 

  -จัดแบงชนิดและประเภทของความรู 
  -จัดหมวดหมูขององคความรู 

ม.ค. 25
๖๓ 

จํานวนหมวดหมูขององคความรู 2 หมวดหมู บุคลากร 
โรงเรียนฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการ

ความรู 

โรงเรียนฯ 
6 ประมวลและกลั่นกรององคความรู 

  -พิจารณาทบทวนความถูกตองของเนื้อหา
ความรู 
  -จัดทํารูปแบบและกระบวนการถายทอด
ความรู 
  -เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาความรูให
ทันสมัยและเขาใจงาย 

ม.ค. – ก.พ. 
25๖๓ 

จํานวนคูมือวิธีการในการจัดทําแผนการสอน 
ฯ 

1 เลม คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการ

ความรู 

โรงเรียนฯ 

7 จัดทําความรูใหสามารถเขาถึงไดงาย 
  -นําองคความรูท่ีไดข้ึนเว็บไซต ติดบอรด 
ประชาสัมพันธของโรงเรียนฯ 
  -เผยแพรวิธีการเขียนแผนการสอน ในการ
จัดทําฐานขอมูล 

มี.ค. 25
๖๓ 

จํานวนองคความรูท่ีเผยแพรในเว็บไซต ติด
บอรด ประชาสัมพันธ ของโรงเรียนฯ 

4 องคความรู บุคลากร 
โรงเรียนฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการ

ความรู 

โรงเรียนฯ 

8 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มี.ค. 25 จํานวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสวน 1 ครั้ง สวนงานภายใน คณะทํางาน 
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  -จัดทําเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  -แบงปนความรู เทคนิคและวิธีการในการจัดทํา
ฐานขอมูลสารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสวนงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

๖๓ งานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การจัดการ
ความรู 

โรงเรียนฯ 

9 เรียนรูทําใหเปนสวนหนึ่งของงาน 
  -นําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

เม.ย. 25๖๓ จํานวนฐานขอมูลของ 
โรงเรียนฯ 

4 ฐานขอมูล บุคลากร 
สํานักสงเสริมฯ 

คณะทํางาน 
การจัดการ

ความรู 

โรงเรียนฯ 
10 รายงานผล/ปญหา/อุปสรรคแผนการจัดการ

ความรู (KM) 
  -จัดทํารายการผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู 
  -นําเขาสูท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการ
จัดการความรู (KM) ในปถัดไป 

พ.ค. 25
๖๓ 

จํานวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูของสํานักสงเสริมฯ 

1 ฉบับ คณะทํางาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

เลขานุการ
คณะทํางาน 
การจัดการ

ความรูโรงเรียนฯ 
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คูมือ 
ระเบียบสาขา 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มหาจุฬาลงการราชวิทยาลยั 

           ในพระบรมราชูปถัมย
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                                                    ระเบียบสาขา 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๐๗ (แกไขเพ่ิมเติมป พ.ศ. ๒๕๒๙) 

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

 โดยท่ีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดไดขอข้ึนเปนสาขาโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีเปนจํานวนมากข้ึน เพ่ือใหมี

แนวทางปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามข้ันตอน และเปนไปตามระเบียบสาขาโรงเรียนพุทธศาสนา

วันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๐๗ แกไขเพ่ิมเติมป พ.ศ. 

๒๕๒๙  

 อาศัยความจําเปนดังกลาวโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงวางระเบียบ

ไว ดังนี้ :- 

หมวดท่ี ๑  วาดวย บทท่ัวไป 

 ขอ ๑. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสาขาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ของมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๐๗ แกไขเพ่ิมเติมป พ.ศ. ๒๕๒๙” 

 ขอ ๒. ระเบียบนี้ ใชบังคับถัดจากวันท่ีผูอํานวยกรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ลงนามประกาศใชเปนตนไป 

 ขอ ๓. ใหผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการใหเปนไป

ตามระเบียบนี้ 

 ขอ ๔. คําวา “สาขา” หมายถึง โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ท่ีจัดตั้งโดยเอกเทศ จากมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 ขอ ๕. สาขาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยนั้น ตองประกอบดวยผูดําเนินการดังตอไปนี้ 

               ผูอํานวยการ อาจารยใหญ อาจารยเจาหนาท่ี ผูอุปถัมภ 

  คําวา “ผูอํานวยการ” หมายถึง พระภิกษุท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนางานในดานวิชาการและกิจการ

ภายในโรงเรียน 

  คําวา “อาจารยใหญ” หมายถึง พระภิกษุท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนางานในดานวิชาการและกิจการ

ภายในโรงเรียน 
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  คําวา “อาจารย” หมายถึง ผูท่ีทําการสอนในดานวิชาการตางๆ  

  คําวา “เจาหนาท่ี” หมายถึง ผูท่ีรับหนาท่ีในดานวิชาการ และธุรการของโรงเรยีน 

  คําวา “ผูอุปถัมภ” หมายถึง ผูใหความชวยเหลือแกโรงเรียน 

หมวดท่ี ๒  วาดวย การขอเปนสาขา 

 ขอ ๖. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยท่ีจะขอเปนสาขาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ตองประกอบดวย :- 

  (๑) เปดสอนมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน 

 (๒) มีจํานวนนักเรียนไมนอยกวา ๕๐ คน 

 (๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาอาวาสและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 (๔) มีอาจารยและเจาหนาท่ีดําเนินการสอนและบริหารงานเปนปกติ 

 (๕) สถานท่ีเรียนตองอยูภายในวัด หรือบริเวณวัด 

 (๖) ตองมีพระภิกษุเปนอาจารยสอนอยางนอยสองในสามของอาจารยท้ังหมด  

 ขอ ๗. การยื่นความจํานงเปนสาขานี้ ตองแจงสิ่งเหลานี้ คือ :-  

  (๑) ชื่อ วิทยะฐานะ และจํานวนอาจารย เจาหนาท่ี ท้ังบรรพชิต และคฤหัสถ 

 (๒) ชื่อ ฉายา นามสกุล วิทยาฐานะ ของผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ 

 (๓) ผูใหความอุปถัมภ 

 (๔) วัน เดือน ป ท่ีตั้งโรงเรียน 

 (๕) จํานวนอาจารย นักเรียน วิชาท่ีเรียน และเวลาเรียน 

 (๖) สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 

 ขอ ๘. การดําเนินการเรียนการสอนนั้น ตองสอนตามหลักศีลธรรม และจริยธรรมเปนหลักสําคัญ 

 ขอ ๙. หามเก็บคาบํารุง คาเลาเรียน จากนักเรียนไมวากรณีใดๆ  

 ขอ ๑๐. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยท่ีเปนสาขาแลว ตองปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งประกาศของ

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ขอ ๑๑. เข็ม เครื่องหมายนั้น ใชอยางเดียวกันกับโรงเรียนพุทะศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย แตใหมีมีเลขกํากับ เชน พอ. ๑, พอ. ๒, เปนตน บอกสาขาไวตามลําดับท่ีเปนสาขา 

 ขอ ๑๒. การใชชื่อเปนสาขานั้น ตองไดรับอนุมัติจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ขอ ๑๓. หากมีกรณีเสียหายเกิดข้ึน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยอมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะพิจารณาดําเนินการตามความ

เหมาะสม 

 ขอ ๑๔. การดําเนินกิจการอันใด ท่ีเก่ียวกับผลไดผลเสียแกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง

ปฏิบัติการได 

 ขอ ๑๕. กรเปลี่ยนสถานท่ีเรียน ผูอํานวยการ อาจารยใหญ การบรรลุเจาหนาท่ีและขยายกิจการ ตอง

แจงใหทราบภายใน ๑๕ วัน 

 ขอ ๑๖. การเลิกกิจการ หรือพักชั่วคราว ตองแจงใหทราบภายใน ๑๕ วัน 

 ขอ ๑๗. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ท่ีเปนสาขา ตองสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ขอ ๑๘. เม่ือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชงวิทยาลัย มีความสงสัยเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของโรงเรียน มีสิทธิท่ีจะสอบถามได และอาจจะสงเจาหนาทีไปดูกิจการก็ได 

 ขอ ๑๙. การยื่นความจํานงเปนสาขา ตองทําเปนเอกสารเสนอมายังผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือเลขาธิการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเสนออนุมัติ

ตอไป 

 การลงนามรับรองในเอกสารยื่นความจําเปนสาขานั้น ตองเปนผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการทําการ

แทนผูอํานวยการเทานั้น ลงนามรับรองเอกสาร 

 ขอ ๒๐. โรงเรียนท่ีมีความประสงคจะขอเปนสาขา ตองทําหนังสือไปขอระเบียบการและแบบฟอรม

ตางๆ  จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือทําเรื่องขอเปนสาขา ในโอกาส

ตอไป 

แบบฟอรมการขอเปนสาขา ประกอบดวย :- 

  (๑) ตัวอยางหนังสือนํา 

 (๒) ชื่อผูบริหารโรงเรียน 
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 (๓) คณะกรรมการบริหาร 

 (๔) แผนผังโรงเรียน 

 (๕) ระเบียบบริหาร ร.ร. พอ. มจร. 

 (๖) ปฏิทินการศึกษา 

 (๗) บัญชีรายชื่อผูสอนประจําปการศึกษา 

 (๘) บัญชีรายชื่อนักเรียนแตละหอง 

 (๙) ระเบียบสาขา 

 ขอ ๒๑. ข้ันตอนในการดําเนินเรื่องขอเปนสาขา คือ:- 

 (๑) ผูอํานวยการโรงเรียน  ทําเรื่องขอเปนสาขา โดยสงเรื่องไปยังผูอํานวยการโรงเรียนพุทธ

ศาสนาวัน 

อาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือเลขาธิการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              

 (๒)ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะไดตรวจสอบ

ข้ันตอนและ 

รายละเอียดตาง ๆ เม่ือถูกตองตามระเบียบแลวจึงทําเรื่องเสนอไปยังเลขาธิการและ              อธิการบดี มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามลําดับ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติเปนสาขาตามความประสงคตอไป  

 (๓)เม่ืออธิการบดี ไดอนุมัติใหข้ึนเปนสาขาเรียบรอยแลว ก็จะสงเรื่องมายังโรงเรียนพุทธศาสนา

วันอาทิตย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทางโรงเรียนทําเรื่อง ตอบในนามของเลขาธิการ พรอมกับสงระเบยีบการขอ

เปนสาขา สืบตอไป 

 ขอ ๒๒ . เจาหนาท่ีฝายกิจการสาขา ตองบันทึกชื่อโรงเรียน บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด พรอม
รหัสไปรษณีย วัน เดือน ป ท่ีอนุมัติ และเลขท่ีหนังสือออก ลงในสมุดทะเบียนสาขาของโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกครั้งท่ีไดรับอนุมัติ 
 ขอ ๒๓. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยท่ีเปนสาขา จะออกคําสั่งประกาศใดๆ ไปยังสาขาอ่ืนๆ ไมได 

เวนแตไดรับอนุมัติจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หมวดท่ี ๓  วาดวย คุณสมบัติของครูอาจารย 

 ขอ ๒๔. คุณสมบัติของผูท่ีเปนอาจารยพระภิกษุ สามเณร มีดังนี้ :- 
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  (๑) เปนผูมีความรู ตั้งแตนักธรรมตรี ข้ึนไป 

 (๒) เปนสามเณรท่ีมีความรูตั้งแต นักธรรมตรี และมีอายุครบ ๑๕ ปบริบูรณ 

 (๓) มีความเสียสละโดยไมคิดคาตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น 

 (๔) มีอุดมคติสูง ในการท่ีจะพัฒนาเยาวชนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ใหประพฤติปฏิบัติดี และ

ถูกตองตามกฏระเบียบของสังคม 

 (๕) มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 (๖)มีความเอาใจใสตอเด็กนักเรียน ในการเรียนการสอน ไมปลอยใหเปนไปตามยถากรรม 

 (๗)มีความมานะในอันท่ีจะพัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของตนใหเจริญกาวหนา                  

         ทุกๆ  ดาน 

 ขอ ๒๕. คุณสมบัติของครู ท่ีเปนคฤหัสถ มีดังนี้ :- 

  (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และมีความรูสามัญไมต่ํากวา ม.๓ หรือ ม.ศ.๓ เดิม 

 (๒) มีความเสียสละเพ่ือเยาวชนอยางจริงใจ และไมคิดคาตอบแทนใดๆ ท้ังสิ้น 

 (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ อันมี พระมหากษัตริย

เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 (๔) เปนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและไมเปนผูท่ีบกพรองทางดานศีลธรรมอันดีงาม  

 (๕) มีความเอาใจใสตอนักเรียนในการเรียนการสอน ไมปลอยใหเปนไปตามยถากรรม 

 (๖) ไมมีความบกพรองทางรางกาย เชน หูหนวก ตาบอด แขน ขา พิการ เปนตน 

 ขอ ๒๖. การพนจากสภาพการเปนครูสอน :-  

  (๑) ลาออก 

 (๒) มรณภาพ ตาย 

 (๓) มีคํ่าสั่งใหออก 

 (๔) ประพฤติเสื่อมเสียตอโรงเรียน 

 (๕) ขาดสอนเกินกวาหกครั้ง โดยมิไดบอกลาในหนึ่งเทอม 

หมวดท่ี ๔ 
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วาดวย ข้ันตอนการเสนอขอแตงตั้งครูสอนและสิทธิครู 

ขอ ๒๗. หลักฐานการเสนอขอแตงตั้งครูสอน ประกอบดวย :- 

(๑) บัญชีรายชื่อครูเสนอขอแตงตั้งประจําการศึกษานั้นๆ  

 (๒) บัญชีรายชื่อครูสอนประจําปการศึกษานั้นๆ  

 (๓) บัญชีรายชื่อครูท่ีลาออกประจําหีการศึกษานั้นๆ 

 (๔) บัญชีรายชื่อนักเรียนประจําปการศึกษานั้นๆ ทุกชั้น 

 (๕) บัญชีแจงจํานวนครู จํานวนนกัเรียน และหองเรียนประจําปการศึกษานั้นๆ 

 ขอ ๒๘ . การตัดรายชื่อครูท่ีไมไดทําการสอนออก จะกระทําก็ตอเม่ือโรงเรียนท่ีเปนสาขาไดยื่นเรื่อง ขอ
แตงตั้งครูสอนตามความในขอ ๕๓ หมวดท่ี ๑๔ แหงระเบียบ พระอาจารยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ แกไขเพ่ิมเติม ปพุทธศักราช ๒๕๒๙ 
 ขอ ๒๙. การเสนอขอแตงตั้งครูสอนทุกครั้ง ของโรงเรียนท่ีเปนสาขา ใหผูอํานวยการโรงเรียนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจดูรายละเอียด ถาทําเรื่องขอเสนอมาไมถูกตองตามข้ันตอน

แลวสงเรื่องไปยังหัวหนาฝายกิจการสาขา เพ่ือดําเนินเรื่องใหเสร็จเรียบรอยกอนท่ีจะเสนอเลขาธิการ 

 ขอ ๓๐. ทุกครั้งท่ีโรงเรียนท่ีเปนสาขา  เสนอขอแตงตั้งครูสอนนั้น  ตองมีการแจงจํานวนครู  จํานวน

นักเรียน และจํานวนหองเรียนไปดวย  โดยใหมีอาจารยหนึ่งคนตอนักเรียนสอบหาคนเปนอยางนอย  ใหมีครู

พระภิกษุ สามเณร จํานวน ๑ ชุด ใน ๔ หรือครูคฤหัสถ จํานวน ๓ ใน ๔ 

 ขอ ๓๑. สิทธิในการใชใบตราตั้งครูสอน  ใชเปนเอกสารประกอบการสมัครสอบชุดครูได  ตามระเบียบ

การสมัครสอบชุดครู กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ และอาจใชเปนเอกสารประกอบการสมัครเขาเรียน

ในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยท่ีทางการอนุญาตใหสมัครเรียนไดตามความเหมาะสมของแตละกรณี 

 การออกใบตราตั้งครูสอนสําหรับพระภิกษุ  สามเณร นั้น ออกเปน “ใบตราตั้งครูสอน” ครูคฤหัสถนั้น 

ออกเปน “คําสั่งแตงตังครู” ซ่ึงออกในนามของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ขอ ๓๒. อายุของการใชใบตราตั้งครูสอนนั้น ใหเปนไปตามระเบียบ พระอาจารยโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปพุทธศักราช  ๒๕๒๗ แกไขเพ่ิมเติม  ปพุทธศักราช  ๒๕๒๙ ขอ ๕๔ และ   

ขอ ๕๕ 

 ขอ ๓๓. การปลอมแปลงเอกสาร  หรือลายเซ็นของเลขาธิการในการสมัครสอบชุดครูนั้น  ใหเปนไปตาม

ระเบียบพระอาจารยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปพุทธศักราช  ๒๕๒๗ แกไข

เพ่ิมเติม ปพุทธศักราช ๒๕๒๙ ขอ ๕๗ 
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 ขอ ๓๔. สิทธิในการทําเรื่องขอหนังสือรับรองชั่วโมงสอน  ใหแกครูท่ีสอบชุดครูไดแลวนั้น  ใหโรงเรียนท่ี

เปนสาขาทําเรื่องยื่นขอหนังสือรับรอง  ตามแตโอกาสท่ีครูแตละรูป /คน สอบไดครบชุดครู  ตามประโยคครูนั้นๆ  

เพ่ือทําเรื่องขอใบประกาศนียบัตรจากกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการตอไป 

 ขอ ๓๕. การสมัครสอบชุดครูแตละครั้ง  โรงเรียนท่ีเปนสาขาท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหทําเรื่องยื่น

ตอผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือเสนอเลขาธิการอนุมัติตอไป  

สวนโรงเรียนท่ีเปนสาขา ตั้งอยูในตางวังหวัดใหผูอํานวยการสาขานั้นๆ ลงนามอนุมัติเอกสาร 

 ขอ ๓๖. ทุกครั้งท่ีโรงเรียนท่ีเปนสาขา  เสนอเรื่องสอบชุดครูไปยังผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตองสงตารางสอนไปดวย 

 ขอ ๓๗. การเสนอขอแตงตั้งครูสอนนั้น  ตองขอเสนอแตงตั้งภายในภาคแรก  ของปการศึกษานั้นๆ  คือ 

เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และกันยายน เทานั้น 

 ขอ ๓๘. การเสนอขอแตงตั้งครูสอนของสาขา  ท่ีเขาเปนสาขาใหมนั้น  เสนอขอแตงตังไดหลังจาก  มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดอนุมัติเขาเปนสาขาแลว  ๑ เดือน ทางปฏิบัติใหปฏิบัติตามขอ  ๒๗ หมวดท่ี ๔ แหง

ระเบียบนี้ 

หมวดท่ี ๕ 

วาดวย การเปด การปด และการสอบ 

 ขอ ๓๙ . การเปดเรียนของโรงเรียนท่ีเปนสาขานั้น จะตองทําการเปดเรียนภายในอาทิตยแรกของเดือน
มิถุนายน ของทุกปการศึกษา 
 การเปดภาคเรียน จะตองทําการปดเรียนในเดือนกุมภาพันธ ของทุกปการศึกษา 

 ขอ ๔๐. การสอบของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเปนสาขานั้น ตองมีการสอบ ๒ ครั้งตอหนึ่งปการศึกษา 

 การแบงภาคสอบนั้น แบงเปน ๒ ภาค คือ สอบภาคแรกภายในเดือนกันยายน และสอบภาคท่ี ๒ 

ภายในเดือนกุมภาพันธ ของทุกปการศึกษา 

หมวดท่ี ๖ 

วาดวย การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการ 

 ขอ ๔๑.หลักฐานการสงขอมูลไปยังโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีดังนี้ : 

  (๑) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูสอนประจําปการศึกษานั้น ๆ 

 (๒) บัญชีจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน ประจําปการศึกษานั้นๆ  
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 (๓) บัญชีแจงจํานวนนักเรียน จํานวนครู และจํานวนหองเรียน 

 (๔) กิจกรรมของโรงเรียนท่ีไดดําเนินการภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ขอ ๔๒. ใหสงหลักฐานและขอมูลตางๆ ผลงานท่ีปฏิบัติไปแลวในรอบป ไปยังโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปการศึกษานั้นๆ ถาหากโรงเรียนท่ีเปน
สาขา ไมปฏิบัติตามระเบียบ จะไดรับการพิจารณา เพ่ือคัดชื่อออกจากการเปนสาขา ตามแตกรณีท่ีเห็นสามควร 
ในโอกาสตอไป.  

หมวดท่ี ๗ 

วาดวย สิทธิในการขอรับใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร 

 ขอ ๔๓ . การเสนอเรื่องขอรับใบประกาศนียบัตร และวุฒบิัตรนั้น ใหเปนไปตามระเบียบของนักเรียน 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป พ .ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพ่ิมเติม ป พ .ศ. ๒๕๒๙ 
หมวด   ท่ี ๖ วาดวยสิทธิในการรับใบประกาศนียบัตรบัตร 
 ขอ ๔๔. การทําเรื่องขอรับใบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรทุกครั้ง ตองปฏิบัติดังนี้คือ:- 

  (๑) บัญชีรายนักเรียนทุกคน 

 (๒) แยกรายชื่อนักเรียนออกเปนชั้นๆ และเรียงลําดับหมายเลข ของแตละชั้น 

 (๓) การเรียงลําดับหมายเลขของนักเรียนแตละชั้น ตองข้ึนตนจากหมายเลของแตละชั้นไปถึง

คน 

สุดทาย และถาข้ึนตนชั้นเรียนใหม ใหเริ่มจากหมายเลข ๑ ใหมเสมอไป 

 (๔) บัญชีรายชื่อนักเรียนท่ีเสนอขอใบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร นั้นตองบอกชื่อโรงเรียน 

บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด พรอมรหัสไปรษณียใหชัดเจนจํานวนนักเรียนนั้น ใหบอกชื่อ นามสกุล อายุ วัน เดือน 

ป ของนักเรียนใหชัดเจน และถูกตอง บอกวัน เดือน ป ท่ีประกาศผลสอบปลายป และวันท่ีจะขอ

ประกาศนียบัตรแกนกัเรียนในปการศึกษานั้นๆ 

 ขอ ๔๕. การทําเรื่องเสนอขอรับประกาศนียบัตร  บัญชีรายชื่อนักเรียนทุกรุดับชั้นและหนังสือนํา  ตอง

เปนผูอํานวยการ หรือผูทําการแทนผูอํานวยการเทานั้นลงนามรับรองเอกสาร 

ขอ ๔๖. ในการทําเรื่องเสนอขอรับใบประกาศนียบัตร  ตองทําใหเรียบรอยถูกตองตามระเบียบ  และ

ข้ันตอน ถาหากยังไมถูกตองตามระเบียบ  และข้ันตอน ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จะพิจารณาสงเรื่องกลับคืนใหทําเรื่องใหมอีกจนกวาจะถูกตองตามระเบียบและข้ันตอน 

ขอ ๔๗. การทําเรื่องเสนอขอใบประกาศนียบัตรนั้น  ควรทําเรื่องขอภายในเดือนมีนาคม  หรือเดือน

เมษายน ของทุกปการศึกษา 
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ขอ ๔๘. การทําเรื่องเสนอขอใบประกาศนียบัตร  ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยท่ีเปนสาขาใหมนั้น  

ทําเรื่องขอใบประกาศนียบัตรไดภายใน ๑ เดือน หลังจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหเปนสาขาแลว  

ทางปฏิบัติ ใหปฏิบัติตามระเบียบของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ป 

พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพ่ิมเติม ป พ.ศ. ๒๕๒๘ หมวดท่ี ๖ วาดวยสิทธิในการรับใบประกาศนียบัตร 

ขอ ๔๙. การทําเรื่องขอรับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ของโรงเรียนท่ีเปนสาขาตองแยกบัญชีจํานวนผู

มีสิทธิรับใบประกาศนียบัตรบัญชีหนึ่ง  และจํานวนนักเรียนผูมีสิทธิรับวุฒิบัตรอีกบัญชีหนึ่ง 

หมวดท่ี ๘ 

วาดวย สิทธิท่ีโรงเรียนสาขาจะไดรับ 

ขอ ๕๐. สิทธิท่ีโรงเรียนสาขาควรจะไดรับมีดังนี้ :- 

(๑) ใบตราตั้งครูและคําสั่งแตงตั้งครูสอน  

 (๒) ใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  

 (๓) หนังสือรับรองชั่งโมงสอน หรือหนังสือรับรองบางอยางท่ีไมขัดตอสมณวิสัย ตามท่ี 

                        เลขาธิการจะพิจารณาเห็นสมควร 

 (๔)การขออนุมัติลงนามเซ็นสมัครสอบวิชาชุดครูหรือสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยตามท่ี

หนวยงานของรัฐจะเปดรับสมัครใหใชสิทธิตามกฏระเบียบแหงพระราชบัญญัติของสถาบันนั้นมีตามกาล

นั้น ๆ 

 (๕) ตัวอยางขอสอบซ่ึงไดระรับจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยหลังจากสอบเสร็จไปแลวหนึ่งอาทิตย 

 (๖) ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ  ท่ีเก่ียวกับการเสนอแตงตั้งครูสอน  แบบฟอรมของ

ประกาศนียบัตรตัวอยางคําขอรอง และแบบฟอรมอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสม 

 (๗) ตัวอยางหลักสูตร  หรือเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับการเรียน  การสอนบางอยางท่ีเห็นวา

เหมาะสม 

 (๘) บุคลากรใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงาน  ในรูปแบบของโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตยการจัดทําอุปกรณ การเรียนการสอนในบางโอกาสตามแตเห็นสมควร และเหมาะสม 

 ขอ ๕๑ . การทําเรื่องเสนอ ขอสิทธิท่ีโรงเรียนสาขาจะไดรับ ตองทําเปนลายลักษณอักษร โดย
ผูอํานวยการ หรือผูทําการแทนผูอํานวยการ ลงนามรับรองเสนอขอโดยตรง 
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หมวดท่ี ๙ 
วาดวย การแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ 

 ขอ ๕๒. การแกไขเพ่ิมเติมระเบียบนี้ ยอมทําไดโดยมติของท่ีประชุมใหญ ผูบริหารโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสาม 
 ขอ ๕๓. ใหยกเลิกระเบียบอ่ืนๆ ท่ีขัดแยงกับระเบียบนี้. 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๙          
 

 
(พระมหาบัว  ทินฺนกิตฺติ) 

                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
                                                     มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ตัวอยางหนังสือนํา 

ท่ี พอ……………./………………..    โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

   วัด…………………………… 

                               ต………………..…อ……………… 

                               จ………….………… 

    ๒๘  สิงหาคม ๒๕๔๘ 

 

เรื่อง ขอเปนสาขาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ผังการบริหาร ผังโรงเรียน จํานวน ๑ ชุด 

 ๒. ระเบียบบริหารและปฏิทินการศึกษาจํานวน ๑ ชุด 

 ๓. บัญชีรายชื่อนักเรียน ครูอาจารยและผูอุปถัมภ ๑ ชุด 

 ดวยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด……………..ตําบล……………….อําเภอ………………..............................

จังหวัด………………… ไดเปดใหการศึกษาอบรมวิชาศีลธรรมแกเยาวชนมาเปนเวลา…………เดือนแลวปจจุบันมีครู

อาจารยจํานวน………..คน นักเรียนจํานวน……….คน ในชวงท่ีเปดเรียนมาแลวปรากฏวา ทางโรงเรียนยังมีปญหา

ทางดานหลักสูตร ประกาศนียบัตรวุฒิบัตรและวิธีการตางๆ ไดมาตรฐาน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการเผยแพร

พระพุทธศาสนาในรปูแบบของโรงเรียน 

 ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงเห็นวา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปน

สถานท่ีใหคําปรึกษาไดอยางดีท่ีสุด จึงไดทําเรื่องมา เพ่ือขอเปนสาขาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังวาคงไดรับความเมตตาอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย เปนอยางดียิ่ง 

 ฉะนั้น จึงเรียนมาเพ่ือขอข้ึนเปนสาขาและดําเนินการตอไป 

                                     กราบเรียนมาด้วยความเคารพ 

                                                                    
(………………………………..) 

                                                     ผู้อาํนวยกา 
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ตัวอยางผังการบริหาร 
..................................... 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย....................วัด/โรงเรียน..........................ตําบล/แขวง........................ 
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................... 
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ผู้ อํานวยการ 

รองผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายธุรการ 

แผนกปกครอง 

แผนกสวสัดิการ 

แผนกประชาสมัพนัธ์ 

แผนกวสัดคุรุภณัฑ์ 

เลขานกุาร 

เหรัญญิก 

สารบรรณ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกครุสมัพนัธ์ 

แผนกธรรมสากจัฉา 

แผนกนาฏศิลป์-ดนตรี 

ฝ่ายกิจการสาขา 

แผนกทะเบียนและสถิต ิ

งานทัว่ไป 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียน 

 
 

๑. วัด/โรงเรียนจัดตัง้สาขาโรงเรียน  ยื่นคาํขอจดทะเบียนต่อผู้อาํนวยการโรงเรียน 

 

๒. ผู้อาํนวยการให้ความเหน็ชอบ 

 

๓. สาํนักส่งเสริมฯ ให้ความเห็นชอบความเหน็ 

 

๔. รองอธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 

 
๕. อธิการบดีอนุมัต ิ

 

ผู้อาํนวยการตอบ

หนังสือกลับ 
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คูมือ 
การเขียนแผนการสอน 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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                                                                                        ตัวอยางเกณฑการใหคะแนน (Rubric) 

                                                               ประกอบการเขียนหนวยการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นม.6 หลักสูตร 2551  

หนวยการเรียนรู  “ความจริงของชีวิต” 

         โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  ชื่อครูผูสอน ดร. ปนทอง ใจสุทธิ  หนวยการเรียนรูท่ี 1  ชื่อหนวยฯ  ความจริงของชีวิต  วิชา พระพุทธศาสนา  ชั้น ม.6  จํานวน 4 ชั่วโมง   คะแนนรวม  20 

คะแนน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู 

สิ่งท่ีตองรู 

(ความรู) 

สิ่งท่ีตองทํา 

(ทักษะ กระบวนการ) 

สมรรถนะ คุณลักษณะ สาระสําคัญ ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

วิธีวัด

ประเมิน 

สอนคิดอยางไร 

(ตามข้ันตอนหลักการ) 

กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 

ส 1.1 

ม.6/11 

ส 1.1 

ม.6/3 

พระพุทธ 

ศาสนากับ

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

การพัฒนา

แบบยั่งยืน 

วิเคราะหกระบวนการ

ตาง ๆ ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันดวย

พุทธวิธีในรูปแบบ 

“อริยสัจ 4” 

1. ความสามารถ

ในการใชทักษะ

ชีวิต รูจักเรียนรู

ดวยตนเองใน

การปฏิบัติตน

อยางถูกตองใน

การอยูรวมกันใน

สังคม 

2. ความสามารถ

ในการคิด 

3. ความสามารถ

ในการแกปญหา 

4. ความสามารถ

ในการใช

เทคโนโลยี 

1. ใฝเรียนรู 

2. อยูอยาง

พอเพียงโดย

สามารถ

บูรณาการ

ความรูและ

ประสบการณ

ไดอยางมี

เหตุผลและ

สอดคลองกัน 

3. จิต

สาธารณะ 

1. พุทธศาสนา

กับการประยุกต

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

การดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 

2. อริยสัจ 4 

3. พุทธศาสน

สุภาษิต 

1. โปสเตอร

ธรรมะ (งาน

กลุม) 

2. ภาพ

ความคิด 

(Mind Map) 

(งานเดี่ยว) 

การจัดทํา

แผนภูมิ

กางปลา

ปญหาดาน

การเรียนของ

นักเรียน 

1. แบบ

สังเกต

กระบวน 

การกลุม 

2. แบบวัด

คุณภาพ

ช้ินงาน 

1. ขั้นกําหนดปญหา 

(ทุกข) ใชวิธีการสอน

แบบแกปญหาดวย

ทักษะกระบวนการตั้ง

ปญหาไดทําการ

วิเคราะหปญหาวา 

“ชีวิตคืออะไร?” “เกิด

มาทําไม?” สรุปดวยรุป

แบบการจัดการเรียนรู

แบบอริยสัจ 

2. ขั้นต้ังสมมุติฐาน 

(สมุทัย) (ใชทักษะการ

สังเกตศึกษาขอมูล-คิด

คลอง) - ตั้ง

วัตถุประสงคในการ

วิเคราะหขอมูล 

1. ขั้นกําหนดปญหา (ทุกข) 

ครูนําเขาสูบทเรียนดวยทักษะ
กระบวนการตั้งปญหา และให
ผูเรียนมีสวนรวม คิดคําถามหรือ
ปญหาในหนวย “ความจริงของ
ชีวิต” ดวยทักษะการตั้งคําถาม 

2. ขั้นต้ังสมมุติฐาน (สมุทัย) 

โดยใหนักเรียนเขียนสรุปปญหา
หรือความทุกขน้ันนาจะมีสาเหตุ
มาจากอะไร 

3. ขั้นวางแผนแกปญหา (นิโรธ) 

หาวิธีการแกปญหาหลากหลายวิธี 

4. ขั้นการเก็บและสรุปขอมูล 
(มรรค) ผูเรียนประเมินผลการ
แกปญหาโดยการเลือกวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดในการแกปญหา 
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                                                                                                     หนวยการเรียนรู “ความจริงของชีวิต” 

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  ชื่อครูผูสอน ดร. ปนทอง ใจสุทธิ  หนวยการเรียนรูท่ี 1  ชื่อหนวยฯ  ความจริงของชีวิต  วิชา พระพุทธศาสนา  ชั้น ม.6  จํานวน 4 ช่ัวโมง   คะแนนรวม  20 คะแนน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู 

สิ่งท่ีตองรู 

(ความรู) 

สิ่งท่ีตองทํา 

(ทักษะ กระบวนการ) 

สมรรถนะ คุณลักษณะ สาระสําคัญ ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

วิธีวัด

ประเมิน 

สอนคิดอยางไร 

(ตามข้ันตอนหลักการ) 

กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 

        3. ขั้นการวางแผนการ
แกปญหา (นิโรธ) 

- กําหนดเกณฑจําแนก
ขอมูล 

- แยกแยะขอมูลตาม
หลักเกณฑ  

(คิดหลากหลาย) 

- หาความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบ
ของสิ่งท่ีวิเคราะห  

(จัดกลุมเช่ือมโยง) 

4. ขั้นสรุปขอมูล 
(มรรค)- นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล (สรุป 
ความรู) 

- นําผลการวิเคราะหมา
ตรวจสอบความเปนเหตุ
เปนผล 

- นักเรียนสรางผังความคิด
รายบุคคล (เพ่ือนชวยคิด) 

- โดยสรุปความรูท่ีไดเรียนรูจาก
กลุมและประสบการณเดิม 

- จัดกลุมนักเรียนรวมกันอภิปราย
ตามกระบวนการกลุมรวมกัน
วางแผนออกแบบภาพโปสเตอร 
ธรรมะ หัวขอ “ความจริงของ
ชีวิต” 

- นําเสนอตามวิธีการท่ีกลุมเลือก 

- นําเสนอผลงานในหองเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผล
การศึกษาผลงานเพ่ือเปนแนวทาง
ในการเขาใจชีวิตและแกไขปญหา
ชีวิตดวยวิธีการอริยสัจ 4 

- นักเรียนสรางผังความคิด (Min 
Map) ปญหาในการเรียนลงใน
แผนภูมิคางปลาเปนรายบุคคล 
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หนวยการเรียนรู “ความจริงของชีวิต” 

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  ชื่อครูผูสอน  ปนทอง ใจสุทธิ  หนวยการเรียนรูท่ี 1  ชื่อหนวยฯ  ความจริงของชีวิต  วิชา พระพุทธศาสนา  ชั้น ม.6  จํานวน 4 ช่ัวโมง   คะแนนรวม  20 คะแนน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู 

สิ่งท่ีตองรู 

(ความรู) 

สิ่งท่ีตองทํา 

(ทักษะ กระบวนการ) 

สมรรถนะ คุณลักษณะ สาระสําคัญ ช้ินงาน/ภาระ

งาน 

วิธีวัด

ประเมิน 

สอนคิดอยางไร 

(ตามข้ันตอนหลักการ) 

กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 

        - นําผลการวิเคราะหมา

ตรวจสอบความ

เหมาะสมกับ

สถานการณ (ข้ัน

ประยุกตกับสถานการณ

จริง) 

- นําเสนอขอมูลโดยใช

ความรู ผลการวิเคราะห 

สรุปตอบคําถาม 

(ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค) 

- สรุปความรูท่ีไดเรียนรูจากกลุม

และประสบการณเดิม 

- จัดกลุมใหมรวมกันวางแผน

ออกแบบ นําเสนอกระบวนการ

แกปญหาชีวิตดวยวิธีการท่ี 

กลุมเลือก 

- นําภาพโปสเตอรธรรมะ และผัง

ความคิดของนักเรียน จัด

นิทรรศการธรรมะสัญจรและนํามา

จัดเปนแหลงเรียนรูภายในหอง

จริยธรรมดวยโครงการ “ภาษิตติด

มุมหอง” และแหลงเรียนรู 

“ธรรมะสัญจร” 
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ผังการวัดประเมินผลผูเรียน (Rubric) หนวยการเรียนรู ความจริงของชีวิต 

ประเด็นประเมิน 
หลักฐานการเรียนรู/วิธีการประเมิน 

ปรนัย
เลือกตอบ/จับคู 

ถาม-ตอบสั้น ๆ  อัตนัย กิจกรรมท่ีโรงเรียน 
หองเรียน จัดข้ึน 

ตามสภาพจริง ประเมิน
ตอเน่ือง 

1. ข้ันวิเคราะห 
    1.1 วิเคราะห
ปญหา (ทุกข) 
กระบวนการตาง ๆ ท่ี
ทําใหเกิดปญหาดาน
การเรียนของนักเรียน 

จับคู
กระบวนการ
อริยสัจ ผล - 
เหตุ 

ถาม-ตอบ ความ
คิดเห็นเก่ียวกับ 
“ชีวิต” และ 
“ปญหาของชีวิต” 

- ตารางผลการ
วิเคราะห 
(ประเด็น/
ประเมิน : 
“ความรู/
ความคิด”) 

- การรวมกลุมจัดทํา
โปสเตอรธรรมะ
เก่ียวกับความจริงของ
ชีวิต, อริยสัจ 4 

- บันทึกแบบ
สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
ของนักเรียน 

- การนําภาพ
โปสเตอรธรรมะ
มาจัดทํา
นิทรรศการ 

    1.2 วิเคราะหเหตุ
ของปญหา (สมุทัย) 
ในดานการเรียนของ
นักเรียน 

- - ถาม-ตอบปญหา
ในการเรียนของ
นักเรียน 
- ถามตอบวิธีการ
แกไขปญหาดาน
การเรียนของ
นักเรียน 

- ผังความคิด 
(Mind Map) 
การวิเคราะห
ปญหาของ
นักเรียนดานการ
เรียน (ประเด็น
ประเมิน) 

- การนําเสนอปญหา
ของนักเรียนดานการ
เรียนดวยกระบวรการ
อริยสัจ 4 

- ประเมิน
แนวคิดจาก
ช้ินงานการ
นําเสนอ 

- การนําภาพ
โปสเตอรธรรมะ
ของนักเรียนมา
ทําภาษิตติดมุม
หอง 

    1.3 วิเคราะห
แนวทางการแกไข
ปญหาอยาง
หลากหลาย (นิโรธ) 

- - ถามตอบการ
ประยุกตหลัก
อริยสัจ 4 กับการ
แกไขปญหา 

ความรู/
ความคิด/ การมี
สวนรวม/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 โปสเตอร
ธรรมะ การ
ทํางาน
สมบูรณทุก
ช้ินงาน 

 

    1.4 ข้ันการเก็บ
รวบรวมและสรุปผล
ขอมูลในการแกไข
ปญหา (มรรค) 

     - การจัด
บรรยากาศ
แหลงเรียนรู
ภายใน
หองเรียนดวย
โปสเตอรธรรมะ 

2. การใช้เทคโนโลย ี -   ค้นคว้าโปสเตอร์ 
ธรรมะจาก Internet 

  

3. การมีสว่นร่วมจิต

สาธารณะ 

-   นําโปสเตอร์ธรรมะ

จดับอร์ดตามห้อง 

  

4. การบรูณาการ

แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

      

5 ข้อมลูความรู้เร่ือง  

อริยสจั 4 
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แนวทางการในคะแนน  หน่วยการเรียนรู้  ความจริงของชีวิต  (20 คะแนน)  
ชิน้งาน  1. งานเดี่ยว  (Mind Map) แผนภูมิก้างปลาปัญหาชีวิต 

2. งานกลุ่ม (โปสเตอร์ธรรมะ ความจริงของชีวิต) 

3. การนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิต (ตามขัน้ตอนอริยสัจ 4) 

ประเด็นการประเมิน นน. 4 3 2 1 
ข้อมลูความรู้ 
- อริยสจั 4 
- แนวทางการแก้ไข

ปัญหาชีวิตด้วย

อริยสจั 4 
- ฯลฯ 

1 มีหวัเร่ืองประเด็นหลกั 

ประเด็นรอง และผล

ของปัญหาท่ีมากระทบ

นกัเรียน (กระบวนการ

ทกุข์) 4 ประเด็นขึน้ไป 

เช่น จิตใจ, เพ่ือน, สือ่, 

ครอบครัว, เศรษฐกิจ 

ฯลฯ 

มีหวัเร่ือง

ประเด็นหลกั 

ประเด็นรอง  

(3 ด้าน) 

มีหวัเร่ืองประเด็น

หลกั ประเด็นรอง  

(2 ด้าน) 

มีหวัเร่ืองเฉพาะ

ประเด็นหลกั 

การคิดวิเคราะห์

เช่ือมโยง 

1 ข้อมลูทกุข์ มีข้อสรุป 

ความรู้และวิธีการแก้ไข

ปัญหาด้วยเหตผุล 

ข้อมลูมีข้อสรุป

ความรู้และ

ความคิดเห็น 

ข้อมลูมีข้อสรุป

ความรู้ 

มีข้อมลูเฉพาะท่ี

บนัทกึตามแบบ

เพียงด้านเดียว 

การใช้เทคโนโลย ี 1 ใช้สือ่ภาพโปสเตอร์ 

ธรรมะท่ีนําเสนอด้วย

เทคนิคการกระตุ้น

ความสนใจมาก 

ใช้สือ่กระตุ้น

ความสนใจ

พอประมาณ 

ใช้สือ่ไมช่ดัเจน ไม่

คอ่ยตรงกบั

จดุประสงค์ 

สือ่ขาดความ

ชดัเจนและไมต่รง

จดุประสงค์ 

การมีสว่นร่วมและ

การมีจิตสาธารณะ 

1 มีแนวคิดท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ภาพรวม

ในระดบัประเทศ 

มีแนวคิดท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่

ภาพรวมใน

ระดบัโรงเรียน 

มีแนวคิดท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่

ภาพรวมระดบั

ตนเอง 

ขาดแนวคิดการมี

สว่นร่วมและการมี

จิตสาธารณะ 

การบรูณาการ

แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1 มีการบรูณาการแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง

น้อย  

4 ประเด็นขึน้ไป 

มีการบรูณาการ

แนวคิด

เศรษฐกิจ

พอเพียง 3 

ประเด็น 

มีการบรูณาการ

แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 2 ประเด็น 

ไมม่ีการบรูณาการ

และไมม่ีแนวคิด 

 
19 – 20  คะแนน  คณุภาพ     ดีมาก    

16 – 18   คะแนน  คณุภาพ       ดี 

11 – 15  คะแนน  คณุภาพ      พอใช้    

0 – 10    คะแนน  คณุภาพ       ปรับปรุ
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                                                                                                              แผนการสอน 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑ - เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทําความ

รู้จกักนัและรู้จกัพระ

อาจารย์ 

- นกัเรียนรู้จกัการทําหน้าท่ี

ในการเลือกตัง้และปลกูฝัง

ประชาธิปไตย 

- นกัเรียนทราบการเรียน

การสอนและการ

ประเมินผล 

ปฐมนิเทศ 

- เลือกหวัหน้าห้อง 

- แนะนําตวัเอง 

- แนะนําการเรียนการ

สอน 

ขัน้นํา 

- สวดมนต์ทําสมาธิ 

สอน  

- แนะนําตวั 

- เลือกหวัหน้า 

- ลงคะแนนเสียง 

- แนะนําการเรียน 

สรุป 

- ร่วมกนัสรุปความรู้

จากการเรียน 

- บทสวดมนต์ 

- สมดุบนัทกึ 

 

- นกัเรียนแนะนํา

ตนเองได้ 

- เลือกตัง้ได้ 

- สรุปความรู้ได้ 

- มีความสขุ 

 

 

วนัท่ี 

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร 

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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             ลงช่ือ .................................................... ........ผู้ อํานวยการ  
          ……………………../………………/…………………… 

 

 

แผนการสอนท่ี ๒ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การ

ประเมินผล 

หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒ - อธิบายความสําคญั

ของ

พระพทุธศาสนาได้ 

- ยกตวัอยา่ง

ความสําคญัของ

พระพทุธศาสนาได้ 

- ทําแผนภาพเร่ือง

ความสําคญัของ

พระพทุธศาสนาได้ 

บทท่ี ๑ คณุของ

พระพทุธศาสนา 

ก.ความสําคญั

ของ

พระพทุธศาสนา  

ขัน้นํา 

- ร่วมกนัสวดมนต์ไหว้พระและทําสมาธิก่อน

เรียน 

- ร้องเพลงดงัดอกไม้บานร่วมกนั 

ขัน้สอน 

- ใช้คําถามนําเข้าสูบ่ทเรียนวา่ ๑.คนไทย

สว่นใหญ่นบัถือศาสนาอะไร ๒. 

พระพทุธศาสนามีประโยชน์ตอ่ประเทศไทย

อยา่งไร ๓. นกัเรียนควรปฏิบตัตินอยา่งไร

ตอ่พระพทุธศาสนา 

- แจกใบงานท่ี ๑  

- บนัทกึเนือ้หาลงในสมดุ 

ขัน้สรุป 

- ๗. สรุปความรู้ในวนันีใ้นรูปแบบแผนภาพ 

- เพลงดอกไม้

บาน 

- หนงัสือ

หลกัสตูรและ

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศา

สนา 

- ใบงานท่ี ๑  

- สมดุบนัทกึ

การเรียน 

- เขียน

แผนภาพ

ความรู้ได้ 

- ยกตวัอย่

าง

ความสํา

คญัของ

พระพทุธ

ศาสนาได้ 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร 

 

 
ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  
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แผนการสอนท่ี ๓ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓ - อธิบายความสําคญัของ

พระพทุธศาสนาได้ 

- ยกตวัอยา่งความสําคญั

ของพระพทุธศาสนาได้ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

 

 

 

 

 

คณุของ

พระพทุธศาสนา 

- ชว่ยให้เกิด

วฒันธรรม 

- เกิดความรัก

สามคัคี 

- เกิดวฒันธรรม

ทางภาษา 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน  เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- บนัทกึเนือ้หาลงในสมดุ 

- ตอบคําถามในสมดุ 

-  

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ตอบคําถาม

ได้ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้  

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๔ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๔ - รู้จกัพระรัตนตรัย 

- บอกคณุของพระรัตนตรัย

ได้ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

พระรัตนตรัย 

- พระพทุธ 

- พระธรรม 

- พระสงฆ์ 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน  เช่ือมโยง

เข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- บนัทกึเนือ้หาลงใน

สมดุ 

- ตอบคําถามในสมดุ 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ตอบคําถามได้ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธศาสนา 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

50 

แผนการสอนท่ี ๕ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๕ - มีความรู้เร่ืองพทุธประวตัิ

โดยยอ่ 

- เพ่ือให้รู้จกัประเพณีไทย 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

พทุธประวตั ิ

- ความหมาย 

- ชาตภิมูิ 

-  

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟังนิทาน 

(อยา่งใดอยา่งหนึง่) เช่ือมโยง

เข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- บนัทกึเนือ้หาลงในสมดุ 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาธรรม 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ตอบคําถามได้ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ 

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

51 

แผนการสอนท่ี ๖ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๖ - ทําแบบฝึกหดัผา่น

เกณฑ์ท่ีกําหนด 

- มีความรู้เร่ืองคณุของ

พระพทุธศาสนา 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๑ เร่ือง คณุของ

พระพทุธศาสนา 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน  เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา 

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

52 

แผนการสอนท่ี ๗ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๗ - มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัโิดยยอ่ 

- เข้าใจและปฎิบตัติาม

หลกัคําสอนของ

พระพทุธศาสนา 

 

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- การประสตูิ 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- บนัทกึเนือ้หาลงในสมดุ 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ตอบ

คําถามได้ 

- มี

จินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการ

เรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

53 

แผนการสอนท่ี ๘ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การ

ประเมินผล 

หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๘ - เพ่ือให้รู้พทุธประวตัิ

โดยยอ่ 

- เข้าใจและปฎิบตัติาม

แนวทางของ

พระพทุธเจ้า 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ความสําคญัของ

พทุธประวตั ิ

- มีความ

ประพฤตดีิ 

- ได้รับการนบั

ถือ 

- เป็นท่ีรักของ

ผู้ อ่ืน 

- เป็นท่ีต้อนรับ

ในสงัคม 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

เช่ือมโยงเข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- บนัทกึเนือ้หาลงในสมดุ 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจ

สมดุ 

- ตอบ

คําถาม

ได้ 

- มี

จินตนา

การ 

- มี

ความสุ

ขจาก

การ

เรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

54 

แผนการสอนท่ี ๙ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๙ - ผู้ เรียนรู้จกัศีล๕  

- บอกประโยชน์ของ

ศีล ๕ ได้ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ศีล ๕ 

- ความหมายของ

ศีล ๕ แตล่ะข้อ 

- ไมฆ่า่สตัว์ 

- ไมล่กัทรัพย์ 

- ไมป่ระพฤตผิิดใน

กาม 

- ไมพ่ดูเท็จ 

- ไมเ่สพตดิ 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

เช่ือมโยงเข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- บนัทกึเนือ้หาลงในสมดุ 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาธรรม 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ตอบคําถาม

ได้ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ 

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั ใหม ่

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

55 

แผนการสอนท่ี ๑๐ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๐ พทุธประวตั ิ

-     ชีวิตในวยัเยาว์ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

- ความสขุสําราญ

ในวยัเยาว์ 

- การศกึษา 

- การอภิเษกสมรส 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟังนิทาน  

เช่ือมโยงเข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- บนัทกึเนือ้หาลงในสมดุ 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ตอบคําถามได้ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔ 

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๑๑ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๑ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ชีวิตในวยัเยาว์ 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๑๒ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๒ - สามารถทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- มลูเหตกุารออก

บวช 

- เทวฑตูทัง้๔ 

-  

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๑๓ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๓ - สามารถทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับท

ท่ี ๒ เร่ือง พทุธ

ประวตัิ 

- มลูเหตกุาร

ออกบวช 

- เทวฑตูทัง้๔ 

- การออกบวช 

- เปลง่อทุาน

วา่อยา่งไร 

- บวชท่ีไหน 

- เสดจ็กบัใคร 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร 

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๑๔ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๔ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- การศกึษาก่อนตรัส

รู้ 

- การทรมานกาย 

- ความหมายของคํา

วา่การทรมานกาย 

- ปัญจวคัคีย์ 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั ใหม ่

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๑๕ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การ

ประเมินผล 

หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๕ - สามารถทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- เหตกุารณ์ก่อน

ตรัสรู้ 

- นางสชุาดา

ถวายข้าว

มธุปายาส 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยงเข้า

สูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจ

สมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหั

ดได้ตาม

เกณฑ์ 

- มี

จินตนาก

าร 

- มี

ความสขุ

จากการ

เรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั ใหม ่

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๑๖ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๖ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ือง

พทุธประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- เหตกุารณ์ก่อนตรัส

รู้ 

- การตรัสรู้ 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๑๗ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๗ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- เหตกุารณ์หลงัตรัสรู้ 

- ปฐมเทศนา 

- โปรดยสะกลุบตุร 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

63 

แผนการสอนท่ี ๑๘ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๘ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- เหตกุารณ์หลงั

ตรัสรู้ 

- ปฐมเทศนา 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มี

จินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการ

เรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ บานเย็น 

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

64 

แผนการสอนท่ี ๑๙ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๑๙ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ปรินิพพาน 

- ปลงพระชนมายุ

สงัขาร 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มี

จินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการ

เรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้กลาง   (ป.๕/๑) 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ บานเย็น 

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

65 

แผนการสอนท่ี ๒๐ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๐ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับท

ท่ี ๒ เร่ือง พทุธ

ประวตัิ 

- ปรินิพพาน 

- ปลง

พระชนมายุ

สงัขาร 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยง

เข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจากการ

เรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

66 

แผนการสอนท่ี ๒๑ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๑ - สามารถทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ประกาศพระ

ศาสนา 

- ปฐมเทศนา 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้) 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

67 

แผนการสอนท่ี ๒๒ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๒ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ประกาศกาศพระ

ศาสนา 

-  ปฐมเทศนา 

- โปรดยสกลุบตุร 

- โปรดชฎิล 3 พ่ีน้อง 

-  

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

68 

แผนการสอนท่ี ๒๓ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมาย

เหต ุ

สปัดาห์ท่ี ๒๓ - สามารถทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ประกาศกาศพระ

ศาสนา 

-  ปฐมเทศนา 

- โปรดยสกลุบตุร 

- โปรดชฎิล 3 พ่ี

น้อง 

- โปรดพระเจ้าพิม

พิสาร 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยง

เข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๒๔ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๔ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- เสดจ็กรุง

กบลิพสัด์โปรด

พทุธบดิา 

- การสง่ฑตูไปทลู

เชิญเสดจ็นิวตักรุง

กบลิพสัด์ 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๒๕ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๕ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- เสดจ็กรุง

กบลิพสัด์โปรด

พทุธบดิา 

- การสง่ฑตูไปทลู

เชิญเสดจ็นิวตักรุง

กบลิพสัด์ 

- พระประยรูญาติ

ถวายการต้อนรับ 

-  

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๒๖ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๖ - สามารถทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- เสดจ็กรุง

กบลิพสัด์โปรด

พทุธบดิา 

- การสง่ฑตูไปทลู

เชิญเสดจ็นิวตักรุง

กบลิพสัด์ 

- พระประยรูญาติ

ถวายการต้อนรับ 

- เทศนาโปรดพระ

บดิา 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๒๗ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๗ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ือง

พทุธประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ปรินิพพาน 

- ปลงพระชนมายุ

สงัขาร 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยงเข้า

สูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๒๘ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๘ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ปรินิพพาน 

- ปลงพระชนมายุ

สงัขาร 

- ปัจฉิมสาวก 

-  

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๒๙ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๒๙ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธ

ประวตัิ 

- ปรินิพพาน 

- ปลง

พระชนมายุ

สงัขาร 

- ปัจฉิมสาวก 

- ปรินิพพาน 

- ถวายพระ

เพลิง 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยงเข้า

สูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

75 

แผนการสอนท่ี ๓๐ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๐ - สามารถทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- วนัสําคญัทาง

พระพทุธศาสน

า 

- วนัวิสาขบชูา 

- หน้าท่ีท่ีพงึ

กระทําในวนั

สําคญั 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั ใหม ่

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

76 

แผนการสอนท่ี ๓๑ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๑ - สามารถทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- วนัสําคญัทาง

พระพทุธศาสน

า 

- วนัมาฆบชูา 

- หน้าท่ีท่ีพงึ

กระทําในวนั

สําคญั 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยงเข้า

สูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

77 

แผนการสอนท่ี ๓๒ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๒ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ือง

พทุธประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- วนัสําคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

- วนัอาสาฬหบชูา 

- หน้าท่ีท่ีพงึกระทําใน

วนัสําคญั 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

78 

แผนการสอนท่ี ๓๓ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๓ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธ

ประวตัิ 

- วนัสําคญัทาง

พระพทุธศาส

นา 

- วนัอฏัฐมีบชูา 

- หน้าท่ีท่ีพงึ

กระทําในวนั

สําคญั 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

79 

แผนการสอนท่ี ๓๔ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๔ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ศาสนพิธี

ภาคปฏิบตัิ 

-  การแสดงตน

เป็นพทุธมามกะ 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือ

หลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาส

นา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทาน

ประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

80 

แผนการสอนท่ี ๓๕ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๕ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ศาสนพิธี

ภาคปฏิบตัิ 

-  การแสดงตนเป็น

พทุธมามกะ 

- การจดั

อาสนะสงฆ์ในพิธี

ทําบญุ 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยงเข้า

สูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการ

สอนวิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจํา

บท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทํา

แบบฝึกหดั

ได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุ

จากการเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั ใหม ่

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 
 ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  

        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

81 

แผนการสอนท่ี ๓๖ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๖ - สามารถทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ศาสนพิธี

ภาคปฏิบตัิ 

- คําอารธนาศีล 

- คําสมาทานศีล 

- คําอารธนาพระ

ปริตร 

- คําอารธนาธรรม 

 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยงเข้า

สูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ บานเย็น 

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๓๗ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๗ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ศาสนพิธี

ภาคปฏิบตัิ 

- วฒันธรรมและ

ประเพณี 

- การปฏิบตัติน

ตอ่พระสงฆ์ 

 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยงเข้า

สูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอนวิชา

ประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดัได้

ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๓๘ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๘ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ศาสนพิธี

ภาคปฏิบตัิ 

- วฒันธรรมและ

ประเพณี 

- การปฏิบตัตินตอ่

พระสงฆ์ 

- การทําบญุตกั

บาตร 

- พิธิทําบญุ

ประจําปี 

 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   



 
 

84 

แผนการสอนท่ี ๓๙ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิง

พฤตกิรรม 

เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๓๙ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิ

สร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี 

๒ เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ศาสนพิธี

ภาคปฏิบตัิ 

- วฒันธรรมและ

ประเพณี 

- ประเพณี

สงกรานต์ 

- การเวียนเทียน 

 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์

,ฟังนิทาน เช่ือมโยง

เข้าสูบ่ทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบ

คําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ  

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  

 

ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

ลงช่ือ...........................................................ผู้ อํานวยการ  
        ................................./......................./...................   
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แผนการสอนท่ี ๔๐ 

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สปัดาห์ 

วนั/เวลา/ชัน้ 

จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล หมายเหต ุ

 

สปัดาห์ท่ี ๔๐ - สามารถทํา

แบบฝึกหดัได้ตาม

เกณฑ์ 

- มีความรู้เร่ืองพทุธ

ประวตัิ 

- มีวินยั 

- มีความคดิสร้างสรรค์ 

- กล้าแสดงออก 

- เรียนอยา่งมีความสขุ 

 

ทําแบบฝึกหดับทท่ี ๒ 

เร่ือง พทุธประวตัิ 

- ทบทวนพทุธ

ประวตัิ 

- การบําเพ็ญพทุธ

กิจ 

- ประเพณีไทย 

- ปกิณกะ 

 

 

นํา 

- สวดมนต์, ทําสมาธิ 

- ร้องเพลง, เลน่เกมส์,ฟัง

นิทาน เช่ือมโยงเข้าสู่

บทเรียน 

ขัน้สอน 

- ทําแบบฝึกหดั 

- ตอบคําถามในสมดุ 

- ระบายสีภาพกิจกรรม 

สรุป 

- สุม่นกัเรียนตอบคําถาม 

- ร่วมกนัสรุปความรู้ 

- หนงัสือหลกัสตูร

ประมวลการสอน

วิชาประวตัิ

พระพทุธศาสนา 

- คําถามประจําบท 

- บทเพลง 

- บทสวดมนต์ 

- นิทานประกอบ

ภาพ 

- สมดุบนัทกึ 

- ตรวจสมดุ 

- ทําแบบฝึกหดั

ได้ตามเกณฑ์ 

- มีจินตนาการ 

- มีความสขุจาก

การเรียน 

 

วนัท่ี  

วิชา พทุธประวตัิ 

ชัน้ 

ชัว่โมง  ๔  

พระอาจารย์สอน 

ช่ือ  

นามสกลุ บานเย็น 

ฉายา  

วดั  

แขวง  

เขต  

กรุงเทพมหานคร 

โทร  ลงช่ือ...........................................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  
        ................................./......................./...................  

 
 
  



 
 

86 

 

 

บทที่  ๔ 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแตละหนวยงานสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียน 
ซ่ึงตองมีการจัดการความรูตามภาระแตละสวนงานสูองคกรแหงการเรียนเรียน โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมี
อยูในสวนงานท่ีกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสวนงาน
สามารถเขาถึงขอความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสวนงาน ประกอบไปดวย ระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม  การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกสวนงาน การ
สรางบรรยายกาศ และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสวนงาน การกําหนดแนวปฏิบัตงิาน ตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ความรูในสวนงานใหดียิ่งข้ึน 
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 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

สวนงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 

    ยุทธศาสตร :    เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญ 
   วัตถปุระสงค   สรางความรูความเขาใจการจัดการความรู  
   เปาหมาย   รอย ๘๐ ของบุคลากรในสวนงานเขารวมกิจกรรม  
   ผูจัดทําแผนงาน/ พระมหาศุภชัย ปยธมฺมชโย ตําเหนง ผูอํานวยการดรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  
   หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

 กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย ตัวช้ีวัด เปาหมาย ไตรมาสท่ี  ๑ ไตรมาสท่ี  ๒ ไตรมาสท่ี  ๓ ไตรมาสท่ี  ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย 

มีคณะกรรม 
การ 

๑ คณะ             

๒ ประชุมคณะกรรมการ               
 ๑.ทบทวนการจัดการความรูท่ี

ผานมาและระบุความจําเปน 
องคความรู

หลัก 
๑ รายงาน             

 ๒.ทบทวนความรูท่ีผานมาและ
ระบุความรูจําเปน 

ทุกสวนงาน
มีแผน 

๒ แผน             

 ๓.จัดทําแผนการจัดการความรู 
(KPI) 

ทุกสวนงาน
มีแผน 

๑ สวนงาน             

 ๔.นําแผนไปปฏิบัติ มีการปฏิบัติ
ตามแผน 

๑ สวนงาน             

 ๕.รายงานผลการจัดการความรู ผลการ รายไตรมาส             
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จัดการ
ความรู 

๓. ถายทอดองคความรู               
 ๑.อบรมใหความรู รร.สาขา 

และการเขียนแผนการสอน 
บุคลากร

ภายในสวน 
รอย ๘๐             

 ๒.คัดบุคลากรเขาอบอม บุคลากร
สวนงาน 

๗ คน             

๔ คนหาผูเชี่ยวชาญ               
 ๑.ผูเชี่ยวชาญในดานการอบรม มี

ผูเชี่ยวชาญ 
๗ ทาน             

 ๒.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการ
แลกเปลี่ยน

เรียนรู
ภายนอก 

๑ ครั้ง             

 ๓.คัดเลือกผลงานดีเดนของสวน
งาน 

มีแนวปฏิบัติ
ท่ีด ี

๒ เรื่อง             

 ผลสําเร็จ ๑.คนเกง 
การสอน 

๕.คน             

งบประมาณท่ีใชในตามแผนงาน/โครงการ   จํานวน – 
 
                                                                     ผูอนุมัติ   

(พระมหาศุภชัย ปยธมมชโย) 
ประธานคณะกรรมการดําเนินจัดการความรู 

 



 
 

89 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 

 

 



 
 

90 

 
 

 



 
 

91 

 
 

 
 

บันทึกชวยจํา 

การประชุมคณะทํางาน การจัดการความรู โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ครั้งท่ี 1 / 2562 

วันท่ีพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฏาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 

ณ หอง ประชุมวงศผดุงเกียรติ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปยะมหาราช  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

----------------- 

วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องแจงคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู  โรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย 

-เลขานุการคณะทํางาน แจงคําสั่ง โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  เรื่องการแตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําและพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

1.2 เรื่องความสําคัญและความจําเปนของการทํา KM ท่ีเลขานุการคณะทํางานการจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย แจงเพ่ือทราบ 

-เลขานุการคณะทํางาน  แจงความสําคัญและความจําเปนในการจัดการความรู ( KM) ของ

โรงเรียน ฯ ท้ังนี้นอกจากเปนการตอบโจทยการประกันคุณภาพแลว ยังเปนข้ันตอนสําคัญในการรวบรวมองค

ความรูเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาคนอยางยั่งยืนอีกดวย 

1.3 เรื่องภาพรวมของการจัดการความรูของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

-เลขานุการคณะทํางาน แจงคณะทํางานเพ่ือทราบ ความวา ในปการศึกษา 25 62 (ถึง 31 

พฤษภาคม 2563) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  จะจัดทําเอกสารทีเก่ียวกับการจัดการความรู ไดแก 1.คูมือ

การปฏิบัติงานของสํานักสงเสริม และ 2. บันทึกการแลกเปลี่ยนเรยีนรู จํานวน 2 เรื่องคือ เรื่อง “ การบริหาร

จัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยสาขา ” และ “การเขียนแผนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย” 

วาระท่ี 2 เรื่องบันทึกชวยจํา 

 -  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 -  

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 เรื่อง การจัดทําแผนการจัดการความรู โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ฯ 
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-การดําเนินการจัดการความรู ของ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ฯ ในข้ันตอนของการทบทวน

ความรูท่ีจําเปนของสวนงาน มติท่ีประชุมคณะทํางานพิจารณารวมกันแลวมีมติดังนี้ 

1. ความรูท่ีจําเปนท้ังหมด 2 งาน จําแนกเปน  คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป และดานวิชาการ

และกิจกรรม ตามพันธกิจของ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  2 ดาน คือการใหวิชาการดานพระพุทธศาสนาแก

เยาวชนและบุคคลท่ัวไป และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. ความรูท่ีจําเปนและสวนงานมีอยูแลว ขณะนี้มีท้ังหมด 2 งาน ซ่ึงอยูในรูปแบบของข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานและผังงาน ( flowchart) ประธานท่ีประชุมกําชับใหทุกสวนงานดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน

มีนาคม และใหมีการรายงานความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป 

3. ความรูท่ีจําเปนตอสวนงาน ท่ีประชุมมีมติใหเลือก 2 ประเด็น คือ การบริหารจัดการโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตยสาขา  กับ กับการเขียนแผนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  เปนความรูท่ีจําเปน

ตอสวนงาน และมีมติใหนําความรูนี้มาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปของโรงเรียนฯ 

4.2 เรื่องผูประสานงานหลัก การจัดการความรูของในแตละสวนงาน 

-เพ่ือใหการดําเนินการจัดการความรูของ โรงเรียนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

เปาหมายท่ีวางไวแลวนั้น ท่ีประชุมเห็นสมควรใหมีผูประสานงานหลักในการจัดการความรูในสวนงาน ดังนี้   1. 

พระมหาเกียรติ ยุตฺติโก  2.พระสมุหโกมิน จนฺทาโภ  3. พร ะอภินันท อภินนฺโท   4. พระ เจษฎา จิตฺตกาโร          

5. นางสาวสุภาวดี นัยศิริ  6. นายคมสัน พันธุระ  

-ผูประสานงานหลักมีหนาท่ีเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู เปนนักจุด

ประกายความคิด เชน การจัดพาไปดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาชวย” ( Peer Assist) เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย ซ่ึงในปนี้เนน 2 ประเด็น คือ 1. การบิหารจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยสาขา  2. การเขียน

แผนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  โดยท่ีผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีการทํางาน

จากเขา เชิญเขามาเลา หรือสาธิต จัดพ้ืนท่ีเสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 

4.3 เรื่อง การวางแผนการประชุมในครั้งตอไป 

-เพ่ือใหการดําเนินการจัดการความรูเปนไปอยางตอเนื่อง ตามแผนการจัดการความรูท่ีวางไว ท่ี

ประชุมเห็นสมควรใหมีการประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนฯ วันจันทรท่ี 10 ตุลาคม

2562 เวลา 13.00 น. ผูประสานงานหลักสวนตางๆ จะรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการคนหา รวบรวมและ

ตกผลกึ “การบิหารจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยสาขา  และการเขียนแผนการสอนโรงเรยีนพุทธศาสนา

วันอาทิตย”  

 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ไมมี 

 

       พระสมุหโกมิน จนฺทาโภ                                                                   ผูบันทึก 
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