
จัดท ำโดย ครูพรพจน์  นฤมล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้สังคมศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

โรงเรียนภเูวียงวิทยำคม



อ้างองิภาพ https://board.postjung.com/863573



ค ำน ำ

POWER POINT ประกอบการเรียนรู้ชิ้นน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนรู้ 
โดยสรุปเน้ือหาและสาระส าคัญจากหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของบริษัท 
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ซ่ึงผู้จัดท าพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้จัดท าขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด 
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าPOWER POINT น้ีจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครพูรพจน์  นฤมล



ค ำชี้แจง
1. ก่อนเรียน นักเรียนต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน (ตาม QR code) ท่ีแนบมาให้
2. ระหว่างเรียน นักเรียนควรสรุปย่อเนื้อหาส าคัญลงในสมุดบันทึก
3. เมื่อเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

แบบทดสอบก่อนเรียน



ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/8 วิเครำะห์และปฏิบัติตนตำมหลักธรรมทำงศำสนำท่ีตนนับถือ
ในกำรด ำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม
เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข

ม.1/9 วิเครำะห์เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีทุกคนต้องศึกษำเรียนรู้
ศำสนำอ่ืนๆ

ม.1/10ปฏิบัติตนต่อศำสนิกชนอ่ืนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ได้อย่ำงเหมำะสม

ม.1/11 วิเครำะหก์ำรกระท ำของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่ำง
ด้ำนศำสนสัมพันธ์และน ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติของตนเอง



1. วิเครำะห์และปฏิบัติตนตำมหลักธรรมทำงศำสนำท่ีตนนับถือ ในกำรด ำรงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขได้

2. วิเครำะห์เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ศำสนำอ่ืนๆ ได้
3. ปฏิบัติตนต่อศำสนิกชนอ่ืนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
4. วิเครำะหก์ำรกระท ำของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่ำงด้ำนศำสนสัมพันธ์

และน ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติของตนเองได้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้



ความส าคัญของศาสนา

1.คนมีควำมสุขสงบทำงใจ
2.คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ 
3.เป็นแรงบันดำลใจของมนุษย์

อ้างองิภาพ thaipng.com

1. ความจ าเป็นที่เราควรเรียนรู้ศาสนาอื่น

ศาสนาที่ส าคัญในประเทศไทย 

1. พระพุทธศำสนำ
2. ศำสนำคริสต์ 
3. ศำสนำอิสลำม 
4. ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู 



2. ข้อห้ามของศาสนาต่างๆ

อ้างอิงภาพhttp://tripopyun.blogspot.com/2013/09/2.html



ศีล 5 (พระพุทธศาสนา) 

1. ห้ำมท ำลำยชีวติ
2. ห้ำมลักขโมย
3. ห้ำมผิดประเวณี
4. ห้ำมพูดปด 
5. ห้ำมเสพของมึนเมำ

อ้างอิงภาพhttp://primary-philosophy.blogspot.com/2015/11/blog-post_22.html



บัญญัติ 10 ประการ (ศาสนาคริสต์) 
1. ห้ำมมีพระเจ้ำอื่น
2. ห้ำมกรำบไหว้รูปเคำรพ
3. อย่ำเอ่ยนำมพระเจ้ำเล่นๆ
4. ให้รักษำวันสะบำโต
5. ให้นับถือบิดำมำรดำ
6. อย่ำฆ่ำคน 
7. อย่ำผิดประเวณี 
8. อย่ำลักทรัพย์ 
9. อย่ำเป็นพยำนเท็จ 
10. อย่ำโลภของเพื่อนบ้ำน

อ้างองิภาพ shutterstock.com



ศาสนาอิสลาม
หลักศรัทธำ 6 ประกำร 

1. ศรัทธำต่อพระอัลลอฮ์
2. ศรัทธำต่อมลำอีกะฮ์ (เทวทูต)
3. ศรัทธำในพระคัมภีร์
4. ศรัทธำต่อบรรดำศำสนทูต
5. ศรัทธำในวันพิพำกษำ
6. ศรัทธำกฎสภำวะของโลก

อ้างองิภาพhttps://www.larossphotography.com/ศาสนาอสิลามสอนหลักการใ/



ศาสนาอิสลาม

หลักปฏิบัติ 5 ประกำร
1. กำรปฏิญำณตน 
2. กำรละหมำด
3. กำรถือศีลอด
4. กำรบริจำคซะกำต
5. กำรประกอบพิธีฮัจญ์

อ้างองิภาพ Pixabay.com



อ้างอิงภาพhttps://sites.google.com/site/mindmoy12090/sersthkic-phx-pheiyng-kab-thvsdi-him-tam-naew-phrarachda



การด ารงชีวิตแบบพอเพียง

1.พ่ึงตนเอง เลี้ยงตนได้
2.เดินทำงสำยกลำง
3.ไมเ่น้นกำรแข่งขัน

อ้างอิงภาพ LINE Today.com



สันโดษ ( ควำมพอใจในของๆ ตน)

1. ยถำลำภสันโดษ 
คือ ควำมยินดีตำมที่ได้มำโดยชอบธรรม

2. พลสันโดษ 
คือ ควำมยินดีตำมก ำลังที่ตนมีอยู่

3. ยถำสำรุปปสันโดษ 
คือ ควำมยินดีตำมสมควรแก่ฐำนะ

อ้างอิงภาพshutterstock.com 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS-9ek_tnhAhXBs48KHRAdBmcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/th/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C&psig=AOvVaw0pLslYbZcD3I_qAan5_gpN&ust=1555688478399993


คิหสิุข (ความสุขของชาวบ้าน )

1. มีทรัพย์ที่หำมำได้โดยชอบธรรม
2.กำรใช้จ่ำยทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพ
3. กำรไม่เป็นหนี้
4. ควำมประพฤติไม่มีโทษ 



4. บุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง
ทางด้านศาสนสัมพันธ์



อ้างอิงภาพ : questionfrom - WordPress.com

นำมเดิม : เงื่อม พำนิช
เกิด :  27 พ.ค.  พ.ศ. 2449
ได้รับฉำยำ :  อินทปัญโญ
อุปสมบท   : ตอนอำยุ ๒๐ ปี ที่วัดโพธำรำม

อ. ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี

พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ)



ปณิธานในชีวิตของท่านพุทธทาส

1. เข้ำใจถึงหัวใจของศำสนำของตน
2. ท ำควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงศำสนำ
3. น ำเพื่อนมนุษย์ออกมำจำกอ ำนำจ

ของวัตถุ



ผลงานที่โดดเด่น 



ผลงานท่ีโดดเด่น 

อ้างอิงภาพde.wikipedia.org/http://www.newheartawaken.com/guru/35

3.ประพันธ์หนังสือต่ำงๆ 
เช่น ตำมรอยพระอรหันต์ ชุมนุมเรื่องสั้น

4.แปลหนังสือภำษำอังกฤษ
เรื่อง สูตรของเว่ยหล่ำง
และค ำสอนของฮวงโป 

5. บุคคลส ำคัญของโลก(UNESCO) 
ด้ำนกำรจรรโลงสันติภำพในโลก



อ้างอิงภาพ : uauction4.uamulet.com

นำมเดิม : บุญรอด  ปุญญำนุภำพ
เกิด : 13 เมษำยน  พ.ศ. 2460
ภูมิล ำเนำ :  ต. บำงไทรป่ำ

อ. บำงปลำ
(ปัจจุบัน อ. บำงเลน) 
จ. นครปฐม

อ.สุชีพ   ปุญญานุภาพ



บทบาทโดดเด่น1.เป็นภิกษุไทยรูปแรกที่บรรยำยธรรม
เป็นภำษำอังกฤษ

2. เป็นผู้บุกเบิกท ำพจนำนุกรมศัพท์
พระพุทธศำสนำ

3. น ำเอำวิชำศำสนำเปรียบเทียบ 
มำใช้สอนในมหำวิทยำลัย

4. ฟ้ืนฟมูหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

อ้างองิภาพ https://www.matichonweekly.com/column/article_53980



อย่าลืมท าแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อวัดความรู้กันนะครับ

แบบทดสอบหลังเรียน


