


 
 

คํานํา 
เจตนารมณท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยคือ

การอบรมบมเพาะดานจิตใจดวยคริสตจริยธรรมและพัฒนาผูเรียนทุกดานใหมีชีวิตท่ีครบบริบูรณตามแบบพระเยซู

คริสต โดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือประกาศพระกิตติคุณและเปนพยานถึงความรักอันยิ่งใหญของพระเจา 

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยไดทําพันธกิจการศึกษาดานคริสเตียนศึกษามาอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มกอตั้ง

โรงเรียนโดยยึดแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาคือ ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีวา “The Ultimate 

Aim of Education is the Development of Character” ซ่ึงมีความหมายวา “เปาหมายสูงสุดของการศึกษาคือ

การพัฒนาอุปนิสัย” รวมถึงคําขวัญของโรงเรียนท่ีวา “คุณธรรมนําปญญา พลานามัยสมบูรณ เก้ือกูลสังคม” การ

จัดการสอนคริสเตียนศึกษาจึงเปรียบเสมือนหัวใจในการอบรมบมเพาะผูเรียนดวยหลักธรรมคําสอนทางคริสต

ศาสนาและคุณธรรมสากล โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน คริสเตียนศึกษาตามหลักสูตรท่ี

สภาคริสตจักรในประเทศไทยกําหนดและในปจจุบันโรงเรียนไดใชหลักสูตร  คริสตจริยธรรม ค.ศ.2010 ซ่ึงได

ดําเนินการมาหลายป จึงมีเนื้อหาและองคประกอบหลายสวนท่ีไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสตจริยธรรมโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยไดดําเนินการ

ทบทวนหลักสูตรคริสตจริยธรรมของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ    ท่ีเกิดข้ึน โดย

ไดนําขอมูลจากฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งข้ึนท้ังเปาหมายใน

การพัฒนาผูเรียน วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอัน          พึงประสงคท่ีเปนจุดเนน

ของนักเรียนคริสเตียน ผลการเรียนรู โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา รวมไปถึงแนวทางการวัดและ

ประเมินผล เพ่ือเกิดความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการศาสนกิจและครูคริสเตียน รวมถึงผูท่ีมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรคริสต-
จริยธรรม ค.ศ.2018 ทุกทานท่ีทําใหหลักสูตรฉบับนี้สมบูรณและเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัยใหเปนผูท่ีไดรับการพัฒนาดานจิตวิญญาณ รางกาย สติปญญา อารมณและสังคม มีชีวิตท่ี
ครบบริบรูณตามแบบอยางของพระเยซูคริสต  
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หลักสูตรครสิเตียนศึกษา PRC 2018 

ความเปนมาและความสําคัญของการสอนคริสเตียนศึกษาในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 เจตนารมณท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยคือ
การอบรมบมเพาะดานจิตใจดวยคริสตจริยธรรมและพัฒนาผูเรียนทุกดานใหมีชีวิตท่ีครบบริบูรณตามแบบพระเยซู
คริสต โดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตและเปนพยานถึงความรักอันยิ่งใหญ
ของพระเจา 

 พันธกิจดังกลาว ไดเริ่มตนมาตั้งแตปค.ศ.1828 เม่ือมิชชันนารีจากสมาคมมิชชันารีแหงลอนดอน (London 
Missionary Society)  ไดนําพระกิตติคุณเขามาเผยแพรในประเทศสยามซ่ึงมีพันธกิจหลักคือการบุกเบิกกอตั้ง
คริสตจักร การใหการศึกษาและการเยียวยารักษาโรค แตเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในสมัยนั้นยังไมมีหลักสูตร
ท่ีชัดเจน ดังนั้น Dr.John J.Cooper และคณะ มีขอเสนอใหปรับปรุงพันธกิจคริสเตียนศึกษาในป 1981-1982        
โดยกองการศึกษาและกองคริสเตียนศึกษาไดแตงต้ังอนุกรรมการรางโครงสรางหลักสูตรคริสเตียนศึกษาในโรงเรียน   
ไดคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถและชํานาญจากหนวยงานและสถาบันตางๆ รวมกันรางและพิจารณาโครงสราง
หลักสูตรคริสเตียนศึกษาในโรงเรียนจนสําเร็จ โดยจัดทําใหสอดคลองกับหลักสูตรแผนใหมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ปจจุบันกระบวนทัศนในการจัดการศึกษาเปลี่ยนจากเดิมเนื่องจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี สื่อ 
สารสนเทศ วิทยาการความรูใหมๆ รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป สถานการณดังกลาวสงผลตอการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนอยางมาก โรงเรียนจึงตองปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักสูครคริสเตียนศึกษาควรมีเนื้อหาและการจัดการเรียนรู ท่ีทันสมัยและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 มีการใชเทคนิควิธีสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมประกอบการเรียนการสอน สงเสริมให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู (Active learning) ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

การจัดการเรียนรูคริสเตียนศึกษาในโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ไดทําพันธกิจการศึกษาดานคริสเตียนศึกษาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ตามปรัชญาของโรงเรียน ท่ีกลาววา “เปาหมายสูงสุดของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย” และคําขวัญของ
โรงเรียน “คุณธรรมนําปญญา  พลานามัยสมบูรณ เก้ือกูลสังคม”  อันเปนเปาหมายท่ีสําคัญสูงสุดในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือผลิตนักเรียนใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย สติปญญา จิตวิญญาณ อารมณและสังคม     
มีชีวิตท่ีครบบริบูรณตามแบบอยางของพระเยซูคริสต  

พันธกิจคริสเตียนศึกษาเริ่มตั้งแตสมัยกอตั้งโรงเรียนเม่ือปค.ศ.๑๘๘๗ พอครูเดวิด จี คอลลินส ไดสอน 
พระคัมภีรแกนักเรียนเปนภาษาพ้ืนเมือง แตเนื่องดวยสมัยนั้นยังไมมีพระคัมภีรเปนตัวอักษรลานนาทําใหยากตอ
การอานและการศึกษาขอพระคัมภีรอยางลึกซ้ึง พอครูเดวิด จี คอลลินส จึงไดลาออกมาตั้งโรงพิมพเพ่ือพิมพ    
พระคัมภีรเปนตัวอักษรลานนาเพ่ือใชในการสอนและประกาศเผยแพรพระกิตติคุณ 

 ตอมาพอครูวิลเลียม แฮรีส ซ่ึงรับหนาท่ีตอจากพอครูเดวิด จี คอลลินส ไดสานตอการสอนพระคัมภีร
ใหกับนักเรียนท้ังในหองเรียนและโบสถของโรงเรียน เพ่ือปลูกฝงความเชื่อ ศรัทธาในองคพระผูเปนเจา และสอน    
คริสตจริยธรรมใหนักเรียนทุกคนไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ทานไดกลาวไวในคํากราบบังคมทูลตอ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เม่ือครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 



 
 

เจาฟามหาวชิรวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือวันท่ี 2 มกราคม ค.ศ.1906 ถึงเปาหมายสูงสุดของ การจัดการศึกษาวา 
“The Ultimate Aim of Education is the Development of Character” ซ่ึงมีความหมายวา “เปาหมายสูงสุด
ของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย” และทานยังไดกลาวเพ่ิมเติมถึงวิธีการท่ีจะพัฒนาอุปนิสัยวา “In this 
development of character, two factors are essential, the training of the mind, and the cultivation 
of religious and moral ideals” ซ่ึงมีความหมายวา “ในการพัฒนาอุปนิสัยนั้นมีปจจัยสําคัญอยู 2 ประการคือ     
การฝกฝนดานจิตใจและการบมเพาะดวยหลักธรรมทางศาสนาและหลักศีลธรรม”  ในยุคตอมาพอครูเวลส           
อาจารยหมวก ไชยลังการณ และ ดร.จํารูญ ไชยลังการณ ไดสานตอการสอนคริสเตียนศึกษาโดยบรรจุเปนวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของโรงเรียนสอนโดยครูคริสเตียนและในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นสอนโดยครูใหญและผูชวย
ผูบริหารของโรงเรียน  ตอมาในสมัยของอ.พงษ ตนานนท ทานไดรวบรวมเรื่องสั้น ขอคิดตางๆ เพ่ือใชสอน
ประกอบขอพระคัมภีรไวเปนรูปเลมสําหรับสอนในชั้นม.4-6 คือ Ethics Grade 10, 11 และ 12 เพ่ือใหนักเรียนได
ใชอานและศึกษาเองเพ่ิมเติม  โดยเรื่องประกอบดังกลาวเปนภาษาอังกฤษท้ังหมดเพ่ือสงเสริมทักษะดาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน 

เม่ือดร.สิริลักษณ เฟองกาญจน ไดเขามารับตําแหนงผูจัดการและผูอํานวยการตอจาก อ.พงษ ตนานนท 
ทานไดสานตอนโยบายการสอนคริสเตียนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใหผูท่ีจบศาสนศาสตรเปนครูผูสอน
โดยตรง  สวนในระดับชั้นม.1-3 นั้น สอน Christian Ethics ในหองประชุมใหญโดยอนุศาสกและรองผูอํานวยการ  
และในระดับชั้นม.4-6 นั้น ทานเปนผูสอนดวยตนเอง  นอกจากนั้นทานยังไดจัดทําหลักสูตรคริสเตียนศึกษาของ
โรงเรียนข้ึนเปนฉบับแรกเม่ือปค.ศ. 2010 โดยไดมีการใชสืบเนื่องตอมานานกวา 10 ป ในปจจุบันมีการปรับ      
การเรียนการสอนในชั้นม.ตน โดยครูผูสอนท่ีจบดานศาสนศาสตรโดยตรงและเม่ือมีการวิเคราะหทบทวนหลักสูตร
ท่ีใชอยูผูบริหาร อนุศาสก และครูผูสอนคริสเตียนศึกษาทุกคนมีความเห็นตรงกันท่ีจะพัฒนาหลักสูตรใหมเพ่ือให
สอดคลองกับภาวะโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 แตยังคงเอกลักษณความเปนโรงเรียน     
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  ในแตละองคประกอบของหลักสูตร โดยหลักสูตรคริสเตียนศึกษาฉบับป 2018 นี้ ไดมี
การศึกษาวิเคราะหใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของผูบริหารในการจัดการศึกษาคือ  

“โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยเปนโรงเรียนแหงชีวิตท่ีครบบริบูรณและทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 : 
The School of Abundant Lives and Essential Skills in the 21 century”  

คําสําคัญในวิสัยทัศนดังกลาวมีความหมายคือ 

1. ชีวิตท่ีครบบริบูรณ (Abundant Lives) หมายถึงชีวิตท่ีไดเรียนรูพระกิตติคุณขององคพระเยซูคริสต       
เกิดความเชื่อและศรัทธาในองคพระผูเปนเจาสงผลตอ ความคิด ทัศนคติ และการแสดงออกท่ีทําใหเกิดผลดีตอ
ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 

2. ทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี (Essential skills in the 21 st Century) หมายถึง ทักษะท่ีสําคัญและ
จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในอนาคตซึ่งหลายประเทศไดมีการศึกษาและจัดเปนกลุมทักษะหลัก        
ไวหลายรูปแบบ ในท่ีนี้จะยึดตามแนวคิดของ Trilling and Fadel (21st Century Skills: Learning for Life     
in Our Times, 2009) คือ “7 Cs” skills of 21st century learning  1) ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและ  
การแกปญหา (Critical thinking and problem solving)   2) ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity 
and innovation)   3) ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (collaboration, teamwork and 
leadership)   4) ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross–cultural understanding)         



 
 

5) ดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ (Communications, information, and media literacy)           
6) ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy) และ 7) ดานการทํางาน 
การเรียนรู และการพ่ึงตนเอง (Career and learning self–reliance)  

การจัดการศึกษาท่ีมุงเพ่ือผลิตคนท่ีมีความครบบริบูรณในชีวิต มีความเชื่อศรัทธาในองคพระผูเปนเจา 
ความรู มีทักษะ สมรรถนะท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตในโลกปจจุบันและอนาคตนั้นมีเปาหมายในการจัดการศึกษา
คือผูเรียนจะตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการคือ 

1. ความเชื่อศรัทธาในองคพระผูเปนเจา (Faithfulness)  หมายถึง ผูเรียนมีความเชื่อศรัทธาในพระเจา  
มีความเขมแข็งดานจิตวิญญาณผานการบมเพาะดวยหลักธรรม คําสอนทางคริสตศาสนา และคุณธรรมสากลสงผล
ใหมีคานิยม และอุปนิสัยท่ีดี ประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม  และมีอัตลักษณของโรงเรียนคือ ผูเรียนมี    
ความรักและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนและสังคม 

 2. ปญญา ความเฉลียวฉลาด (Wisdom)  หมายถึงผูเรียนจะตองเปนผูท่ีมีความรู มีสติปญญาและความ
เฉลียวฉลาด รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก   มีทักษะการคิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความเปนพลโลก(Global citizen) 

3. ทักษะในการทํางานและผลิตนวัตกรรม (Working& Innovative Skills) หมายถึงผูเรียนมีความสามารถใน
การวางแผนงาน มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน  ทํางานอยางเปนระบบ สามารถคิดผลิตผลงาน ชิ้นงานใหม ๆ รวมถึงใช
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาผลงานไดอยางสรางสรรค  

4. ทักษะในการดํารงชีวิต (Life Skills) หมายถึง มีความสามารถในการจัดการกับปญหา  สามารถปรับตัว
เขาสิ่งแวดลอมและสถานการณ ความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีคุณภาพ  มีทัศนคติและมองโลกในแงดี มีความคิดเชิง
บวกและคิดพัฒนาไปสูความเจริญเติบโตอยูเสมอ (Growth Mindset) 

  5. สุขภาวะดานรางกายและจิตใจ (Good Physical and Mental Health) หมายถึงผูเรียนมีสุขภาพ
รางกายท่ีสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัย มีสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพสามารถเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ       
ไดเต็มตามความสามารถเกิดผลดีตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 

ดังนั้น การเสริมสรางผูเรียนใหมีชีวิตท่ีครบบริบูรณตามแบบอยางขององคพระเยซูคริสตถือเปนภาระกิจท่ี
สําคัญยิ่งซ่ึงผูบริหารโรงเรียนแตละยุคสมัยไดสืบเจตนารมยนี้สืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงอยูในบริบทโลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 มีกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังดานเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมมากมาย โรงเรียนจึงเห็นสมควร
ใหมีการทบทวนหลักสูตรคริสเตียนศึกษาฉบับป 2018 ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับธรรมชาติความตองการของ
ผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

ความเช่ือมโยงระหวางคริสเตียนศึกษาและอุปนิสัยศึกษา (Character Education) 
 การสอนคริสเตียนศึกษาท่ีโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยไดดําเนินการมานานกวา 132 ป                
มีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือกลอมเกลาจิตใจผูเรียนใหออนสุภาพ มีจิตสํานึกในการทําความดี มีคุณธรรม    
ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยใชพระคริสตธรรมคัมภีรและหลักคุณธรรมสากลสอดแทรกในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอ่ืน เชน  



 
 

1. วิธีการบรรยายประกอบการซักถามและอภิปราย มีข้ันนําเขาสูบทเรียนโดยการกระตุนและเนนความ-
สนใจ มีท้ังการใหนักเรียนใชประสบการณเดิมสัมพันธกับประสบการณใหมของบทเรียนจากพระคัมภีรใชสื่อ       
การสอน สไลด วิดีโอ เพ่ือชวยประกอบการสอน และคําอธิบายใชการเปรียบเทียบและเลาเรื่องเพ่ือใหนักเรียน
สามารถคิด วิเคราะห ประเมินคา และหาทางเลือกหลากหลายในการแกปญหาเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง 
 2. ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยการศึกษาคนควาหาขอมูลท้ังเปนรายบุคคล/
กลุมในพระคัมภีรหรือสถานการณท่ีครูกําหนดให เพ่ือทําความเขาใจ คิดวิเคราะห สังเคราะหและสรุปเปน
ขอความรู 
 3. จัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ(กรณีตัวอยาง) ซ่ึงใชกรณีหรือเรื่องตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพระคัมภีร
มาดัดแปลง และใชเปนตัวอยางในการเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอภิปรายสรางความเขาใจและ
หาทางชวยกันแกไขปญหา 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนเรื่องราวในพระคัมภีรเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม   
แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรู ความสามารถแตกตางกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปนใหกําลังใจ  
แกกันและคนท่ีเรียนเกงก็จะชวยเหลือคนท่ีออนกวาซ่ึงความสําเร็จของแตละคนก็คือความสําเร็จของกลุม  

การปลูกฝงคุณธรรมดวยหลักธรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยดําเนินการเปนสิ่งท่ี
จําเปนในการสอนคนใหเปนคนดี และแนวคิดในการจัดการศึกษาท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม   
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญซ่ึงสอดคลองกับความหมายของ Character Education ท่ีใชชื่อทาง
ภาษาไทยวา อุปนิสัยศึกษาหรือคุณลักษณศึกษา มีความหมายท่ีสรุปมาจาก Webster’s Ninth New Collegiate 
Dictionary (1991)  Chicago Public Schools ( 1998)  MzBrien และ  Brandt (1997)  Educational Materials 
Center (2003) หมายถึง กระบวนการเรียนรูท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการท่ีมุงพัฒนาความคิด ความเชื่อ 
คานิยม และพฤติกรรมท่ีดีในบุคคลเพ่ือสรางสรรคสังคมท่ีดีตอไป แนวคิดดังกลาวคลายคลึงกับความหมายท่ี      
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีไดกลาวไววา อุปนิสัยศึกษา (Character Education) วาคือการจัดการศึกษา โดย
มีเปาหมายเพ่ือสรางอุปนิสัยท่ีพึงประสงคข้ึนมาชุดหนึ่งใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน อุปนิสัยชุดนี้จะเกิดประโยชนตอท้ัง
ผู เรียนและตอสังคม สวนแนวคิดเก่ียวกับอุปนิสัยศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น Character Education 
Partnership (CEP) กลาวไววา อุปนิสัยศึกษา คือการเคลื่อนไหวทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม อารมณทางสังคมของนักเรียน อุปนิสัยศึกษานี้คือการลงมือทําของโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีและรัฐ ท่ีจะ
ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณสมบัติหลักท่ีสําคัญมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเปนหลักในการดํารงชีวิต ไดแก ความเอาใจ
ใสผูอ่ืน การมีความซ่ือสัตย ความขยัน ความยุติธรรม ความอดทน ความรับผิดชอบ และการมีความเคารพผูอ่ืน
และตนเอง อุปนิสัยศึกษาจะชวยแกปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษาท่ีมีตอสังคมและโรงเรียนใน     
ระยะยาว เพราะวิธีการจัดการศึกษาแบบนี้สอนใหนักเรียนเปนคนดีและทํางานไดอยางดีท่ีสุด   

 สําหรับหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดคุณลักษณะศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชน 
นั้น คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน (2551: 29) ได แบงออกเปน 4 แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะ 

แนวทางท่ี 2  การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเขาไปกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ                 
เปนการสอดแทรก 

 แนวทางท่ี 3  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 แนวทางท่ี 4  การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชน  



 
 

หลักการและแนวปฏิบัติดังกลาวสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนปรินสรอยแยลส
วิทยาลัยไดดําเนินการไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในปพ.ศ. 2558 โรงเรียนไดจัดระบบอุปนิสัยศึกษาหรือคุณลักษณศึกษา 
(Character Education) ข้ึนใหมเปนเอกลักษณของโรงเรียนโดยระบบดังกลาว ประกอบดวยแนวปฏิบัติ 4 วิธีการคือ 
 1. การอบรมกลอมเกลาจิตใจนักเรียนดวยกิจกรรมทางคริสตศาสนาเชน การนมัสการพระเจาใน Chapel  
สัปดาหพัฒนาจิตใจ และศาสนพิธีตางๆ เปนตน 
 2. การสอนคริสเตียนศึกษาและ Ethics โดยใชเวลา 1 คาบ: สัปดาห ตั้งแตชั้นอนุบาล 3–มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 3. การบูรณาการอุปนิสัยและ PRC Spirit (To Love  To Care To Share  To help และ To sacrifice)   
ลงในการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับตางๆ  
 4. การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ PRC Spirit รวมกับสมาคมนักเรียนเกาปรินสรอย-
แยลสวิทยาลัย (สนป.)และหนวยงานภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วิสัยทัศนหลักสูตรคริสเตียนศึกษา 

 “โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยเปนโรงเรียนแหงชีวติท่ีครบบริบูรณและทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 :     

The School of Abundant Lives and Essential Skills in the 21 century” 

หลักการหลักสูตรคริสเตียนศึกษา 

หลักสูตรคริสเตียนศึกษาโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสทุกคน 

2. เปนหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักคําสอนคริสตศาสนา 

3. เปนหลักสูตรท่ีมุงเสริมสรางผูเรียนใหมีชีวิตท่ีครบบริบูรณตามแบบอยางองคพระเยซู 

4. เปนหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จุดหมายหลักสูตรคริสเตียนศึกษา 

หลักสูตรคริสเตียนศึกษาโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 

มีชีวิตท่ีครบบริบูรณ มีศักยภาพในการใชชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจา จึงกําหนดจุดหมาย เพ่ือใหเกิดกับผูเรียน

เมือจบการศึกษาจากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฎิบัติตาม 

หลักธรรมคําสอนของพระเจา 

2. เปนผูท่ีมีชีวิตท่ีครบบริบูรณท้ัง ทางดานจิตวิญญาณ รางกาย  ดานสติปญญา  ดานอารมณและสังคม 

3. เปนผูทีมีเจตคติท่ีดีตอสถาบันและคริสตศาสนาชื่นชมภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา ยอมรับคุณคาและ

เอกลักษณของสถาบันการศึกษา 

4. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคริสตศาสนา พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม ประวัติศาสตร

ศาสนาในประเทศไทย ลัทธิ นิกาย และชีวิตคริสตจักร ศาสนพิธีสําคัญท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน 

5. เปนผูท่ีสามารถนําหลักธรรมคําสอนของพระเจามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   

6. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมี

ทักษะชีวิตอยางเหมาะสมตามพระวจนะของพระเจา  

7. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในวิถีชีวิตตามพระวจนะของพระเจา  

8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ

ท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

 

 

 

 



 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับ และการสงสาร และมีวัฒนธรรมในการ 

ใชภาษาสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประสบการณอันเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม สราง

ความเขาใจอันดีดวยการสื่อสารอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ ดวยหลักเหตุผล ความถูกตอง  และความเชื่อในการรับใชตามพระวจนะของพระเจา 

 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือสรางความองคความรูหรือสารสนเทศในการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเอง สังคมทองถ่ินและสังคมชาติ โดยยึดและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานตามพระวจนะของพระเจา ตามหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน

และแกปญหา  และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการ นําพระวจนะของพระเจาไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเอง

และผูอ่ืน 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทํางาน การแกปญหา

อยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรมตามพระวจนะของพระเจา 

คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีเปนจุดเนนของหลักสูตรคริสเตียนศึกษา 

  1. มีความเชื่อศรัทธาในพระเจาและนําพระวจนะมาใชในการดําเนินชีวิต 

          2. เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เห็นคุณคาตนเองและผูอ่ืน 

          3. จงรักภักดีตอแผนดิน (Loyal Subjects) ภักดีตอพระมหากษัตริย รักและภูมิใจในความเปนไทย 

          4. เปนพลเมืองดี (Good Citizen) มี PRC Spirit ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย รักสามัคคี จิตสาธารณะ เคารพ

สิทธิของตนเองและผูอ่ืน มีความเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน สังคม และวิถีประชาธิปไตย รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม (Self and Social Responsibility) มีมารยาท สุภาพออนนอมถอมตน  เคารพผูอาวุโส และใหเกียรติผูอ่ืน 

          5. ทํางานเกง (Skilled Workers) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และ

การใชทักษะชีวิต เปนคนมีคุณธรรม (Upright Men) มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกลาหาญในการทําความดี ยึดม่ัน

ในความถูกตอง เท่ียงธรรม ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 

          6. ตั้งเปาหมาย (Setting Goals) กําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการมุงม่ันในการทํางาน 



 
 

 

          7. การรูจักบังคับตน (Self-Regulation) ควบคุมตนเอง มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา ปรับตัวได 

(Resilience) สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมตนเอง เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา (Thinking First) คิดถึงผล

ท่ีจะเกิดข้ีนกอนลงมือกระทํา วางแผน เตรียมตัว 

          8. จัดการเวลาของตนเอง (Time Management) ตรงตอเวลา (Being on Time)  

          9. กระทําสิ่งตางๆ ในเวลาท่ีกําหนด ควบคุมการใชเวลาในการทํางาน 

มีภาวะผูนํา/ผูตาม (Leadership/Followership) สามารถนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม สามารถทําตามท่ีผูอ่ืนมอบหมาย 

          10. ใฝเรียนรู (Seeking Knowledge) ตั้งใจเรียน ขยัน หม่ันเพียร แสวงหาความรู สามารถสรุปองคความรู 

เปนผูกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 

          11. เห็นคุณคาของธรรมชาติและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีความมุงม่ันในการพัฒนาสิ่งแวดลอมให

ยั่งยืน สามารถเขาใจ เขาถึงและอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสรางสรรคและมีความสุข 

ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู 

ระดับช้ันปฐมวัย 

ผลการเรียนรู สาระการเรียน 
1.รูและเขาใจเรื่องการทรงสรางของพระเจาและ 
   ตระหนักในหนาท่ีดูแลรักษาสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 

- พระเจาผูสราง 
- การดูแลรักษาสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 

2.รูและเขาใจเก่ียวกับประวัติของพระเยซูคริสต 
 

- ชีวิตของพระเยซู 
- ประวัติของพระเยซูคริสต 
- พระเยซูทรงบังเกิด 
- คริสตมาสแหงการให 

3.รูถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสตและสามารถนํา 
   ตัวอยางการดําเนินชีวิตมาเปนแบบอยาง 

- พระเยซูคริสตเลือกสาวก 
- พระเยซูคริสตทรงเปนเพ่ือนท่ีดี 
- พระเยซูเปนแพทยผูประเสริฐ 

4.รูคริสตจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข  
  และสามารถนํามาใชในการพัฒนาตนเอง สังคม และ  
  สิ่งแวดลอม 

- ความรักและการใหอภัย 
- การเชื่อฟงมีวินัยและขยันขันแข็ง 
- ความสัตยซ่ือ 

5. รูและเขาใจถึงความเชื่อของคริสเตียน ศาสนพิธี  
   วันสําคัญ และการปฏิบัติศาสพิธี 

- วันสําคัญของศริสตศาสนา อิสเตอร 
- การนมัสการพระเจา การถวาย 
- พระคัมภีร การอธิฐาน 

6.สามารถนําหลักคริสตจริยธรรมไปประยุกตใน 
  การดําเนินชีวิตประจําวันได 

- หนาท่ีของเราตอพระเจา 
- หนาท่ีของเราตอสิ่งแวดลอม 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. ผูเรียนสามารถเรียนรูและเชาใจวา สรรพสิ่งเกิดข้ึน

โดยการทรงสรางของพระเจา 
2. ผูเรียนสามารถบอกสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางได และ 

สามารถแยกแยะระหวางสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง
และสิ่งท่ีมนุษยสรางได 

3. ผูเรียนตระหนักถึงพระคุณของพระเจาในการทรง
สราง 

4. ผูเรียนสามารถบอกถึงประโยชนของสิ่งท่ีพระเจา
ทรงสรางได 

5. ผูเรียนสามารถมีสวนในการดูแลรักษาสิ่งท่ีพระเจา
ทรงสราง 

6. ผูเรียนสามารถเรียนรูวาพระเจาทรงสถิตอยูกับ
มนุษย 

- การทรงสรางของพระเจา 
- การขอบคุณในสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 
- การสรางมนุษยและหนาท่ีของมนุษย 
- การดูแลสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 
- การทําบาปของมนุษย 
- การทรงสถิตอยูดวยของพระเจา 
 
 

7. รูและเขาใจวาพระเยซูทรงรักเด็กทุกคน 
8. รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญเรื่อง การบังเกิด

ของพระเยซู และบุคคลท่ีเ ก่ียวของตลอดจน
สัญลักษณตาง ๆ ในชวงเทศกาลคริสตมาสได 
สามารถอธิบายความหมายวันสําคัญทางคริสต
ศาสนาได 

9. รูและเขาใจวาการดําเนินชีวิตของพระเยซูเม่ือเปน
เด็ก 

10. รูและเขาใจเก่ียวกับมารยาทในการนมัสการ
สามารถนําคําสอนของพระเยซูเรื่องเพ่ือนไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวันไดปฏิบัติตอเพ่ือนและผูอ่ืนได
อยางเหมาะสม 

11. รูและเขาใจในพระราชกิจของพระเยซูท่ีบนกางเขน   
และการเปนข้ึนมาจากความตาย 

12. รูและเขาใจความหมายของการมีชีวิตใหม 
 
 

- พระเยซูใหความสําคัญกับเด็ก 
- เด็กๆสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
- กําเนิดพระเยซู 
- บุคคลและสัญลักษณท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการประสูติ

ของพระเยซู 
- เม่ือพระเยซูเปนเด็ก 
- ชีวิตในวัยเด็กของพระเยซูท่ีเติบโตข้ึนในดานสติปญญา 

รางกาย และเปนท่ีชอบจําเพาะพระเจาและตอหนาคน

ท้ังปวง 

- พระเยซูเสด็จไปในพระวิหาร 
- เพ่ือนของพระเยซู (พระเยซูรักษาบุตรสาวของไยรัส) 
- สาวกท่ีไมนารัก (ยูดาส) 
- พระเยซูถูกจับและถูกตรึงบนกางเขน 
- พระเยซูเปนข้ึนมาจากความตาย 
  สิ่งประดิษฐเทศกาลคริสตมาสและอิสเตอร 

 

 

 

 



 
 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจการกําเนิดคริสตศาสนา 
2. รูและเขาใจประวัติของโรงเรียน  
3. เกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน 
4. รูและเขาใจถึงพระบัญญัติสองขอใหญ 
5. สามารถแสดงความรักตอพระเจาและเพ่ือนมนุษย 

-กําเนิดคริสตศาสนา 
-คริสตศาสนากับสถานศึกษา 
- พระบัญญัติขอใหญ 
 

6. ปฎิบัติตนตามหลักของคริสตจริยธรรมโดยเฉพาะ
ในเรื่องการมีน้ําใจ การเสียสละ การเชื่อฟง ซ่ือสัตย 
ระเบียบวินัย และความกตัญู 

7. รูและเขาใจตัวอยางชีวิตของคนในพระคัมภีร 
สามารถนําคริสตจริยธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 

- การมีน้ําใจ การเสียสละ การเชื่อฟง ซ่ือสัตย  
 ระเบียบวินัย และความกตัญู 
- บุคคลตัวอยางดานการเชื่อฟง  
 (โนอาห  อับราฮัม ชาวสะมาเรีย 
 ผูใจดี ดาวิด และคนโรคเรื้อน  ) 

8. นักเรียนสามารถอธิษฐานตามคําท่ีอธิษฐานท่ี   
พระเยซูคริสตตรัสสอนได 

9. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการ
อธิษฐานท่ีถูกตอง 

10. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการ
นมัสการท่ีถูกตอง 

11. นักเรียนสามารถอธิษฐานและนมัสการไดอยาง
ถูกตอง 

- การนมัสการ-การอธิษฐาน 
- ขอปฏิบัติในการนมัสการพระเจาและอธิษฐาน 
- คําอธิษฐานท่ีพระเยซูคริสตทรงตรัสสอนและ 
  คําอธิษฐานของตนเอง 
 

12. สามารถนําคริสตจริยธรรมไปประยกุตใชใน     การ
ดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเก่ียวกับความเชื่อประเพณี  
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

13. สามารถปฏิบัติตนตามหนาท่ีและเขาใจวิธีการ
ปฏิบั ติตนตอพระเจ า  พอแม  เ พ่ือน คุณครู
ผูดอยโอกาสและ ธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 

- หนาท่ีตนเองตอพระเจา  
- หนาท่ีตนเองตอเพ่ือนมนุษย (พอ แม เพ่ือน  
  คุณครู และผูดอยโอกาส) 
- หนาท่ีของตนเองตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ 
  พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจการทรงสรางของพระเจาในแตละ

วันและวันสะบาโต 
2. บอกประโยชนสิ่งทรงสราง และรวมในการดูแล

รักษาสิ่งทรงสราง-·สิ่งแวดลอม  
3. รูและเขาใจวาพระเจาทรงสถิตอยูดวย  

 

- การทรงสรางท้ัง 6 วันและวันสะบาโต 
- ประโยชนของสิ่งทรงสราง 
- ·หนาท่ีของเราตอสิ่งท่ีทรงสราง 
- พระเจาทรงเปนผูอารักขาปกปองดูแลเรา 
 
 

4.   รูและเขาใจประวัติการกําเนิดของพระเยซู และ  
     ชวีิตวัยเด็กของพระองค 
5. สัญลักษณเทศกาลเก่ียวกับการบังเกิดของพระ

เยซู 
6. รูและเขาใจชีวิตวัยเด็กของพระเยซู และการ

ปฏิบัติตัวเม่ืออยูในพระวิหารและตอครอบครัว 
7. รูและเขาใจพระเยซูทรงรักและเห็นคุณคาของ

เด็ก ซ่ึงเด็กสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
8. รูและเขาใจคําสอนของพระเยซูเรื่องเพ่ือน 

- ประวัติการกําเนิดของพระเยซูและสัญลักษณท่ี
เก่ียวของกับการบังเกิดของพระเยซู  -ชีวิตวัยเด็กของ
พระเยซู 

- พระเยซูทรงรักเด็ก  - เด็กสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
- คําสอนของพระเยซูเรื่องเพ่ือน (สาวก มารีย มารธา) 
- พันธกิจของพระเยซู (พระเยซูรักษาคนตาบอด) 
- พระเยซูถูกตรึงบนกางเขน-·พระเยซูเปนข้ึนมาจาก

ความตาย 
- สัญลักษณอีสเตอร 

9. รูและเขาใจประวัติผูกอตั้งโรงเรียน 
(มิชชันนารี) 

10. เกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน 
11. รูและเขาใจเรื่องพระบัญญัติขอใหญ 

 

- ประวัติคริสตศาสนากับโรงเรียน 
- มิชชั่นนารีกับพระบัญญัติขอใหญ 
- มิชชั่นนารีกับโรงเรียนของเรา 
- บุคคลสําคัญในโรงเรียนของเรา 

12. สามารถปฏิบัติตามคริสตจริยธรรมเรื่องการมี
น้ําใจ เชื่อฟง ซ่ือสัตย ความอดทน และความ
อดกลั้น 

13. รูและเขาใจตัวอยางชีวิตของบุคคลในพระ
คัมภีร 

- การมีน้ําใจ การมีระเบียบวินัย การเชื่อฟง การเคารพ 
  สิทธิของตนเองและผูอ่ืน 
- โนอาห อับราฮัมผูเชื่อฟงพระเจา 
 

14. รูและเขาใจความสําคัญของการนมัสการและ
การอธิษฐาน 

15. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการนมัสการและการ
อธิษฐานไดอยางถูกตอง 

- ความหมายและความสําคัญของการนมัสการและการ
อธิษฐาน 

- ขอปฏิบัติในการนมัสการและการอธิษฐาน 
 

16. รูหนาท่ี และเขาใจวิธีการปฏิบัติตนตอพระเจา 
พอ แม ผูปกครอง คุณครู เพ่ือนและธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง 

17. สามารถอธิบาย แนะนําวิธีการท่ีถูกตองในการ
วางตัวในสถานการณตาง ๆ ตอคนอ่ืนได  

- หนาท่ีของเราตอพอแมผูปกครอง 
- หนาท่ีของเราตอพระเจา  
- หนาท่ีของเราตอคุณครู 
- หนาท่ีของเราตอเพ่ือน 
- หนาท่ีของเราตอสิ่งแวดลอม 

 



 
 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจวาพระเจาทรงรักเด็ก สรางเด็กใหมี

ร า งกาย ท่ีดี  ท่ีสามารถใชประโยชน และ
ชวยเหลือคนอ่ืนได 

2. รูและเขาใจความสําคัญเรื่อง การบังเกิดของ
พระเยซู และบุคคลท่ีเ ก่ียวของ ตลอดจน
สัญลักษณตาง ๆ ในชวงคริสตมาสได 

3. ปฏิบัติตามคําสอนพระเยซู เรื่ องมารยาท      
การคบเพ่ือน 

4. เขาใจความสําคัญในพระราชกิจของพระองค
จนถึงท่ีกางเขนและการเปนข้ึนมาจากความ
ตาย 

-พระเจาทรงสรางใหเรามีสิ่งท่ีดี  
-พระเยซูทรงกําเนิด บุคคลท่ีเก่ียวของในการบังเกิดของ
พระองค คือ นักปราชญ และคนเลี้ยงแกะ สัญลักษณท่ีสําคัญ
เชนดอกและเทียนคริสตมาส-ตนคริสตมาส-โมบายคริสตมาส 
หลังจากท่ี ทรงเติบโตข้ึนไดไปพระวิหาร ทรงปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง ทรงสอนเรื่องเพ่ือน  
- พระเยซูกับเพ่ือนผูหญิง 
- พระเยซูกับสาวก 12 คน ทรงทํา พระราชกิจทรงมีอํานาจ
เหนือผี (พระเยซูทรงขับผี)สาวกท่ีปฎิเสธพระเยซู 
- พระเยซูถูกจับและถูกตรึงบนกางเขน-พระเยซูเปนข้ึนมา
จากความตาย-การเริ่มตนชีวิตใหม(บัตรขอโทษ หรือบัตรขอ
คืนดี) 

5. รูและเขาใจเรื่องการทรงสรางของพระเจา  
6. สามารถบอกประโยชนของสิ่งทรงสรางได 
7. รูหนาท่ีของตนตอสิ่งทรงสราง ผลดี ผลเสียเม่ือ

ไมดูแลรักษา 
8. รูและเขาใจในการปกปองของพระเจาจากภัย

ธรรมชาต ิ

- พระเจาทรงสรางสรรพสิ่ง 
- ประโยชนของสิ่งทรงสราง 
- มนุษยคือผูดูแลสรรพสิ่ง  
- สรรพสิ่งไมนากลัวพระเจาทรงอยูดวย 
- การดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
 

9. สามารถปฏิบัติตามหลักคําสอนคริสตจริยธรรม
เรื่อง การมีน้ําใจ การเชื่อฟง ซ่ือสัตย กตัญู 
การมีระเบียบวินัย ความอดทนและการเคารพ
สิทธิของคนอ่ืน 

10. รูและเขาใจในชีวิตและการมีคุณธรรมของ
บุคคลตัวอยางในพระคัมภีร  

- การมีน้ําใจ การเชื่อฟง ซ่ือสัตย ความกตัญู การมี 
  ระเบียบวินัย ความอดทน และการเคารพสิทธิของคน   
  อ่ืน 
- บุคคลผูมีคุณธรรม เชน โนอาห อับราฮัม และดาวิด   
  ผูเชื่อฟงพระเจา 
- บุคคลผูมีคุณธรรมท่ีเปนแบบอยางในพระคัมภีร 

11. รูและเขาใจในความสําคัญของการนมัสการ 
การอธิษฐาน 

12. สามารถปฏิบัติตัวไดเหมาะสมในการรวม
นมัสการและอธิษฐาน 

- ความหมายและความสําคัญของการนมัสการการอธิษฐาน 
- ขอปฏิบัติในการนมัสการ อธิษฐาน 
- คําอธิษฐานของพระเยซู และคําอธิษฐานของตนเอง 
- คําตอบในการอธิษฐาน 

13. รูและเขาใจประวัติคริสตศาสนา และมิชชั่นนารี
ผูกอตั้งโรงเรียน 

14. เกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน  
15. รูและเขาในพระบัญญัติขอใหญท่ีมีในมิชชั่นนารี 

และตัวเราดวย 

- ประวัติคริสตศาสนา 
- มิชชั่นนารีกับโรงเรียนของเรา 
- พระบัญญัติขอใหญกับมิชชั่นนารี 
- โรงเรียนของเรา 
 



 
 

16. สามารถนําคริสตจริยธรรมไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเก่ียวกับความเชื่อ 
ประเพณี  ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

17. เขาใจในบทบาทความสัมพันธท่ีเหมาะสมของ
ตนเองตอพอแม ผูปกครอง ครู และเพ่ือน ๆ 
ในทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

-คริสเตียนกับประเพณี 
-ความสัมพันธกับพอแม เพ่ือน คนดอยโอกาส 
-หนาท่ีเราตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม และพลังงาน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจถึงความสําคัญของพระคัมภีร 
2. รู และ เข า ใจ ถึ งประวั ติ คว าม เป นมาของ        

พระคัมภีร 

1. ความสําคัญและความเปนมาของพระคัมภีร 

3. รูและเขาใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต 
4.  สามารถนําคุณธรรม จริยธรรมท่ีไดจากชีวิต

ของพระเยซูคริสตมาประยุกตใช 
 

1.พยากรณรัก  
2.ขาวดีแหงรัก  

3.พระเยซูคริสตทรงบังเกิด  
4.พระราชกิจของพระเยซูคริสต  

- การเลือกสาวกของพระเยซู 

- ชาวประมง 
- การเลี้ยงคน 5 พันคน  

- บทสรุป 
5. รูและเขาใจถึงพระบัญญัติ 10 ประการ  
6. รู และ เข า ใจ ถึ งประวั ติ คว าม เป นมาของ         

พระบัญญัติ 10 ประการ  

1. ความเปนมาของพระบัญญัติ 10 ประการ  

- พระเจาทรงเรียกโมเสส 

- ภัยพิบัติ 10 ประการ  
- โมเสสแหวกทะเลแดง 

- โมเสสรับพระบัญญัติ 10 ประการบนภูเขาซีนาย  
7. สามารถแสดงความรักความสามัคคี ควากตัญู 

ตามท่ีพระเยซูคริสตทรงตรัสสอนและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

1.  ความรัก 
2 .ความสามัคคี  
3 .ความกตัญู  

8. รูและเขาใจเรื่องความรักของพระเจา ความ 
      บาปของมนุษย การสารภาพผิด และการไดรับ 
      การอภัยบาป 
9.  รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่องความรัก ความ 

  บาปและการไดรับการอภัยจากพระเจา 

1 .ความรักของพระเจา  
2 .ความบาปของมนุษย  

3 .การสารภาพผิด  
4 .ไดรับการอภัย  

10. รูและเขาใจวามนุษยเปนผูท่ีพระเจาทรงสราง 
11. รูและเขาใจหนาท่ีของเราตอพระเจา ตอตนเอง  

  และครอบครัวของเรา 
12. สามารถนําคริสตจริยธรรมไปประยุกตใชใน  

          ชวีิตประจําวัน 

1. ความสําคัญของรางกาย 
2. ฉันคือใคร 
3. ฉันตองเลือก 
4. พอแมของฉัน 



 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจถึงความสําคัญของพระคัมภีรภาคพันธ

สัญญาเดิม 
2. สามารถนําพระคัมภีรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได 

- ความสําคัญและความเปนมาของพระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิม 

 

3. รูและเขาใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต 
4. สามารถนําคุณธรรม จริยธรรมท่ีไดจากชีวิตของ   

พระเยซูคริสตมาประยุกตใช 
 

1. การบังเกิดของพระเยซูคริสต 

- รักตองให 

- พระเยซูในพระวิหาร 

- พระเยซูถูกทดลอง 
- พระราชกิจของพระเยซูคริสต 

- ชาวสะมาเรียใจดี 

- ทาสผูไมซ่ือสัตย 

- บทสรุป 
5. รูและเขาใจถึงประวัติความเปนมาของพระบัญญัติ 10 

ประการ 
6. นําพระบัญญัติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

2. ความเปนมาของพระบัญญัติ 10 ประการ 
- พระเจาทรงเรียกโมเสส 

- ภัยพิบัติ 10 ประการ 

- โมเสสแหวกทะเลแดง 

- โมเสสรับพระบัญญัติ 10 ประการบนภูเขา      
ซีนาย 

7. รูและเขาใจการเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  
8. เห็นความสําคัญของความสัตยซ่ือ อดทน อดกลั่น 

และสามารถนําไปใชในชีวิตระจําวันได 

1 .การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  
2 . ความซ่ือสัตย 

3 .ความอดทน อดกลั่น  
9. รูและเขาใจเรื่องความรักของพระเจา ความบาปของ

มนุษย การกลับใจใหม และการไดรับการความรอด 
10.รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่องความรัก ความบาป การ

กลับใจใหม และการไดรับความรอด 

1. ความบาปของมนุษย 
2. การกลับใจใหม 
3. ไดรับความรอด 

11. รูและเขาใจวามนุษยเปนผูท่ีพระเจาทรงสราง 
12. รูและเขาใจหนาท่ีของเราตอพระเจา ตอตนเอง และ 

 ครอบครัวของเรา 
13.  สามารถนําคริสตจริยธรรมไปประยุกตใชใน  

 ชีวิตประจําวัน 

1 . ฉันคือใคร 
2 . พ่ีนองของฉัน 
3 . ฉันตองเลือก 



 
 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการเรียนรู สาระการเรียน 
1. รู เขาใจความสําคัญและการจัดหมวดหมูใน    

พระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 
2. สามารถนําขอพระคัมภีร ไปประยุกต ใช ใน

ชีวิตประจําวัน 

1 . ความสําคัญและท่ีมาของพระคริสตธรรมคัมภีร 
   ภาคพันธสัญญาใหม 
2. หมวดหมูในพระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 
3 . การนําขอพระคัมภีรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3. รูและเขาใจชีวิตของพระเยซูคริสต 
4. สามารถนําคุณธรรมจริยธรรม ท่ีไดจากคําสอน

และแบบอย า งชี วิ ตของพระเยซูคริ สตมา
ประยุกตใชในชีวิต 

 

1.  การเสด็จมาของพระเยซูคริสต 
2.  เผชิญการทดลอง 
3.  พระราชกิจของพระเยซู 
 -  คําอุปมาบุตรนอยหายไป 
 -  พระเยซูทําใหลาซารัสเปนข้ึนมาจากความตาย 
4.  ชีวิตบั้นปลายของพระเยซู 
5. สรุปและการนําไปประยุกตใช 

5. รูเขาใจความหมายของพระบัญญัติขอใหญและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

6. เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร อ ธิ ษ ฐ า น ใ น
ชีวิตประจําวัน 

 

1.  พระบัญญัติขอใหญ 
  - รักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ 
  - รักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง 
2.  คําอธิษฐานท่ีพระเยซูคริสตทรงตรัสสอน 

7. รูเขาใจท่ีจะมีความพอใจในของประทานจาก
พระเจารูจักบังคับตน  มีความรับผิดชอบ มีวินัย
ในตนเองและนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

 

1 . ของประทานจากพระเจา 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความมีระเบียบวินัย 
 - การรูจักบังคับตน 

8. รูและเขาใจหลักขอเชื่อของคริสตชน 
9.  รูและเขาใจความหมายของศาสนพิธีท่ีสําคัญ   

  ของคริสตชน 
 

1.  หลักขอเชื่อของอัครธรรมทูต 
2.  ศาสนพิธีสําคัญ 
  - พิธีบัพติศมา 
  - พิธีมหาสนิท 

10. สามารถนําคริสตจริยธรรมไปประยุกตใชในการ 
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

11. รูและเขาใจหนาท่ีตอตนเอง ตอเพ่ือนมนุษย 
และตอธรรมชาติท่ีพระเจาทรงสราง 

1.  การแสดงออกทาง กิริยา วาจาและใจ 
2.  ฉันกับสังคม 
3.  ฉันกับสิ่งแวดลอม 
4.  ฉันตองทํา 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจชีวประวัติพระเยซูและคําสอนท่ี

สําคัญ 
ชีวประวัติพระเยซู 

- คําทํานาย ความเชื่อของอิสราเอล 
- สภาพของชนชาติอิสราเอลสมัยพระเยซู

บังเกิด 
- การบังเกิดของพระเยซู 

2. สามารถนําคําสอนของพระเยซูมาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับพระคัมภีรและคําสอน
สําคัญเรื่องรักพระเจา  รักมนุษย 

- พระคัมภีรคืออะไร 
- ประโยชนของพระคัมภีร 

4. สามารถนําคุณธรรม จริยธรรมและคําสอน
สําคัญในพระคัมภีรมาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต 

- พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมกับการดําเนิน
ชีวิต 

5. รูและเขาใจความเปนมาของคริสตศาสนานิกาย
โปรเตสแตนตในประเทศไทย โดยการทํางาน
ของมิชชันนาร ี

มิชชันนารียุคเริ่มแรก (พันธกิจของมิชชันนารี) 
- ศจ.คารล กุดสลาฟ 
- ศจ.จาคอบ ทอมลิน 
- นายแพทยซามูเอล เรยโนลด เฮาส 

Reynolds Samuel House  
- การแปลและพิมพพระคัมภีรเปนภาษาไทย 

6. ตระหนักถึงการกอตั้งโรงเรียนของมิชชั่นนารี
อันเปนคุณประโยชนตอประเทศไทย 

7. รูและเขาใจถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปน
เอกลักษณของคริสเตียน 

- ความมีระเบียบวินัย 
- ความกระตือรือรน 
- ความรับผิดชอบ 
- ความประหยัด 
- ความขยัน หม่ันเพียร 
- ความซ่ือสัตย 

8. สามารถนําคริสตจริยธรรมมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

9. รูและเขาใจถึงความเชื่อ ทัศนคติ หลักคําสอน 
คริสตจริยธรรมในเรื่อง ชาติ วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

- คริสตศาสนากับวัฒนธรรมไทย 
- ชาติในความเชื่อของคริสเตียน 
- หนาท่ีของคริสเตียนตอชาติ 

10. สามารถคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจ
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดย
อาศัยหลกัคริสตจริยธรรมมาชวยในการ
แกปญหาตางๆ 

- ความขยัน หม่ันเพียร 
- การศึกษา การใฝเรียนรู 
- การบริหารเวลา 
- การคบเพ่ือน 

11. ตระหนักในความรับผิดชอบ ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

- บทบาทของคริสเตียนในการดูแลธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

 

 

 



 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจการทําพระราชกิจของพระเยซูและคํา

สอนท่ีสําคัญ 
พระราชกิจของพระเยซู 

- การทําอัศจรรยตาง ๆ 
- การรักษาโรค 

2. สามารถนํา คําสอนของพระเยซูมาปฏิบั ติ ใน
ชีวิตประจําวัน 

คําสอนท่ีสําคัญ 
- การทํางาน 
- คําเทศนาบนภูเขา 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับพระคัมภีรและคําสอนสําคัญ
เรื่องการเชื่อฟง และรักเพ่ือนมนุษย 

พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมกับการดําเนินชีวิต 
-  พระบัญญัติ 10  ประการ 

4. สามารถนําคุณธรรม  จริยธรรมและคําสอนใน     
พระคัมภีรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

5. รูและเขาใจพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย 

พันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
- การแพทย 
- การศึกษา 
- คริสตจักรและการประกาศ 

6. ตระหนักถึงการทําพันธกิจของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย อันเปนคุณประโยชนตอประเทศไทย 

7. รูและเขาใจคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 

- รักในวัฒนธรรมและความเปนไทย 
- ความเปนประชาธิปไตย 

8. สามารถนําคริสตจริยธรรมไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 

-  ความสัตยซ่ือ 
- ความเปนผูนํา 

9. รูและเขาใจถึงความเชื่อ ทัศนคติ หลักคําสอน      
คริสเตียน ในเรื่องพระมหากษัตริยและการเปน
พลเมืองท่ีดี 

- หนาท่ีของคริสเตียนตอพระมหากษัตริย 
- หนาท่ีพลเมืองท่ีดี 

10. สามารถคิดอยางมีเหตุผล และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  โดยอาศัยหลักคริสต
จริยธรรมมาชวยในการแกปญหาตาง ๆ 

-  ความสัตยซ่ือตอตนเองและผูอ่ืน 
- การใชทรัพยสินเงินทอง 
- การใหอภัยและการใชวาจาท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจเก่ียวกับพระคัมภีรและคําสอนสําคัญ

เรื่องพระบัญญัติ 10 ประการ 
- พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมกับการดําเนินชีวิต 
(พระบัญญัติขอใหญ) 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับพระคัมภีรและคําสอนสําคัญ
เรื่องพระบัญญัติ 10 ประการ 

 

3. รู และเข า ใจความสัม พันธ ระหว า งมนุษย กับ
สิ่งแวดลอม 

-การทรงสรางของพระเจาในธรรมชาติ 
-ความเชื่อของคริสเตียน 

4. สามารถคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดยอาศัยหลักคริสต
จริยธรรมมาชวยในการแกปญหาตางๆ 

 

5. รูและเขาใจกําเนิดโรงเรียนในสภาคริสตจักรฯ กําเนิดโรงเรยีนในสภาคริสตจักรฯ (โรงเรียนปรินสรอย
แยลสวิทยาลัย) 

6. ตระหนักถึงการกอตั้งโรงเรียนของมิชชั่นนารีและ
คริสตจักรอันเปนคุณประโยชนตอประเทศไทย 

     -กอตั้งโดยมิชชั่นนารี 
     -กอตั้งโดยคริสตจักร 

7. รูและเขาใจชีวประวัติพระเยซูคริสต ชีวประวัติพระเยซูคริสต 
     -พระเยซูถูกมารทดลอง 
     -การเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม 
     -การอธิษฐานในสวนเกทเสมน ี

8. สามารถนําแบบอยางท่ีปรากฏในชีวิตพระเยซูคริสต
มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

     -การทรยศและการจับกุมพระเยซู 
     -การถูกพิพากษา 
     -การตรึงท่ีการเขน 
     -การคืนพระชนม 

9. สามารถนําคุณธรรม จริยธรรมและคําสอนสําคัญใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมกับการดําเนินชีวิต (พระ
บัญญัติขอใหญ) 

10. รูและเขาใจถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 

     -ความมีน้ําใจ เสียสละ แบงปน 
     -ความสามัคคี 

11. สามารถคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดยอาศัยหลักคริสต
จริยธรรมมาชวยในการแกปญหาตางๆ 

     -ความกตัญู 
     -ความอดทน รอคอย อดกลั้น 
     -การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจถึงเรื่องราวและสาระสําคัญในพระคัมภีร 
    ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม การจัด 
    หมวดหมู จํานวนเลม 

- ความเปนมาของพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมและ
ภาคพันธสัญญาใหม การจัดการหมวดหมู 
 

2. รูและเขาใจถึงคําสอน คําเทศนา และคําอุปมาอุปไมย 
   ของพระเยซูคริสต 

 

- พันธกิจของพระเยซูคริสตในการประกาศพระกิตติคุณ 
การสั่งสอน และการรักษาโรค 
- การเชื่อมโยงพันธกิจของพระเยซูคริสตสูการทําพันธ
กิจของมิชชันนารีดานคริสตจักร การแพทย และ
การศึกษา 
- กําเนิดโรงเรียนในสภาคริสตจักรฯ 
   - กอตั้งโดยมิชชั่นนารี 
   - กอตั้งโดยคริสตจักร 

3. สามารถนําชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรมาประยุกตใช 
   ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง 

- ความเชื่อของอับราฮัมและโนอาห 
- การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืนของโมเสส 
- การมองคนท่ีภายในจิตใจจากการทรงเจิมดาวิดข้ึนเปน
กษัตริย 
- ความเปนคนมีคุณธรรมและทํางานเกงของโยเซฟ 
- การใชสติปญญาในทางท่ีถูกตองของซาโลมอน 
- การรูจักบังคับตนและการใฝเรียนรูของดาเนียล 
- การรูจักบังคับตนของนาอามาน 
- ความอดทนตออุปสรรคปญหา และความทุกขยากของ
โยบ  
- การตั้งเปาหมายในการนําประชากรอิสราเอลออกจาก
อียิปตและการนําประชากรไปสูดินแดนแหงคําสัญญา 
- การมีภาวะผูนํา / ผูตามและความกลาหาญของโยชูวา 
- ความจงรักภักดีตอแผนดินของเอสเธอร 
- ความจงรักภักดีตอแผนดินของเนหะมีย 
- การรูจักบังคับตนของ ดาวิดไมทําในสิ่งท่ีผิด ในการทํา
รายกษัตริยซาอูล และนาบาล 

4. รูและเขาใจความเปนมาของคริสตศาสนานิกาย 
    โปรเตสแตนตในประเทศไทย 

- ประวัติความเปนมาของนิกายโปรเตสแตนตในประเทศ
ไทย 

 

 

 



 
 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
5. ตระหนักถึงการทํางานของมิชชั่นนารีอันเปน 
    คุณประโยชนตอประเทศไทย 

การเสียสละของมิชชันนารีและการทํางานของ
มิชชันนารใีนประเทศไทย 

6. สามารถคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจแกปญหาใน 
   ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดยอาศัยหลัก 
   คริสตจริยธรรม 
 

- การใหอภัยผูอ่ืนจากเรื่องราวของหญิงโสเภณีท่ีกระทํา
ความผิดและพระเยซูทรงใหอภัย   
- การเห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของพระเยซูกับหญิงชาว
สะมาเรีย 
- การตั้งเปาหมายในการทํางานใหสําเร็จของคนงอยและ
เพ่ือน 
- การปรับตัวในสถานการณวิกฤติของชีวิต (Life of Pie) 
- การควบคุมอารมณและพฤติกรรมการแสดงออกของ
ตนเอง (หลักการ 90/10) 
- การควบคุมอารมณและพฤติกรรมเม่ือเผชิญกับวิกฤติ
ของเปาโลและสิลาส 
- การมีสติและแกไขปญหาในยามวิกฤติของเปาโล (กจ.
17:16-31) 
- คุณคาและความสําคัญของมิตรภาพระหวางเพ่ือน 
(What is a Friend?) 
- การเห็นคุณคาในตนเองและในผูอ่ืนโดยเรียนรูจากสิ่ง
ทรงสราง 
- การอดทนตอความทุกขยากลําบากจากเรื่องราวของ
การเปลี่ยนแปลงจากหนอนเปนผีเสื้อ 
- การตั้งเปาหมายและการจัดตารางเวลาประจําวัน  
- เสนแบงชีวิตระหวางคนท่ีประสบความสําเร็จและคนท่ี
ลมเหลว 
- การสรางอุปนิสัยดวยแนวทางการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับการทํางานของสมอง 
- 7 อุปนิสัยแหงความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจถึงเรื่องราวและสาระสําคัญในพระคัมภีร 
   ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม การจัด 
   หมวดหมู จํานวนเลม 

-ความสําคัญและประโยชนของพระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิมตอชีวิตปจจุบัน 
-ความสําคัญและประโยชนของพระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาใหมตอชีวิตปจจุบัน 

2. รูและเขาใจถึงคําสอน คําเทศนา และคําอุปมาอุปไมย 
   ของพระเยซูคริสต 
 

- คําเทศนาบนภูเขาในการยอมรับความบกพรอง ใจ
ออนโยน ใจกรุณา 
- การใหโดยไมหวังผลตอบแทนจากพระดํารัสสอนเรื่อง
การทําทาน 
- การชวยเหลือผูอ่ืนอยางเต็มกําลังความสามารถจาก
เรื่องชาวสะมาเรียใจดี 
- บุตรท่ีหายไปเก่ียวกับการเปนบิดาผูใหอภัยเสมอ การ
สํานึกผิด การเริ่มตนใหม 
- หญิงพรหมจารีย ๑๐ คนในเรื่องการคิดกอนทํา 
- เงินตะลันตเก่ียวกับการเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
- ขาวละมานในเรื่องของการบังคับตน การควบคุม
ตนเองในการทําความดี คิดกอนทํา 
-สวนองุนและคนงานเก่ียวกับความโลภการไมรูจักบังคับ
ตนในการทําความดี  
- การมองเห็นคุณคาและความดีของผูอ่ืนจากเรื่องการ
กลาวโทษผูอ่ืน 
-บาวสัตยซ่ือและบาวไมสัตยซ่ือในการเปนคนมีคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตย สุจริต ยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
-- การรักษาความดีจากเรื่องเกลือแหงแผนดินโลก 

3. สามารถนําคําสอนและแบบอยางชีวิตของพระเยซู 
   คริสตไปประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตของตนเอง 

- คนตนเรือนอสัตยในการเปนคนมีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต ยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรม  
- การยกโทษจากเรื่องทัศนคติของพระเยซูเรื่องความ
โกรธ  
- ความถอมใจจากเรื่องพระเยซูทรงลางเทาของพวก
สาวก 

4. สามารถนําชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรมาประยุกตใช 
    ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง 
 

- ชีวิตของอาจารยเปาโลท่ีไดรับการเปลี่ยนชีวิตจากเคย
เปนผูขมเหงเปนผูเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เห็น
คุณคาของตนเองและผูอ่ืนภายหลังจากพบและมีความ
เชื่อศรัทธาในพระเจา 



 
 

5. สามารถนําคุณธรรม จรยิธรรมและคําสอนใน 
    พระคัมภีรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

- ชีวิตของศักเคียสท่ีไดรับการเปลี่ยนชีวิตจากการเปน
คนไมสัตยซ่ือเปนคนมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ทํา
ความดี 
- ชีวิตของทิโมธีเปนคนท่ีมีความเชื่อศรัทธาในพระเจา
และนําพระวจนะมาใชในการดําเนินชีวิต รูจักบังคับตน
ทําในสิ่งดี 

7. ตระหนักถึงการทํางานของมิชชั่นนารีอันเปน 
   คุณประโยชนตอประเทศไทย 

- ชีวิตและผลงานของพอครู D.G. Collins 
- ชีวิตและผลงานของพอครูแฮรีส 

8. รูและเขาใจถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ 
   ของคริสเตียน 

- ความรัก การใหอภัย ความซ่ือสัตย การถอมใจ 
- การวางแผนจากคําอุปมาเรื่องรากฐานสองชนิด 

9. รูและเขาใจหลักความเชื่อของคริสเตียนและ 
    ความหมายของศาสนพิธีท่ีสําคัญในคริสตจักรและ 
    ปฏิบัติศาสนาพิธีดวยความเขาใจ 

- หลักขอเชื่อและศาสนพิธีของโปรเตสแตนต 
 

10. รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่องความรัก ความบาป  
     การไถบาป และความรอด 

- ความรัก ความบาป การไถบาป และความรอดผาน
ชีวิตของพระเยซูคริสต 

11. สามารถคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจแกปญหาใน 
     ชวีิตประจําวันไดอยางถูกตองโดยอาศัยหลักคริสต 
     จรยิธรรม 

- ผูหวานพืชในการนําพระวจนะของพระเยซูคริสตมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
- การทํางานโดยไมเก่ียงวางานเล็กหรืองานใหญ เห็น
คุณคาของการทํางานท่ีแตกตางกัน (No Small Task) 
- การพัฒนาชีวิตของตนโดยเริ่มตนท่ีการสรางแรง
บันดาลใจเพ่ือไปสูเปาหมายของชีวิต 
- ความมุงม่ันตั้งใจของคนขายผักในการเรียน
ภาษาอังกฤษจนสามารถสอบ TOEFL ไดคะแนนสูง 
- การเปนแบบอยางท่ีดีของความรักของพระเยซูคริสต
ทามกลางชุมชนและสังคมจากเรื่องราวของภรรยาของ
พัศดี 
- การทํางานรวมกันและการมีภาวะผูนํา / ผูตามจาก
บทเรียนของหานปา 
- เคล็ดลับในการประสบความสําเร็จ (The Best of 
Success 
- การจัดการเวลาสูความสําเร็จในชีวิต 
- เสนแบงชีวิตระหวางความสําเร็จและความลมเหลว 
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ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
1. รูและเขาใจถึงเรื่องราวและสาระสําคัญในพระคัมภีร 
   ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม การจัด 
   หมวดหมู จํานวนเลม 

- พระบัญญัติสิบประการในพระคัมภีรภาคพันธสัญญา
เดิมและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
- พระบัญญัติขอใหญสองขอในพระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาใหมและการประยุกตใชในชิวตประจําวัน  

2. สามารถนําคําสอนและแบบอยางชีวิตของพระเยซู 
   คริสตไปประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตของตนเอง 
 

- การบังคับจิตใจเหนือวัตถุ สิ่งของ อํานาจ เกียรติยศ 
ชื่อเสียจากเรื่องมารผจญพระเยซู  
- คําทูลขอของยากอบและยอหนเรื่องการเปนใหญ 

3. สามารถนําชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรมาประยุกตใช 
   ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง 

- การเรียนรูตลอดชีวิตของทิโมธ ี
- การยืนหยัดในความจริงของสเตเฟน 
- การยอมรับในความผดิพลาดและปรับปรุงพัฒนา
ตนเองของเปโตร 
- การเปดใจรับการเรียนรูพระเยซูกับนิโคเดมัส 

4. สามารถนําคุณธรรม จริยธรรมและคําสอนใน 
   พระคัมภีรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

- ความกระวนกระวายเรื่องทรัพยสมบัติ 
- การเขาแผนดินสวรรคยากเปรียบดังประตูคับแคบ 
- ทรัพยสมบัติในสวรรค  
- ตางก็เปนอวัยวะของกายเดียว  
- การเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืนจากเรื่องเงิน
เหรียญหาย 
- คุณคาของเงินถวายจากหญิงมาย 
- การจับปลาไดเปนอันมาก จากการรับฟงคําแนะนํา
จากผูอ่ืน  
- คําสอนสําหรับแขกและเจาของบานเรื่องของการ
ถอมใจ 
- การทําดีในทุกโอกาสทุกเวลาจากเรื่องของชายท่ีมือ
ขางหนึ่งลีบ 
- พระเยซูทรงชําระคนโรคเรื้อนสิบคน 
- การปฏิบัติตนตามหนาท่ีพลเมืองจากเรื่องการเสีย
สวยใหแกซีซาร  
 

5. ตระหนักถึงการทํางานของมิชชั่นนารีอันเปน 
   คุณประโยชนตอประเทศไทย 

 - การทํางานของมิชชันนารีในประเทศไทย 
 

6. รูและเขาใจหลักความเชื่อของคริสเตียนและ  
   ความหมายของศาสนพิธีท่ีสําคัญในคริสตจักรและ 
   ปฏิบัติศาสนาพิธีดวยความเขาใจ 

- ความหมาย ความสําคัญ และหลักการปฏิบัติของพิธี
บัพติศมา พิธีมหาสนิท และพิธีอ่ืน ๆ  
 

 



 
 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
7. รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่องความรัก ความบาป  
   การไถบาป และความรอด 

- ความรอดโดยความเชื่อ ไมใชดวยการกระทํา 
 

8. สามารถคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจแกปญหาใน 
   ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดยอาศัยหลักคริสต 
   จริยธรรม 
 

- ความกลาหาญในการทําความดี (เด็กปากีสถานท่ี
ไดรับรางวัลโนเบล) 
- ความเชื่อศรัทธาในพระเจาของ Eric Liddle ท่ีทําให
ชีวิตประสบความสําเร็จ 
- การยอมรับขอจํากัดของตนเองและพัฒนาตน (The 
Missing Piece) 
- การมีพลังใจท่ีเปนแรงขับเคลื่อนใหเราไปสู
ความสําเร็จ (Attitude is everything) 
- ความหมายของคริสตมาสท่ีแทจริงจากเรื่องราวของ 
Wally 
- บทเรียนจากมดในเรื่องของความขยันหม่ันเพียร 
- บทเรียนจากนกอินทรียในเรื่องของความอดทนผาน
วิกฤติปญหาในชีวิตและไดรับการเสริมกําลังจากพระ
เจา 
- การตั้งเปาหมายและไปใหถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสรางการบูรณาการคุณธรรมที่เปนจุดเนนของหลักสูตรคริสเตียนศึกษา 
ระดับช้ันปฐมวัย 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 1 

พระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิม 

เรื่องการทรงสราง 
 

-รูและเขาใจเรื่องการทรง
สรางของพระเจาและ
ตระหนักในหนาท่ีดูแลรักษา
สิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 

-การทรงสราง 
-การดูแลรักษาสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 
 

1.เห็นคุณคาของ
ธรรมชาติและรวม
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
2.มีความมุงม่ันในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืนสามารถเขาถึงและ
อยูรวมกับธรรมชาติได
อยางสรางสรรค 

หนวยท่ี 2 
เรื่อง ชีวิตของพระ

เยซูคริสต 

-รูถึงพระราชกิจของพระเยซู
คริสต  
-สามารถนําตัวอยางการ
ดําเนินชีวิตของพระเยซู
คริสตมาเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต 
 

- พระเยซูเลือกสาวก 
- พระเยซูทรงชวยเหลือ(แมยายเปรโตร) 
- พระเยซูทรงเปนเพ่ือนกับทุกคน  

ศักเคลียส 
- พระเยซูทรงปนเพ่ือนกับเด็กเด็ก 
- ประวัติพระเยซู 
- กําเนิดพระเยซู (ทูตสวรรคปรากฏ) 
- กําเนิดพระเยซู (พระเยซูทรงบังเกิด) 
- กําเนิดพระเยซู (ละครวันคริสตมาส 
สัญลักษณวันคริสตมาส) 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 
4.เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
 

ช่ือหนวย 
หนวยท่ี 3 ความรู

เกี่ยวกับคริสต
ศาสนา 

-รูและเขาใจถึงความเชื่อ
ของคริสเตียน ศาสนพิธี วัน
สําคัญ และ ปฏิบัติตนได
อยางถูกตอง 

-วันอิสเตอร (พระเยซูทรงลูกลา) 
-วันอีสตอร (พระเยซู เสวยปสกา กับ 
สาวก) 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 

ช่ือหนวย 
หนวยท่ี 4 คริสต
จริยธรรมท่ีตอง

ปลูกฝงอบรมผูเรียน 
 
 

-รูคริสตจริยธรรม เพ่ือการ
อยูรวมกันอยางมีความสุข
และสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และ 
สิ่งแวดลอม  

 -ความรักและการใหอภัย (โยเซฟ1 -3) 
-การเชื่อฟง มีวินัยและขยันขันแข็ง 
ซามูเอล 1-2) 
-ความซ่ือสัตย (อาคาน1-3) 
-ใสใจ (care) 
-ความรัก (Love) 
-การให (Give) 
-ปญญา (wisdom) 
-การใหอภัย (forgive) 
-การเชื่อฟง (obey) 
-ชวยเหลือ (Help) 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 
4.เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
 
 

 



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
ช่ือหนวย 

หนวยท่ี 5 ความเช่ือ
กับศาสนพิธี 

 

-รูและเขาถึงความเชื่อของ 
คริสเตียนศาสนพิธี ของ 
คริสเตียน ศาสนพิธี วัน
สําคัญและการปฏิบัติตน 

- การนมัสการการอธิษฐาน 
- การอธิษฐาน (Pray) 
- หนาท่ีของเราตอพระเจา 
- หนาท่ีของเราตอตนเอง 
- หนาท่ีของเราตอครอบครัว 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนํา       
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
 

ช่ือหนวย 
หนวยท่ี 6  

การประยุกติใช 
 

-รูคริสตจริยธรรมเพ่ือการอยู
รวมกันอยางมีความสุข และ 
มารถนํามาใชในการพัฒนา
ตนเองสังคม และ 
สิ่งแวดลอม  

-เพ่ือท่ีแสนดี 
-พูดจาใหนาฟง 
-เพ่ือนก็ตองชวยเพ่ือน 
-ซ่ือสัตยในสิ่งเล็กนอย 
-การเสียสละ 

เปนคนมีคุณธรรม เพ่ือ
การอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ละ สามารถ 
นํามาใชในการพัฒนา
ตนเองสังคม และ
สิ่งแวดลอม 

 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 1 

พระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิม 

เรื่องการทรงสราง 
 

- ผูเรียนสามารถเรียนรูและ
เขาใจวา สรรพสิ่งเกิดข้ึนโดย
การทรงสรางของพระเจา 
- ผูเรียนสามารถบอกสิ่งท่ี   
พระเจาทรงสรางได และ
สามารถแยกแยะระหวางสิ่งท่ี
พระเจาทรงสรางและสิ่งท่ี
มนุษยสรางได 
- ผูเรียนตระหนักถึงพระคุณ
ของพระเจาในการทรงสราง 
- ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของสิ่งท่ีพระเจาทรง
สรางได 
- ผูเรียนสามารถมีสวนในการ
ดูแลรักษาสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 
-ผูเรียนสามารถเรียนรูวา     
พระเจาทรงสถิตอยูกับมนุษย 

- การทรงสรางของพระเจา 
- การขอบคุณในสิ่งท่ีพระเจาทรง   
  สราง 
- การสรางมนุษยและหนาท่ีของ 
  มนุษย 
- การดูแลสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 
- การทําบาปของมนุษย 
- การทรงสถิตอยูดวยของพระเจา 
 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนํา      
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
12.เห็นคุณคาของ
ธรรมชาติ และรวม
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

หนวยท่ี 2 
เรื่อง ชีวิตของพระ

เยซูคริสต 
 

- รูและเขาใจวาพระเยซูทรงรัก
เด็กทุกคน 
- รูและเขาใจประวัติ 
ความสําคัญเรื่อง การบังเกิด
ของพระเยซู และบุคคลท่ี
เก่ียวของ  

- พระเยซูใหความสําคัญกับเด็ก 
- เด็กๆสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
- กําเนิดพระเยซู 
- บุคคลและสัญลักษณท่ีเก่ียวของ

เก่ียวกับการประสูติของพระเยซู 
- เม่ือพระเยซูเปนเด็ก 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจาและนํา       
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 



 
 

  ตลอดจน สัญลักษณตาง ๆ 
ในชวงเทศกาลคริสตมาสได 
- สามารถอธิบายความหมายวัน
สําคัญทางคริสตศาสนาได 
- รูและเขาใจวาการดําเนินชีวิต
ของพระเยซูเม่ือเปนเด็ก 
- รูและเขาใจเก่ียวกับมารยาท
ในการนมัสการ 
- สามารถนําคําสอนของพระ
เยซูเรื่องเพ่ือนไป 
  ปรับใชในชีวิตประจําวันได 
- ปฏิบัติตอเพ่ือนและผูอ่ืนได
อยางเหมาะสม 
- รูและเขาใจในพระราชกิจของ
พระเยซูท่ีบน  กางเขนและการ
เปนข้ึนมาจากความตาย 
- รูและเขาใจความหมายของ
การมีชีวิตใหม 

- ชีวิตในวัยเด็กของพระเยซูท่ี

เติบโตข้ึนในดานสติปญญา 

รางกาย และเปนท่ีชอบจําเพาะ

พระเจาและตอหนาคนท้ังปวง 

- พระเยซูเสด็จไปในพระวิหาร 
- เพ่ือนของพระเยซู (พระเยซูรักษา

บุตรสาวของไยรัส) 
- สาวกท่ีไมนารัก (ยูดาส) 
- พระเยซูถูกจับและถูกตรึงบน

กางเขน 
- พระเยซูเปนข้ึนมาจากความตาย 
- สิ่งประดิษฐเทศกาลคริสตมาส
และอิสเตอร 

2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 
4.เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
5.ทํางานเกง (Skill 
Workers) 
 
 

ช่ือหนวย 
หนวยท่ี 3 ความรู

เกี่ยวกับคริสต
ศาสนา 

 

- รูและเขาใจการกําเนิดคริสต
ศาสนา 
- รูและเขาใจประวัติของ
โรงเรียน  
- เกิดความภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 
- รูและเขาใจถึงพระบัญญัติสอง
ขอใหญ 
- สามารถแสดงความรักตอ 
พระเจาและเพ่ือนมนุษย 

-กําเนิดคริสตศาสนา 
-คริสตศาสนากับสถานศึกษา 
-พระบัญญัติขอใหญ 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
4.เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
 

ช่ือหนวย 
หนวยท่ี 4 คริสต
จริยธรรมท่ีตอง

ปลูกฝง 
 
 

- ปฎิบัติตนตามหลักของคริสตจ
ริยธรรม  โดยเฉพาะในเรื่องการ
มีน้ําใจ การเสียสละ  การเชื่อ
ฟง ซ่ือสัตย ระเบียบวินัย และ
ความกตัญู 
- รูและเขาใจตัวอยางชีวิตของ
คนในพระคัมภีร 
- สามารถนําคริสตจริยธรรมไป
ใชในชีวิตประจําวันได 

-การมีน้ําใจ การเสียสละ การ 
 เชื่อฟง ซ่ือสัตย ระเบียบวินัย และ 
 ความกตัญู 
-บุคคลตัวอยางดานการเชื่อฟง  
 (โนอาห  อับราฮัม ชาวสะมาเรีย 
 ผูใจดี ดาวิด และคนโรคเรื้อน  ) 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
4.เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
6.เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) 
8.การรูจักบังคับตน 
(Self-Regulation) 



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
ช่ือหนวย 

หนวยท่ี 5 ความเช่ือ
กับศาสนพิธี 

 

- นักเรียนสามารถอธิษฐานตาม
คําท่ีอธิษฐานท่ีพระเยซูคริสต
ตรัสสอนได 
- นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของการอธิษฐานท่ี
ถูกตอง 
- นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของการนมัสการท่ี
ถูกตอง 
- นักเรียนสามารถอธิษฐานและ
นมัสการไดอยางถูกตอง 

- การนมัสการ-การอธิษฐาน 
- ขอปฏิบัติในการนมัสการพระเจา
และอธิษฐาน 
- คําอธิษฐานท่ีพระเยซูคริสตตรัส
สอนและคําอธิษฐานของตนเอง 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
6.เปนคนมีคุณธรรม 
8.การรูจักบังคับตน 
(Self-Regulation) 
ควบคุมตนเอง มีสมาธิ
และสติอยูกับสิ่งท่ีกําลัง
กระทํา ปรับตัวได  

ช่ือหนวย 
หนวยท่ี 6  

การประยุกติใช 
 

- สามารถนําคริสตจริยธรรมไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
โดยเฉพาะเก่ียวกับความเชื่อ   
ประเพณี  ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
- สามารถปฏิบัติตนตามหนาท่ี
และเขาใจวิธีการปฏิบัติตนตอ
พระเจา พอแม เพ่ือน คุณครู
ผูดอยโอกาสและธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

- หนาท่ีตนเองตอพระเจา  
- หนาท่ีตนเองตอเพ่ือนมนุษย (พอ 
  แม เพ่ือน คุณครู และ  
  ผูดอยโอกาส) 
- หนาท่ีของตนเองตอธรรมชาติ 
  สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 
4.เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
6.เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men)  
8.การรูจักบังคับตน 
(Self-Regulation) 
ควบคุมตนเอง มีสมาธิ
และสติอยูกับสิ่งท่ีกําลัง
กระทํา ปรับตัวได  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวย1 
พระคัมภีรภาคพัน
สัญญาเดิมเรื่องการ

ทรงสราง 
 

-รูและเขาใจการทรงสรางของ
พระเจาในแตละวันและ       
วันสะบาโต 
-บอกประโยชนสิ่งทรงสราง 
และรวมในการดูแลรักษาสิ่ง
ทรงสราง-·สิ่งแวดลอม  
-รูและเขาใจวาพระเจาทรงสถิต
อยูดวย  

- การทรงสรางท้ัง 6 วัน 
  และวันสะบาโต 
- ประโยชนของสิ่งทรงสราง 
- หนาท่ีของเราตอสิ่งท่ีทรงสราง 
- พระเจาทรงเปนผูอารักขาปกปอง
ดูแลเรา 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจาและนําพรวจนะ
มาใชในการดําเนินชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 
4.เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 

หนวยท่ี 2 
เรื่อง ชีวิตของ 
พระเยซูคริสต 

 

-รูและเขาใจประวัติการกําเนิด
ของพระเยซู และชีวิตวัยเด็ก
ของพระองค 
-สัญลักษณเทศกาลเก่ียวกับการ
บังเกิดของพระเยซู 
-รูและเขาใจชีวิตวัยเด็กของพระ
เยซู และการปฎิบัติตัวเม่ืออยูใน
พระวิหารและตอครอบครัว 
-รูและเขาใจพระเยซูทรงรักและ
เห็นคุณคาของเด็ก ซ่ึงเด็ก
สามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
-รูและเขาใจคําสอนของพระ
เยซูเรื่องเพ่ือน 

- ประวัติการกําเนิดของพระเยซู
และสัญลักษณท่ีเก่ียวของกับการ
บังเกิดของพระเยซู   
-ชีวิตวัยเด็กของพระเยซู 
-พระเยซูทรงรักเด็ก   
- เด็กสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
-คําสอนของพระเยซูเรื่องเพ่ือน 
(สาวก มารีย มารธา) 
-พันธกิจของพระเยซู (พระเยซู
รักษาคนตาบอด) 
-พระเยซูถูกตรึงบนกางเขน 
-พระเยซูเปนข้ึนมาจากความตาย 
-สัญลักษณอีสเตอร 

 
1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 
 

หนวยหนวยท่ี 3  
คริสตจริยธรรมท่ี

ตองปลูกฝง 
 

-รูและเขาใจประวัติผูกอตั้ง
โรงเรียน (มิชชันนาร)ี 
-เกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน 
-รูและเขาใจเรื่องพระบัญญัติขอ
ใหญ 

-ประวัติคริสตศาสนากับโรงเรียน 
-มิชชั่นนารีกับพระบัญญัติขอใหญ 
-มิชชั่นนารีกับโรงเรียนของเรา 
-บุคคลสําคัญในโรงเรียนของเรา 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 

หนวยท่ี 4       
ความเช่ือ        

กับศาสนพิธี 
 
 

-สามารถปฏิบัติตามคริสต
จริยธรรมเรื่องการมีน้ําใจ เชื่อ
ฟง ซ่ือสัตย ความอดทน และ
ความอดกลั้น 
-รูและเขาใจตัวอยางชีวิตของ
บุคคลในพระคัมภีร 

- การมีน้ําใจ การมีระเบียบวินัย 
การเชื่อฟง การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน 
- โนอาห อับราฮัมผูเชื่อฟงพระเจา 

4.เปนพลเมืองดี มี PRC 
Spirit 
6.เปนคนมีคุณธรรม  
8.การรูจักบังคับตน  
10. มีภาวะผูนํา/ ผูตาม  

 

 



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 5       
ประวัติคริสตศาสนา

กับสถานศึกษา 

 
 

-รูและเขาใจความสําคัญของ
การนมัสการและการอธิษฐาน 
-บอกวิธีการปฏิบัติตนในการ
นมัสการและการอธิษฐานได
อยางถูกตอง 

-ความหมายและความสําคัญของ
การนมัสการและการอธิษฐาน 
-ขอปฏิบัติในการนมัสการและการ
อธิษฐาน 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
8.การรูจักบังคับตน 
(Self-Regulation) 

หนวยท่ี 6  
การประยุกติ์ใช 

 

14.รูหนาท่ี และเขาใจวิธีการ
ปฏิบัติตนตอพระเจา พอ แม 
ผูปกครอง คุณครู เพ่ือนและ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดอยาง
ถูกตอง 
-สามารถอธิบาย แนะนําวิธีการ
ท่ีถูกตองในการวางตัวใน
สถานการณตาง ๆ ตอคนอ่ืนได  

-หนาท่ีของเราตอพอแมผูปกครอง 
-หนาท่ีของเราตอพระเจา  
-หนาท่ีของเราตอคุณครู 
-หนาท่ีของเราตอเพ่ือน 
-หนาท่ีของเราตอสิ่งแวดลอม 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา และนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เห็นคุณคา
ตนเอง 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวย1 

พระคัมภีรภาคพัน
สัญญาเดิมเรื่องการ

ทรงสราง 
 

-รูและเขาใจเรื่องการทรงสราง
ของพระเจา  
-.สามารถบอกประโยชนของสิ่ง
ทรงสรางได 
-รูหนาท่ีของตนตอสิ่งทรงสราง 
ผลดี ผลเสียเม่ือไมดูแลรักษา 
-.รูและเขาใจในการปกปองของ
พระเจาจากภัยธรรมชาติ 
   

1.พระเจาทรงสรางสรรพสิ่ง 
2.ประโยชนของสิ่งทรงสราง 
3.มนุษยคือผูดูแลสรรพสิ่ง  
4.สรรพสิ่งไมนากลัวพระเจาทรงอยู
ดวย 
5.การดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

เห็นคุณคาของธรรมชาติ 
แ ล ะ ร ว ม อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
มี ค ว าม มุ ง ม่ั น ใ นก า ร
พัฒนาสิ่ งแวดลอม ให
ยั่ งยืน  สามารถเข า ใจ 
เข า ถึงและอยู ร ว ม กับ
ธ ร ร ม ช า ติ ไ ด อ ย า ง
ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะ มี
ความสุข 

หนวยท่ี 2  
ชีวิตของพระเยซู

คริสต   

 

 

-รูและเขาใจวาพระเจาทรงรัก
เด็ก สรางเด็กใหมีรางกายท่ีดี ท่ี
ส า ม า ร ถ ใ ช ป ร ะ โ ยช น แ ล ะ
ชวยเหลือคนอ่ืนได 
-รูและเขาใจความสําคัญเรื่อง 
การบังเกิดของพระเยซู และ
บุคคลท่ีเ ก่ียวของ ตลอดจน
สัญลักษณตาง ๆ  ในชวง    คริสต
มาสได 

1.ประวัติการกําเนิดของพระเยซู
และสัญลักษณท่ีเก่ียวของกับการ
บังเกิดของพระเยซู   
2.ชีวิตวัยเด็กของพระเยซู 
3.พระเยซูทรงรักเด็ก   
4. เด็กสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
5.คําสอนของพระเยซูเรื่องเพ่ือน 
(สาวก มารีย มารธา) 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พ ร ะ เ จ า แ ล ะ นํ า          
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย  เห็นคุณคา
ตนเองและผูอ่ืน 



 
 

-ปฏิบั ติตามคําสอนพระเยซู
เรื่องมารยาท การคบเพ่ือน 
-เขาใจความสําคัญในพระราช
กิจของพระองคจนถึงท่ีกางเขน
และการเปนข้ึนมาจากความ
ตาย 

6.พันธกิจของพระเยซู (พระเยซู
รักษาคนตาบอด) 
7.พระเยซูถูกตรึงบนกางเขน 
8.พระเยซูเปนข้ึนมาจากความตาย 
9.สัญลักษณอีสเตอร 

9.ทําสิ่งตางๆ ในเวลาท่ี
กําหนด ควบคุมการใช
เวลาในการทํางาน 
 

หนวยท่ี 3 
คริสตจริยธรรมท่ี

ตองปลูกฝง 

 

-สามารถปฏิบัติตามหลักคํา
สอน คริสตจริยธรรมเรือ่ง การมี
น้ํ า ใ จ  การ เชื่ อฟ ง  ซ่ื อสั ตย  
กตัญู  การ มี ระ เบี ยบวินั ย 
ความอดทนและการเคารพสิทธิ
ของคนอ่ืน 
-รูและเขาใจในชีวิตและการมี
คุณธรรมของบุคคลตัวอยางใน
พระคัมภีร 

1.การมีน้ําใจ การเชื่อฟง ซ่ือสัตย 
ความกตัญู การมีระเบยีบวินัย 
ความอดทน และการเคารพสิทธิ
ของคนอ่ืน 
2.บุคคลผูมีคุณธรรม เชน โนอาห  
อับราฮัม และดาวิด ผูเชื่อฟงพระ
เจา 
 

4.เปนพลเมืองดี  
6.มีคุณธรรม  
8.รูจักบังคับตน  
10.มีภาวะผูนํา ผูตาม 
 

หนวยท่ี 4 
ความเช่ือ       

กับศาสนพิธี 

 

-รูและเขาใจในความสําคัญของ
การนมัสการ การอธิษฐาน 
-สามารถปฏิบัติตัวไดเหมาะสม
ใ น ก า ร ร ว ม น มั ส ก า ร แ ล ะ
อธิษฐาน 
 

1.ความหมายและความสําคัญของ
การนมัสการ การอธิษฐาน 
2.ขอปฏิบัติในการนมัสการ 
อธิษฐาน 
3.คําอธิษฐานของพระเยซู และคํา
อธิษฐานของตนเอง 
4.คําตอบในการอธิษฐาน 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา  
8.รูจักบังคับตน ควบคุม
ตนเอง  
10.มีภาวะผูนําผูตาม 
 
 

หนวยท่ี 5 
ประวัติคริสตศาสนา

กับสถานศึกษา 

 

รูและเขาใจประวัติคริสตศาสนา 
และมิชชนันารีผูกอตั้งโรงเรียน 
-เกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน  
-รูและเขาในในพระบัญญัติขอ
ใหญท่ีมีในมิชชันนารี และตัว
เราดวย 

-ประวัติคริสตศาสนา 
-มิชชนันารีกับโรงเรียนของเรา 
-พระบัญญัติขอใหญกับมิชชั่นนารี 
-โรงเรียนของเรา 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจา –เปนพลเมืองดี  
2.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย  
11.ใฝเรียนรู ตั้งใจเรียน 

หนวยท่ี 6 
การประยุกตใช 

 

-.สามารถนําคริสตจริยธรรมไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
โดยเฉพาะเก่ียวกับความเชื่อ 
ประเพณี  ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
-เขาใจในบทบาทความสัมพันธ
ท่ีเหมาะสมของตนเองตอพอแม 
ผูปกครอง ครู และเพ่ือน ๆ 
ในทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

-คริสเตียนกับประเพณี 
-ความสัมพันธกับพอแม เพ่ือน คน
ดอยโอกาส 
-หนาท่ีเราตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และพลังงาน 
 

1.เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 4.เปน
พลเมืองดี  
6.เปนคนมีคุณธรรม  
8.รูจักบังคับตน 
 

 
 



 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1 
พระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิมและภาค

พระคัมภีร 
พันธสัญญาใหม 

- รูและเขาใจถึงความ สําคัญของ
พระคัมภีร 
- รูและเขาใจถึงประวัติความ
เปนมาของพระคัมภีร 

1.ความสําคัญและความเปนมาของ
พระคัมภีร 

ขอท่ี 11. ใฝเรียนรู  
ตั้งใจเรียน แสวงหา
ความรู เปนผู
กระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเอง 

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

-รูและเขาใจเรื่องราวของพระเยซู
คริสต 
-สามารถนําคุณธรรม จรยิธรรมท่ี
ไดจากชีวิตของพระเยซูคริสตมา
ประยุกตใช 

1.พยากรณรัก 
2.ขาวดีแหงรัก 
3.พระเยซูคริสตทรงบังเกิด 
4.พระราชกิจของ 
พระเยซูคริสต 

- การเลือกสาวกของพระเยซู 

- ชาวประมง 

- การเลี้ยงคน 5 พันคน 

- บทสรุป 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อ
ศรัทธาในพระเจาและนํา
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 

ขอท่ี 6 เปนคนมี
คุณธรรม  ยึดม่ันใน
ความถูกตอง ปฏิบัติตาม
คําสอนของศาสนา 

หนวยท่ี 3 
ความรูเกี่ยวกับ 
คริสตศาสนา 

 

-รูและเขาใจถึง พระบัญญัติ 10 
ประการ  
2.รูและเขาใจถึงประวัติความ
เปนมาของพระบัญญัติ 10 
ประการ 

1.ความเปนมาของพระบัญญัติ 10 
ประการ 

- พระเจาทรงเรียกโมเสส 

- ภัยพิบัติ 10 ประการ 

- โมเสสแหวกทะเลแดง 
- โมเสสรับพระบัญญัติ10 ประการ

บนภูเขา   ซีนาย 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อ
ศรัทธาในพระเจาและนํา
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
ขอ 6. เปนคนมีคุณธรรม 
มีความกลาหาญในการ
ทําความดี ยึดม่ันใน
ความถูกตอง  
ขอท่ี 10 ภาวะผูนําและผู
ตาม 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง 

 
 

-สามารถแสดงความรัก ความ
สามัคคีความกตัญูตามท่ีพระ
เยซูคริสต ตรัสสอนและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต 

1. ความรัก 
2. ความสามัคคี 
3. ความกตัญู 

ขอท่ี 4 เปนพลเมืองท่ีดี  
มีมารยาท สุภาพออน
นอมถอมตน  เคารพผู
อาวุโสและใหเกียรติผูอ่ืน 

หนวยท่ี 5 
ความเช่ือของคริส
เตียนและศาสนพิธ ี

-รูและเขาใจเรื่องความรักของ    
พระเจา ความบาปของมนุษย     
การสารภาพผิด และการไดรับ
การอภัยบาป 
-รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่อง
ความรัก ความบาปและการไดรับ
การอภัยจากพระเจา 

1. ความรักของพระเจา 
2. ความบาปของมนุษย 
3. การสารภาพผิด 
4. ไดรับการอภัย 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อ
ศรัทธาในพระเจาและนํา
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 

ขอท่ี 8 การรูจักบังคับ
ตน ควบคุมตนเอง  



 
 

ปรับตัวได สามารถ
ควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง   

หนวยท่ี 6 
การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

-รูและเขาใจวามนุษยเปนผูท่ีพระ
เจาทรงสราง 
-รูและเขาใจหนาท่ีของเราตอพระ
เจา ตอตนเอง และครอบครัวของ
เรา 
-สามารถนําคริสตจริยธรรมไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
 

1.ความสําคัญของรางกาย 
2.ฉันคือใคร 
3.ฉันตองเลือก 
4.พอแมของฉัน 

ขอท่ี 2 เคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เห็น
คุณคาตนเองและผูอ่ืน 
ขอท่ี 4 เปนพลเมืองท่ีดี  
มีมารยาท สุภาพออน
นอมถอมตน  เคารพผู
อาวุโสและใหเกียรติผูอ่ืน 
ขอท่ี 8 การรูจักบังคับ
ตน ควบคุมตนเอง  
ปรับตัวได คิดกอนทํา  

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1 
พระคัมภีรพันธ

สัญญาเดิมและพระ
คัมภีร 

พันธสัญญาใหม 

1. รูและเขาใจถึงความสําคัญของ
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม 

2. สามารถนําพระคัมภีรมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

1. ความสําคัญและความเปนมา
ของพระคัมภีรพันธสัญญาใหม 

ขอท่ี 11. ใฝเรียนรู  
ตั้งใจเรียน แสวงหา
ความรู เปนผู
กระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเอง 

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

1. รูและเขาใจเรื่องราวของพระเยซู
คริสต 
-สามารถนําคุณธรรม จรยิธรรมท่ี
ไดจากชีวิตของพระเยซูคริสตมา
ประยุกตใช 

1.การบังเกิดของพระเยซูคริสต 
2.รักตองให 
3.พระเยซูในพระวิหาร 
4.พระเยซูถูกทดลอง 
5.พระราชกิจของ 
พระเยซูคริสต 

- ชาวสะมาเรียใจดี 

- ทาสผูไมซ่ือสัตย 
- บทสรุป 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อ
ศรัทธาในพระเจาและนํา
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
ขอท่ี 6 เปนคนมี
คุณธรรม  มีความ
ซ่ือสัตย ยึดม่ันในความ
ถูกตอง ปฏิบัติตามคํา
สอนของศาสนา 
 
 
 

หนวยท่ี 3 
ความรูเกี่ยวกับ 
คริสตศาสนา 

 

1.รูและเขาใจถึงประวัติความ
เปนมาของ พระบัญญัติ 10 
ประการ 

2. นําพระบัญญัติไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

1.ความเปนมาของพระบัญญัติ 10 
ประการ 
- พระเจาทรงเรียกโมเสส 

- ภัยพิบัติ 10 ประการ 

- โมเสสแหวกทะเลแดง 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อ
ศรัทธาในพระเจาและนํา
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 



 
 

- โมเสสรับพระบัญญัติ          
10 ประการบนภูเขาซีนาย 

ขอ 6. เปนคนมีคุณธรรม 
มีความกลาหาญในการ
ทําความดี ยึดม่ันใน
ความถูกตอง  
ขอท่ี 10 ภาวะผูนําและผู
ตาม 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง 

 
 

1.รูและเขาใจการเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน  
เห็นความสําคัญของความสัตยซ่ือ 
อดทน อดกลั่น และสามารถ
นําไปใชในชีวิตระจําวันได 

1. การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 
2. ความซ่ือสัตย 
3. ความอดทน อดกลั่น 

ขอท่ี 4 เปนพลเมืองท่ีดี  
มีมารยาท สุภาพออน
นอมถอมตน  เคารพผู
อาวุโสและใหเกียรติผูอ่ืน 
ขอท่ี 6 เปนคนมี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย
ขอท่ี 8 การรูจักบังคับ
ตน ควบคุมตนเอง  
ปรับตัวได  

หนวยท่ี 5 
ความเช่ือของคริส
เตียนและศาสนพิธี 

1.รูและเขาใจเรื่องความรักของพระ
เจา ความบาปของมนุษย การกลับ
ใจใหม และการไดรับความรอด 
2.รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่อง
ความรัก ความบาป การกลับใจ
ใหม และการไดรับความรอด 

1. ความบาปของมนุษย 
2. การกลับใจใหม 
3. ไดรับความรอด 
 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อ
ศรัทธาในพระเจาและนํา
พระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 

ขอท่ี 8 การรูจักบังคับ
ตน ควบคุมตนเอง  
ปรับตัวได สามารถ
ควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง   

 
หนวยท่ี 6 

การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

1. รูและเขาใจวามนุษยเปนผูท่ีพระ
เจาทรงสราง 

2. รูและเขาใจหนาท่ีของเราตอ
พระเจาตอตนเอง แลครอบครัว
ของเรา 

3. สามารถนําคริสตจริยธรรมไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน 
 

1.ฉันคือใคร 
2.พ่ีนองของฉัน 
3.ฉันตองเลือก 
 

ขอท่ี 2 เคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เห็น
คุณคาตนเองและผูอ่ืน 
ขอท่ี 4 เปนพลเมืองท่ีดี  
มีมารยาท สุภาพออน
นอมถอมตน  เคารพผู
อาวุโสและใหเกียรติผูอ่ืน 
ขอท่ี 8 การรูจักบังคับ
ตน ควบคุมตนเอง  
ปรับตัวได คิดกอนทํา  

 

 



 
 

ระดับช้ันประถมปท่ี 6 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 1 

พระคัมภีรพันธสัญญา
เดิมและพระคัมภีร 
พันธสัญญาใหม 

3. รูและเขาใจถึงความสําคัญ
ของพระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิม 

4. สามารถนําพระคัมภีรมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได 

2. ความสําคัญและความเปนมา
ของพระคัมภีรพันธสัญญาใหม 

ขอท่ี 11. ใฝเรียนรู  ตั้งใจ
เรียน แสวงหาความรู เปน
ผูกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเอง 

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

1. รูและเขาใจเรื่องราวของพระ
เยซูคริสต 
-สามารถนําคุณธรรม จรยิธรรมท่ี
ไดจากชีวิตของพระเยซูคริสตมา
ประยุกตใช 

1.การบังเกิดของพระเยซูคริสต 
2.รักตองให 
3.พระเยซูในพระวิหาร 
4.พระเยซูถูกทดลอง 
5.พระราชกิจของ 
พระเยซูคริสต 

- ชาวสะมาเรียใจดี 

- ทาสผูไมซ่ือสัตย 

-  บทสรุป 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อศรัทธา
ในพระเจาและนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
ขอท่ี 6 เปนคนมีคุณธรรม  
มีความซ่ือสัตย ยึดม่ันใน
ความถูกตอง ปฏิบัติตาม
คําสอนของศาสนา 
 
 
 

หนวยท่ี 3 
ความรูเกี่ยวกับ 
คริสตศาสนา 

 

1.รูและเขาใจถึงประวัติความ
เปนมาของ พระบัญญัติ 10 
ประการ 

2. นําพระบัญญัติไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน 

1.ความเปนมาของพระบัญญัติ 
10 ประการ 
- พระเจาทรงเรียกโมเสส 

- ภัยพิบัติ 10 ประการ 

- โมเสสแหวกทะเลแดง 

- โมเสสรับพระบัญญัติ        
10 ประการบนภูเขาซีนาย 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อศรัทธา
ในพระเจาและนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
ขอ 6. เปนคนมีคุณธรรม 
มีความกลาหาญในการทํา
ความดี ยึดม่ันในความ
ถูกตอง  
ขอท่ี 10 ภาวะผูนําและผู
ตาม 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง 

 
 

1.รูและเขาใจการเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน  
เห็นความสําคัญของความสัตยซ่ือ 
อดทน อดกลั่น และสามารถ
นําไปใชในชีวิตระจําวันได 

1. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน 
2. ความซ่ือสัตย 
3. ความอดทน อดกลั่น 

ขอท่ี 4 เปนพลเมืองท่ีดี  มี
มารยาท สุภาพออนนอม
ถอมตน  เคารพผูอาวุโส
และใหเกียรติผูอ่ืน 
ขอท่ี 6 เปนคนมีคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตยขอท่ี 8 การ
รูจักบังคับตน ควบคุม
ตนเอง  ปรับตัวได  



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 5 

ความเช่ือของคริส
เตียนและศาสนพิธี 

1.รูและเขาใจเรื่องความรักของ
พระเจา ความบาปของมนุษย 
การกลับใจใหม และการไดรับ
ความรอด 
2.รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่อง
ความรัก ความบาป การกลับใจ
ใหม และการไดรับความรอด 

1. ความบาปของมนุษย 
2. การกลับใจใหม 
3. ไดรับความรอด 
 

ขอท่ี 1 มีความเชื่อศรัทธา
ในพระเจาและนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 

ขอท่ี 8 การรูจักบังคับตน 
ควบคุมตนเอง  ปรับตัวได 
สามารถควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมตนเอง   

 
หนวยท่ี 6 

การนําคริสตจริยธรรม
ไปประยุกตใช 

4. รูและเขาใจวามนุษยเปนผูท่ี
พระเจาทรงสราง 

5. รูและเขาใจหนาท่ีของเราตอ
พระเจาตอตนเอง แล
ครอบครัวของเรา 

6. สามารถนําคริสตจริยธรรมไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน 
 

1.ฉันคือใคร 
2.พ่ีนองของฉัน 
3.ฉันตองเลือก 
 

ขอท่ี 2 เคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เห็น
คุณคาตนเองและผูอ่ืน 
ขอท่ี 4 เปนพลเมืองท่ีดี   
มีมารยาท สุภาพออนนอม
ถอมตน  เคารพผูอาวุโส
และใหเกียรติผูอ่ืน 
ขอท่ี 8 การรูจักบังคับตน 
ควบคุมตนเอง  ปรับตัวได 
คิดกอนทํา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1 
พระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิมและภาค

พันธสัญญาใหม 
 

- รูและเขาใจเก่ียวกับพระคัมภีร
และคําสอนสําคัญเรื่องรัก   
พระเจา รักมนุษย 
- สามารถนําคุณธรรม 
จริยธรรมและคําสอนสําคัญใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

- พระคัมภีรคืออะไร 
ประโยชนของพระคัมภีร 
- พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
กับการดําเนินชีวิต 

1 .  มี ค ว าม เ ชื่ อ ศ รั ท ธ า ใน    
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 
6. เปนคนมีคุณธรรม  
7. ตั้งเปาหมาย  
8. การรูจักบังคับตน  
9. จัดการเวลาของตนเอง   
10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม  

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

- รูและเขาใจชีวประวัติพระเยซู
และคําสอนท่ีสําคัญ 
-. สามารถนําคําสอนของพระ
เยซูมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได 

ชีวประวัติพระเยซู 
   - คําทํานาย ความเชื่อของ
อิสราเอล 
   - สภาพของชนชาติอิสราเอล
สมัยพระเยซูบังเกิด 
   - การบังเกิดของพระเยซู 

1. มีความเชื่อศรัทธาใน   
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men)  
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) 



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 3 

ความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนา 

 

- รูและเขาใจความเปนมาของ
คริสตศาสนานิกาย
โปรเตสแตนตในประเทศไทย 
โดยการทํางานของมิชชันนาร ี
- ตระหนักถึงการกอตั้งโรงเรียน
ของมิชชั่นนารีอันเปน
คุณประโยชนตอประเทศไทย 

มิชชันนารียุคเริ่มแรก (พันธกิจ
ของมิชชันนารี) 
   - ศจ.คารล กุดสลาฟ 
   - ศจ.จาคอบ ทอมลิน 
   - นายแพทยซามูเอล เรย
โนลด เฮาส 
   - การแปลและพิมพพระ
คัมภีรเปนภาษาไทย 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men)  
 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี

ตองการปลูกฝงอบรม
ผูเรียน 

 

- รูและเขาใจถึงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 
- สามารถนําคริสตจริยธรรมมา
ประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
- สามารถคิดอยางมีเหตุผลและ
ตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
โดยอาศัยหลกัคริสตจริยธรรม
มาชวยในการแกปญหาตางๆ 
 

- ความมีระเบียบวินัย 
- ความกระตือรือรน 
- ความรับผิดชอบ 
- ความประหยัด 
- ความขยัน หม่ันเพียร 
- ความซ่ือสัตย 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
5. ทํางานเกง (Skilled 
Workers)  
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men)  
7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals)  
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation)  
9. จัดการเวลาของตนเอง 
(Time Management)  
10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม  
11. ใฝเรียนรู (Seeking 
Knowledge)  

หนวยท่ี 5 
ความเช่ือของคริส
เตียนและศาสนพิธี 

 

- รูและเขาใจถึงความเชื่อ 
ทัศนคติ หลักคําสอนคริสต
จริยธรรมในเรื่อง ชาติ 
วัฒนธรรม และประเพณี 

- คริสตศาสนากับวัฒนธรรม
ไทย 
- ชาติในความเชื่อของคริสเตียน 
- หนาท่ีของคริสเตียนตอชาติ 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men)  
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation)  

 



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 6 

การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

 

- รูและเขาใจถึงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 
- สามารถนําคริสตจริยธรรมมา
ประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
- สามารถคิดอยางมีเหตุผล
และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
โดยอาศัยหลกัคริสตจริยธรรม
มาชวยในการแกปญหาตางๆ 
- ตระหนักในความรับผิดชอบ 
ดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
 

- ความมีระเบียบวินัย 
- ความกระตือรือรน 
- ความรับผิดชอบ 
- ความประหยัด 
- ความขยัน หม่ันเพียร 
- ความซ่ือสัตย 
- การศึกษา การใฝ

เรียนรู 
- การบริหารเวลา 
- การคบเพ่ือน 
- บทบาทของคริสเตียน

ในการดูแลธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit  
5. ทํางานเกง (Skilled 
Workers)  
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men)  
7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals)  
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation)  
9. จัดการเวลาของตนเอง 
(Time Management)  
10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม 
(Leadership/Followership)  
11. ใฝเรียนรู (Seeking 
Knowledge)  
12. เห็นคุณคาของธรรมชาติ
และรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
มุงม่ัน 
ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืน สามารถเขาใจ เขาถึง
และอยูรวมกับธรรมชาติ 
ไดอยางสรางสรรคและมี
ความสุข 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1 
พระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิม 

และภาคพันธสัญญา
ใหม 

-ผูเรียนรูและเขาใจพระ
คัมภีรและหลักคําสอนท่ี
สําคัญ  ในเรื่องการเชื่อฟง
และรักเพ่ือนมนุษย   

การศึกษาและทําความเขาใจพระ
คัมภีรและหลักคําสอนท่ีสําคัญ  ใน
เรื่องการเชื่อฟงและรักเพ่ือนมนุษย  
ทําใหเกิดความเชื่อศรัทธาในพระ
เจา  และนําพระวจนะมาใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางผูมีคุณธรรม
(Upright Man) มีความกลาหาญ
ในการทําความดี  ยึดม่ันในความ
ถูกตองเท่ียงธรรมและปฏิบัติตาม
คําสอนศาสนา 

1. ความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญ ในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

หนวยท่ี 2 
  ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 
 

-ผูเรียนรูและเขาใจการทํา
พระราชกิจของพระเยซู
คริสตและคําสอนท่ีสําคัญ 
-ผูเรียนสมารถนําคําสอน
ของพระเยซูคริสตมาปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได 
 

การศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับ
พระราชกิจและคําสอนท่ีสําคัญ  
ผูเรียนสามารถนําคําสอนของพระ
เยซูมาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน  
อยางผูมีความเชื่อศรัทธาในพระเจา
,  เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน,  
มีทักษะทํางานเกง (Skill worker),  
และการใชทักษะชีวิต,  การ 
ตั้งเปาหมาย (Setting Goals) 
กําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการ
มุงม่ันในการทํางาน,  จัดการเวลา
ของตนเอง (Time Management) 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
2. เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน   

5. ทํางานเกง (Skilled 
Workers) และการใชทักษะ
ชีวิต   

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงค
ท่ีตองการมุงม่ันในการ
ทํางาน  

9. จัดการเวลาของตนเอง  

หนวยท่ี 3 
 ความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนา 

 

- ผูเรียนรูและเขาใจพันธกิจ
ของสภาคริสตจักรฯ 
- ผูเรียนตระหนักถึงคุณคา
การทําพันธกิจของสภา
คริสตจักรฯ 
 

การศึกษาและทําความเขาใจ
เก่ียวกับพันธกิจของสภาคริสตจักร
ฯ  เพ่ือตระหนักถึงคุณคาของพันธ
กิจของสภาคริสตจักรฯ  อันเปน
คุณประโยชนตอประเทศไทย  
เพ่ือใหเกิดความจงรักภักดีตอ
แผนดิน (Loyal Subjects) ,  ภักดี
ตอพระมหากษัตริย ,  รักและภูมิใจ
ในความเปนไทย,  ใฝเรียนรู 
(Seeking Knowledge) ,  เปนผู
กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง
ตามแบบอยางมิชชันนารี 

3. จงรักภักดีตอแผนดิน 
(Loyal Subjects) ภักดีตอ
พระมหากษัตริย รักและ
ภูมิใจในความเปนไทย 

11. ใฝเรียนรู (Seeking 
Knowledge) ตั้งใจเรียน 
ขยัน หม่ันเพียร แสวงหา
ความรู สามารถสรุปองค
ความรู เปนผูกระตือรือรน
ในการพัฒนาตนเอง 



 
 

หนวยท่ี 4 
 คริสตจริยธรรมท่ี
ตองปลูกฝงอบรม

ผูเรียน 

 
 

- สามารถนําคุณธรรม
จริยธรรมและคําสอนในพระ
คัมภีรมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
- สามารถนําคริสตจริยธรรม
ไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
-สามารถคิดอยางมีเหตุผล  
และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได 
 

การศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับ
คุณธรรมจรยิธรรมและคําสอนใน
พระคัมภีร  มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันในการคิดอยางมี
เหตุผลและตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณธรรม
(Upright Man),  มีความซ่ือสัตย,  
มีภาวะผูนําและผูตาม
(Leadership/Followership)ฯลฯ 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญ  ในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม 
สามารถนําใหผูอ่ืนปฏิบัติ
ตาม สามารถทําตามท่ีผูอ่ืน
มอบหมาย 

หนวยท่ี 5 
 ความเช่ือคริสเตียน
และศาสนพิธ ี

 
 

-  ผูเรียนรูและเขาใจ
คุณธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 
-  ผูเรียนรูและเขาถึงความ
เชื่อ ทัศนคติ หลักคําสอน 
คริสเตียนในเรื่อง
พระมหากษัตริยและการ
เปนพลเมืองท่ีดี 

การ ศึกษาและทําความเข า ใจ
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีเปน
เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ ง ค ริ ส เ ตี ย น         
ความเชื่อ  ทัศนคติ  หลักคําสอน 
คริสเตียนในเรื่อง  พระมหากษัตริย
และการเปนพลเมืองท่ีดี  ทําใหเกิด
ความจงรักภักดีตอแผนดิน ภักดีตอ
พระมหากษัตริย  รักและภู มิ ใจ 
ในความเปนไทย  มีความเคารพใน
กฎระเบียบของโรงเรียน สังคม 
และวิถีประชาธิปไตย 

3. จงรักภักดีตอแผนดิน 
(Loyal Subjects) ภักดีตอ
พระมหากษัตริย รักและ
ภูมิใจในความเปนไทย 

4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย 
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบยีบของโรงเรียน 
สังคม และวิถีประชาธิปไตย 

หนวยท่ี 6 
  การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

 

- สามารถนําคุณธรรม
จริยธรรมและคําสอนใน 
พระคัมภีรมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
- สามารถนําคริสตจริยธรรม
ไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
- สามารถคิดอยางมีเหตุผล
และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตอง  โดยอาศัยหลัก 
คริสตจริยธรรมมาชวย
แกปญหาตาง ๆ 
 

การ ศึกษาและทําความเข า ใจ
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและคํา
สอนในพระคัมภีรมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  ทําใหสามารถคิด
อ ย า ง มี เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีคุณธรรมมีความซ่ือสัตย สุจริต 
การรูจักบังคับตน  ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยู กับสิ่ ง ท่ี กําลัง
กระทํา ปรับตัวได สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง มี
ความเคารพในกฎระเบียบของ
โ ร ง เ รี ย น  สั ง ค ม  แ ล ะ วิ ถี
ประชาธิปไตย 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญ  ในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) 
4. มีความเคารพใน
กฎระเบยีบของโรงเรียน 
สังคม และวิถีประชาธิปไตย 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1 
พระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิมและพันธ

สัญญาใหม 
 

- รูและเขาใจเก่ียวกับพระ
คัมภีรและคําสอนสําคัญ
เรื่องพระบัญญัติ 10 
ประการ 
- รูและเขาใจเก่ียวกับพระ
คัมภีรและคําสอนสําคัญ
เรื่องพระบัญญัติขอใหญ 

- พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมกับ
การดําเนินชีวิต (พระบัญญัติขอ
ใหญ) 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย  
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบียบ 
ของโรงเรียน สังคม และวิถี
ประชาธิปไตย รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม (Self and 
Social Responsibility) มี
มารยาท สุภาพออนนอม
ถอมตน  เคารพผูอาวุโส 
และ 
ใหเกียรติผูอ่ืน 

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

-.รูและเขาใจชีวประวัติพระ
เยซู 
-. สามารถนําแบบอยางท่ี
ปรากฎในชีวิตพระเยซูมา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

ชีวประวัติพระเยซู 
-พระเยซูถูกมารทดลอง 
-การเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม 
- การอธิษฐานในสวนเกธเสมนี 
- การทรยศและการจับกุมพระเยซู 
- การถูกพิพากษา 
- การตรึงท่ีการเขน 
- การคืนพระชนม 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
5. ทํางานเกง (Skilled 
Workers) มีความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด  
การแกปญหา การใช
เทคโนโลยี และการใชทักษะ
ชีวิต 
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญ 
ในการทําความดี ยึดม่ันใน
ความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 

 

 



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 3 

 ความรูเกี่ยว กับ
คริสตศาสนา 

 

- รูและเขาใจกําเนิดโรงเรียน
ในสภาคริสตจักรฯ 
-. ตระหนักถึงการกอตั้ง
โรงเรียนของมิชชันนารีและ
คริสตจักรอันเปน
คุณประโยชนตอประเทศ
ไทย 

- กําเนิดโรงเรียนในสภาคริสตจักรฯ 
(โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย) 
   -    กอตองโดยมิชชันนารี 
   -    กอตั้งโดยคริสตจักร 

1. มีความเชื่อศรัทธาใน 
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย  
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบยีบของโรงเรียน 
สังคม และวิถีประชาธิปไตย 
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม (Self and Social 
Responsibility) มีมารยาท 
สุภาพออนนอมถอมตน  
เคารพผูอาวุโส และให
เกียรติผูอ่ืน 
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

หนวยท่ี4 
 คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 

- รูและเขาใจถึงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 
 

-พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมกับ
การดําเนินชีวิต (พระบัญญัติขอ
ใหญ) 
   1.ความมีน้ําใจ เสียสละ แบงปน 
   2.ความสามัคคี 
   3.ความกตัญู 
   4.ความอดทน รอคอย อดกลั้น 
   5.การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน 
 

1.มีความเชื่อศรัทธาใน  
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต    
2.เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาของตนเอง
และผูอ่ืน 
3.จงรักภักดีตอแผนดิน 
(Loyal Subjects) ภักดีตอ
พระมหากษัตริย รักและ
ภูมิใจในความเปนไทย 

 

 



 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 5 

 ความเช่ือของคริส
เตียนและศาสนพิธี 

 

- รูและเขาใจความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม 
- สามารถคิดอยางมีเหตุผล
และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองโดยอาศัยหลักคริสต
จริยธรรมมาชวยในการ
แกปญหาตางๆ 

- การทรงสรางของพระเจาใน
ธรรมชาต ิ
- ความเชื่อของคริสเตียน 

1.มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
12. เห็นคุณคาของ
ธรรมชาติและรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สามารถเขาใจ เขาถึงและอยู
รวมกับธรรมชาติไดอยาง
สรางสรรคและมีความสุข 

หนวยท่ี 6 
การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

 

-สามารถนําคุณธรรม 
จริยธรรมและคําสอนสําคัญ
ในพระคัมภีรมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน  
-.รูและเขาใจคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 
-.สามารถนําครสิตจริยธรรม
มาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 
 

-พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมกับ
การดําเนินชีวิต (พระบัญญัติขอ
ใหญ)  
   1.ความมีน้ําใจ เสียสละ แบงปน 
   2.ความสามัคคี 
   3.ความกตัญู 
   4.ความอดทน รอคอย อดกลั้น 
   5.การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน 
    
 

1.มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต  2.เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เห็น
คุณคาตนเองและผูอ่ืน   3. 
จงรักภักดีตอแผนดิน ภักดี
ตอพระมหากษัตริย รักและ
ภูมิใจในความเปนไทย   
7. ตั้งเปาหมาย  กําหนด
วัตถุประสงคท่ีตองการ
มุงม่ันในการทํางาน    
8. การรูจักบังคับตน  
ควบคุมตนเอง มีสมาธิและ
สติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา 
ปรับตัวได สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรม
ตนเอง เม่ือผิดหวังรุนแรง 
คิดกอนทํา คิดถึงผลท่ีจะเกิด
ข้ีนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรยีมตัว 

 

 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนที่ 1 
หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1  
พระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิมและภาค

พันธสัญญาใหม 
 

-รูและเขาใจถึงเรื่องราวและ
สาระสําคัญในพระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิมและภาคพันธ
สัญญาใหม การจัดหมวดหมู 
จํานวนเลม 
- สามารถนําคุณธรรม 
จริยธรรมและคําสอนในพระ
คัมภีรไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- ความเปนมาของพระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิมและภาคพันธ
สัญญาใหม การจัดการหมวดหมู 
- การเห็นคุณคาของธรรมชาติและ
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของอดัม 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาใน 
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 
12. เห็นคุณคาของ
ธรรมชาติและรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
มุงม่ันในการพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
สามารถเขาใจ เขาถึงและอยู
รวมกับธรรมชาติไดอยาง
สรางสรรคและมีความสุข 

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

- รูและเขาใจถึงคําสอน คํา
เทศนา และคําอุปมาอุปไมย
ของพระเยซูคริสต 

 

- พันธกิจของพระเยซูคริสตในการ
ประกาศพระกิตติคุณ การสั่งสอน 
และการรักษาโรค 
- การเชื่อมโยงพันธกิจของพระเยซู
คริสตสูการทําพันธกิจของ
มิชชันนารีดานคริสตจักร 
การแพทย และการศึกษา 
- กําเนิดโรงเรียนในสภาคริสตจักรฯ 
   - กอตั้งโดยมิชชันนารี 
   - กอตั้งโดยคริสตจักร 

1.  มีความเชื่อศรัทธาใน
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

- สามารถคิดอยางมีเหตุผล
และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
โดยอาศัยหลกัคริสตจริยธรรม 

- การใหอภัยผูอ่ืนจากเรื่องราวของ
หญิงโสเภณีท่ีกระทําความผิดและ
พระเยซูทรงใหอภยั  - การเห็น
คุณคาและศักดิ์ศรีของพระเยซูกับ
หญิงชาวสะมาเรีย 

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

หนวยท่ี 3 
ความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนา 

 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชใน
การพัฒนาชีวิตของตนเอง 

- ความเชื่อของอับราฮัมและโนอาห 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาใน  
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 

- การเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและผูอ่ืน
ของโมเสส 

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

- การมองคนท่ีภายในจิตใจจากการ
ทรงเจิมดาวิดข้ึนเปนกษัตริย 
 

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 



 
 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชใน
การพัฒนาชีวิตของตนเอง 
  

- ความเปนคนมีคุณธรรมและ
ทํางานเกงของโยเซฟ 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

- การใชสติปญญาในทางท่ีถูกตอง
ของซาโลมอน 
 

5. ทํางานเกง มี
ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแกปญหา การ
ใชเทคโนโลยี และการใช
ทักษะชีวิต 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชใน
การพัฒนาชีวิตของตนเอง 

- การรูจักบังคับตนและการใฝ
เรียนรูของดาเนียล 
- การรูจักบังคับตนของนาอามาน 
 

8. การรูจักบังคับตน 
(ควบคุมตนเอง มีสมาธิและ
สติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา 
ปรับตัวได สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรม
ตนเอง เม่ือผิดหวังรุนแรง 
คิดกอนทํา คิดถึงผลท่ีจะเกิด
ข้ีนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

- ความอดทนตออุปสรรคปญหา 
และความทุกขยากของโยบ  
 

8. การรูจักบังคับตน 
ควบคุมตนเอง มีสมาธิและ
สติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา 
ปรับตัวได (Resilience) 
สามารถควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง เม่ือ
ผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
คิดถึงผลท่ีจะเกิดข้ีนกอนลง
มือกระทํา วางแผน เตรียม
ตัว 

- การตั้งเปาหมายในการนํา
ประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต
และการนําประชากรไปสูดินแดน
แหงคําสัญญา 

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงค
ท่ีตองการมุงม่ันในการ
ทํางาน 

 
 
 



 
 

ภาคเรียนที่ 2 
หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 
 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชใน
การพัฒนาชีวิตของตนเอง 

- การมีภาวะผูนํา / ผูตามและ
ความกลาหาญของโยชูวา 
 

10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม 
(Leadership/Followershi
p) สามารถนําใหผูอ่ืนปฏิบัติ
ตาม สามารถทําตามท่ีผูอ่ืน
มอบหมาย 

- ความจงรักภักดีตอแผนดินของ
เอสเธอร 
- ความจงรักภักดีตอแผนดินของเน
หะมีย 
 

3. จงรักภักดีตอแผนดิน 
(Loyal Subjects) ภักดีตอ
พระมหากษัตริย รักและ
ภูมิใจในความเปนไทย 

- การรูจักบังคับตนของ ดาวิดไมทํา
ในสิ่งท่ีผิด ในการทํารายกษัตริยซา
อูล และนาบาล 
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถ
ควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง  
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอน
ทํา (Thinking First) คิดถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ีนกอนลงมือ
กระทํา วางแผน เตรียมตัว 

หนวยท่ี 5 
ความเช่ือของ 

คริสเตียน 
และศาสนพิธี 

 

- รูและเขาใจความเปนมาของ
คริสตศาสนานิกายโปรแตส
แตนทในประเทศไทย 
 

- ประวัติความเปนมาของนิกายโป
รแตสแตนทในประเทศไทย 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

-. ตระหนักถึงการทํางานของ
มิชชั่นนารีอันเปน
คุณประโยชนตอประเทศไทย 
 

การเสียสละของมิชชันนารีและการ
ทํางานของมิชชันนารีในประเทศ
ไทย 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

 

 

 



 
 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 6 
การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

 

- สามารถคิดอยางมีเหตุผลและ
ตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดย
อาศัยหลกั คริสตจริยธรรม 
 

- การตั้งเปาหมายในการทํางานให
สําเร็จของคนงอยและเพ่ือน 
 

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงค
ท่ีตองการมุงม่ันในการ
ทํางาน 

- การปรับตัวในสถานการณวิกฤติ
ของชีวิต (Life of Pie) 
- การควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง 
(หลักการ 90/10) 
- การควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมเม่ือเผชิญกับวิกฤติของ
เปาโลและสิลาส 
- การมีสติและแกไขปญหาในยาม
วิกฤติของเปาโล (กจ.17:16-31) 
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถ
ควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง  
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอน
ทํา (Thinking First) คิดถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ีนกอนลงมือ
กระทํา วางแผน เตรียมตัว 

- คุณคาและความสําคัญของ
มิตรภาพระหวางเพ่ือน (What is a 
Friend?) 
- การเห็นคุณคาในตนเองและใน
ผูอ่ืนโดยเรียนรูจากสิ่งทรงสราง 

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

- การอดทนตอความทุกข
ยากลําบากจากเรื่องราวของการ
เปลี่ยนแปลงจากหนอนเปนผีเสื้อ 
 

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงค
ท่ีตองการมุงม่ันในการ
ทํางาน 

- สามารถคิดอยางมีเหตุผลและ
ตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดย
อาศัยหลักคริสตจริยธรรม 

- การตั้งเปาหมายและการจัด
ตารางเวลาประจําวัน  
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถ
ควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง เม่ือ
ผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ีนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 



 
 

- เสนแบงชีวิตระหวางคนท่ีประสบ
ความสําเร็จและคนท่ีลมเหลว 
- การสรางอุปนิสัยดวยแนวทางการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับการทํางาน
ของสมอง 
- 7 อุปนิสัยแหงความสําเร็จ 
 

11. ใฝเรียนรู (Seeking 
Knowledge) ตั้งใจเรียน 
ขยัน หม่ันเพียร แสวงหา
ความรู สามารถสรุปองค
ความรู เปนผูกระตือรือรน
ในการพัฒนาตนเอง 

- คุณคาของธรรมชาติ การรวมมือ
รวมพลังในการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

12. เห็นคุณคาของ
ธรรมชาติและรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
มุงม่ัน 
ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืน สามารถเขาใจ เขาถึง
และอยูรวมกับธรรมชาติ 
ไดอยางสรางสรรคและมี
ความสุข 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1 
พระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิม
และภาคพันธ
สัญญาใหม 

 

- รูและเขาใจถึงเรื่องราวและ
สาระสําคัญในพระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิมและภาคพันธ
สัญญาใหม การจัดหมวดหมู 
จํานวนเลม 

-ความสําคัญและประโยชนของ
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมตอ
ชีวิตปจจุบัน 
-ความสําคัญและประโยชนของ
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมตอ
ชีวิตปจจบุัน 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

- สามารถนําคําสอนและ
แบบอยางชีวิตของพระเยซูคริสต
ไปประยุกตใชในการพัฒนาชีวิต
ของตนเอง 

- การจัดการเวลาของตนเองของ
พระเยซูคริสตท่ีเปนแบบอยางใน
การใชเวลากับพระเจา 
 

9. จัดการเวลาของตนเอง 
(Time Management) ตรง
ตอเวลา (Being on Time) 
กระทําสิ่งตางๆ ในเวลาท่ี
กําหนด ควบคุมการใชเวลา
ในการทํางาน 

- ความถอมใจจากเรื่องพระเยซูทรง
ลางเทาของพวกสาวก 
 

4. เปนพลเมืองดี ปฏิบัติตาม
หนาท่ี กฎหมาย รักสามัคคี 
จิตสาธารณะ เคารพสิทธิ
ของตนเองและผูอ่ืน มีความ
เคารพในกฎระเบียบของ
โรงเรียน สังคม และวิถี



 
 

ประชาธิปไตย รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม มีมารยาท 
สุภาพออนนอมถอมตน  
เคารพผูอาวุโส และให
เกียรติผูอ่ืน 

- รูและเขาใจศาสนศาสตรเรื่อง
ความรัก ความบาป การไถบาป 
และความรอด 

- ความรัก ความบาป การไถบาป 
และความรอดผานชีวิตของพระเยซู
คริสต 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

หนวยท่ี 3 
ความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนา 

 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชในการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง 
 

- ชีวิตของอาจารยเปาโลท่ีไดรับ
การเปลี่ยนชีวิตจากเคยเปนผูขม
เหงเปนผูเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาของตนเองและ
ผูอ่ืนภายหลังจากพบและมีความ
เชื่อศรัทธาในพระเจา 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใช
ในการดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 
6. เปนคนมีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความ
กลาหาญในการทําความดี 
ยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชในการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง 
-สามารถนําคุณธรรม จริยธรรม
และคําสอนในพระคัมภีรไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

- ชีวิตของศักเคียสท่ีไดรับการ
เปลี่ยนชีวิตจากการเปนคนไมสัตย
ซ่ือเปนคนมีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต ทําความดี 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความ
กลาหาญในการทําความดี 
ยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

- ชีวิตของทิโมธีเปนคนท่ีมีความ
เชื่อศรัทธาในพระเจาและนําพระ
วจนะมาใชในการดําเนินชีวิต รูจัก
บังคับตนทําในสิ่งดี 
 

8. การรูจักบังคับตน 
ควบคุมตนเอง มีสมาธิและ
สติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา 
ปรับตัวได สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรม
ตนเอง เม่ือผิดหวังรุนแรง 
คิดกอนทํา คิดถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 



 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 4 

คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 

- รูและเขาใจถึงคําสอน คํา
เทศนา และคําอุปมาอุปไมยของ
พระเยซูคริสต 

 

- คําเทศนาบนภูเขาในการยอมรับ
ความบกพรอง ใจออนโยน ใจ
กรุณา 
- การใหโดยไมหวังผลตอบแทน
จากพระดํารัสสอนเรื่องการทําทาน 
- การชวยเหลือผูอ่ืนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถจากเรื่องชาว
สะมาเรียใจดี 
 

4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย 
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบียบ 
ของโรงเรียน สังคม และวิถี
ประชาธิปไตย รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม (Self and 
Social Responsibility) มี
มารยาท สุภาพออนนอม
ถอมตน  เคารพผูอาวุโส 
และใหเกียรติผูอ่ืน 
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

- บุตรท่ีหายไปเก่ียวกับการเปน
บิดาผูใหอภัยเสมอ การสํานึกผิด 
การเริ่มตนใหม 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความ
กลาหาญในการทําความดี 
ยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
สามารถควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง  
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอน
ทํา (Thinking First) คิดถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกอนลงมือ
กระทํา วางแผน เตรียมตัว 



 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 4 

คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 

- รูและเขาใจถึงคําสอน คํา
เทศนา และคําอุปมาอุปไมยของ
พระเยซูคริสต 

- หญิงพรหมจารีย 10 คนในเรื่อง
การคิดกอนทํา 
- เงินตะลันตเก่ียวกับการเห็น
คุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
 

8. การรูจักบังคับตน  
ควบคุมตนเอง มีสมาธิและ
สติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา 
ปรับตัวได สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรม
ตนเอง เม่ือผิดหวังรุนแรง 
คิดกอนทํา  คิดถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา  
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 

- ขาวละมานในเรื่องของการบังคับ
ตน การควบคุมตนเองในการทํา
ความดี คิดกอนทํา 
 

8. การรูจักบังคับตน 
ควบคุมตนเอง มีสมาธิและ
สติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา 
ปรับตัวได สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรม
ตนเอง เม่ือผิดหวังรุนแรง 
คิดกอนทํา คิดถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา  

- คนตนเรือนอสัตยในการเปนคนมี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
- การยกโทษจากเรื่องทัศนคติของ
พระเยซู 

6. เปนคนมีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความ
กลาหาญในการทําความดี 
ยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

- รูและเขาใจถึงคําสอน คํา
เทศนา และคําอุปมาอุปไมยของ
พระเยซูคริสต 

- หญิงพรหมจารีย 10 คนในเรื่อง
การคิดกอนทํา 
- เงินตะลันตเก่ียวกับการเห็น
คุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
 

8. การรูจักบังคับตน 
ควบคุมตนเอง มีสมาธิและ
สติอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา 
ปรับตัวได สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรม
ตนเอง เม่ือผิดหวังรุนแรง 
คิดกอนทํา คิดถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเอง
และผูอ่ืน 



 
 

- ขาวละมานในเรื่องของการบังคับ
ตน การควบคุมตนเองในการทํา
ความดี คิดกอนทํา 
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถ
ควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง เม่ือ
ผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

- คนตนเรือนอสัตยในการเปนคนมี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรม  
- การยกโทษจากเรื่องทัศนคติของ
พระเยซูเรื่องความโกรธ  

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 

- รูและเขาใจถึงคําสอน คํา
เทศนา และคําอุปมาอุปไมยของ
พระเยซูคริสต 

- สวนองุนและคนงานเก่ียวกับ
ความโลภการไมรูจักบังคับตนใน
การทําความดี  
  
- การมองเห็นคุณคาและความดี
ของผูอ่ืนจากเรื่องการกลาวโทษ
ผูอ่ืน 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึด
ม่ันในความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ปฏิบัติตามคําสอน
ศาสนา 
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถ
ควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเอง  
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอน
ทํา (Thinking First) คิดถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ีน กอนลงมือ
กระทํา วางแผน เตรียมตัว 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 
 

- รูและเขาใจถึงคําสอน คํา
เทศนา และคําอุปมาอุปไมย
ของพระเยซูคริสต 

- บาวสัตยซ่ือและบาวไมสัตยซ่ือ
ในการเปนคนมีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต ยึดม่ันในความ
ถูกตอง เท่ียงธรรม 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึดม่ัน
ในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 

- การรักษาความดีจากเรื่องเกลือ
แหงแผนดินโลก 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย 
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบยีบของโรงเรียน 
สังคม และวิถีประชาธิปไตย 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
มีมารยาท สุภาพออนนอม
ถอมตน  เคารพผูอาวุโส และ
ใหเกียรติผูอ่ืน เปนคนมี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความกลาหาญในการ
ทําความดี ยึดม่ันในความ
ถูกตอง เท่ียงธรรม ปฏิบัติตาม
คําสอนศาสนา 
8. การรูจักบังคับตน ควบคุม
ตนเอง มีสมาธิและสติอยูกับ
สิ่งท่ีกําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

 



 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 4 

คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 

- รูและเขาใจถึงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 

- ความรัก การใหอภัย ความ
ซ่ือสัตย การถอมใจ 
 

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย  
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบยีบของโรงเรียน 
สังคม และวิถีประชาธิปไตย 
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม) มีมารยาท สุภาพออน
นอมถอมตน  เคารพผูอาวุโส 
และใหเกียรติผูอ่ืน 
6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึดม่ัน
ในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 
10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม 
(Leadership/Followership) 
สามารถนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 
สามารถทําตามท่ีผูอ่ืน
มอบหมาย 

- การวางแผนจากคําอุปมาเรื่อง
รากฐานสองชนิด 
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ีกําลัง
กระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

 



 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 5 

ความเช่ือของคริส
เตียนและศาสนพิธี 

 

- ตระหนักถึงการทํางานของ 
มิชชนันารีอันเปนคุณประโยชน
ตอประเทศไทย 
- รูและเขาใจหลักความเชื่อ
ของคริสเตียนและความหมาย
ของศาสนพิธีท่ีสําคัญใน
คริสตจักรและปฏิบัติศาสนาพิธี
ดวยความเขาใจ 

- ชีวิตและผลงานของพอครู D.G. 
Collins 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

- ชีวิตและผลงานของพอครูแฮรีส 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

- หลักขอเชื่อและศาสนพิธีของ 
โปรเตสแตนต 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

หนวยท่ี 6 
การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

 

- สามารถคิดอยางมีเหตุผลและ
ตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
โดยอาศัยหลกัคริสตจริยธรรม 
 

- ผูหวานพืชในการนําพระวจนะ
ของพระเยซูคริสตมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

- การทํางานโดยไมเก่ียงวางาน
เล็กหรืองานใหญ เห็นคุณคาของ
การทํางานท่ีแตกตางกัน (No 
Small Task) 

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน 

- การพัฒนาชีวิตของตนโดย
เริ่มตนท่ีการสรางแรงบันดาลใจ
เพ่ือไปสูเปาหมายของชีวิต 

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงคท่ี
ตองการมุงม่ันในการทํางาน 

- ความมุงม่ันตั้งใจของคนขายผัก
ในการเรียนภาษาอังกฤษจน
สามารถสอบ TOEFL ไดคะแนน
สูง 
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ีกําลัง
กระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

- การเปนแบบอยางท่ีดีของความ
รักของพระเยซูคริสตทามกลาง
ชุมชนและสังคมจากเรื่องราวของ
ภรรยาของพัศดี 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึดม่ัน
ในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 

 



 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
 - สามารถคิดอยางมีเหตุผลและ

ตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
โดยอาศัยหลักคริสตจริยธรรม 

- การทํางานรวมกันและการมี
ภาวะผูนํา / ผูตามจากบทเรียน
ของหานปา 
 

10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม 
(Leadership/Followership) 
สามารถนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 
สามารถทําตามท่ีผูอ่ืน
มอบหมาย 

- เคล็ดลับในการประสบ
ความสําเร็จ (The Best of 
Success) 
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ีกําลัง
กระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ีนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

- การจัดการเวลาสูความสําเร็จใน
ชีวิต 
 

9. จัดการเวลาของตนเอง 
(Time Management) ตรง
ตอเวลา (Being on Time) 
กระทําสิ่งตางๆ ในเวลาท่ี
กําหนด ควบคุมการใชเวลาใน
การทํางาน 

- เสนแบงชีวิตระหวาง
ความสําเร็จและความลมเหลว 
 

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงคท่ี
ตองการมุงม่ันในการทํางาน 
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ีกําลัง
กระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง 
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ีนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

 

 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 1 
พระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิม
และภาคพันธ
สัญญาใหม 

 

-รูและเขาใจถึงเรื่องราวและ
สาระสําคัญในพระคัมภีรภาค
พันธสัญญาเดิมและภาคพันธ
สัญญาใหม การจัดหมวดหมู 
จํานวนเลม 

- พระบัญญัติสิบประการใน   
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
- พระบัญญัติขอใหญสองขอใน
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม
และการประยุกตใชในชิวิต
ประจาํวัน  

1. มีความเชื่อศรัทธาใน   
พระเจาและนําพระวจนะมา
ใชในการดําเนินชีวิต 

หนวยท่ี 2 
ชีวิตของพระเยซู

คริสต 
 

- สามารถนําคําสอนและ
แบบอยางชีวิตของพระเยซู
คริสตไปประยุกตใชในการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง 
 

- การบังคับจิตใจเหนือวัตถุ 
สิ่งของ อํานาจ เกียรติยศ ชื่อเสีย
จากเรื่องมารผจญพระเยซู  
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

- คําทูลขอของยากอบและยอหน
เรื่องการเปนใหญ 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย 
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบยีบ 
ของโรงเรียน สังคม และวิถี
ประชาธิปไตย รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม (Self and 
Social Responsibility) มี
มารยาท สุภาพออนนอมถอม
ตน  เคารพผูอาวุโส และให
เกียรติผูอ่ืน 

 



 
 

 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 3 

ความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนา 

- รูและเขาใจถึงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของคริสเตียน 

- เรียนรูเรื่องการให 
- เรียนรูเรื่องความจริง  
- เรียนรูเรื่องความไววางใจ  
- เรียนรูเรื่องการเสียสละ 
- การมองบวกจากเรื่องของพระ
เยซูทรงรักษาคนตาบอดแต
กําเนิด  

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชในการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง 
 

การเรียนรูตลอดชีวิตของทิโมธี 
 

11. ใฝเรียนรู (Seeking 
Knowledge) ตั้งใจเรียน ขยัน 
หม่ันเพียร แสวงหาความรู 
สามารถสรุปองคความรู เปนผู
กระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเอง 

การยืนหยัดในความจริงของ 
สเตเฟน 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึดม่ัน
ในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 

- การยอมรับในความผิดพลาด
และปรับปรงุพัฒนาตนเองของ 
เปโตร 
 

8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ี
กําลังกระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึนกอน 

 

 
 
 

 
 



 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 

หนวยท่ี 4 
คริสตจริยธรรมท่ี
ตองการปลูกฝง
อบรมผูเรียน 

 

- สามารถนําชีวิตของบุคคลใน
พระคัมภีรมาประยุกตใชใน
การพัฒนาชีวิตของตนเอง 

- การเปดใจรับการเรียนรูพระเยซู
กับนิโคเดมัส  
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
11. ใฝเรียนรู ตั้งใจเรียน ขยัน 
หม่ันเพียร แสวงหาความรู 
สามารถสรุปองคความรู เปนผู
กระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเอง 

- สามารถนําคุณธรรม 
จริยธรรมและคําสอนในพระ
คัมภีรไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

- ความกระวนกระวายเรื่องทรัพย
สมบัติ 
- การเขาแผนดินสวรรคยาก
เปรียบดังประตูคับแคบ 
- ทรัพยสมบัติในสวรรค  

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
8. การรูจักบังคับตน ควบคุม
ตนเอง มีสมาธิและสติอยูกับ
สิ่งท่ีกําลังกระทํา ปรับตัวได 
สามารถควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมตนเองเม่ือผิดหวัง
รุนแรง คิดกอนทํา (Thinking 
First) คิดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน
กอนลงมือกระทํา วางแผน 
เตรียมตัว 

- ตางก็เปนอวัยวะของกายเดียว  
- การเห็นคุณคาของตนเองและ
ผูอ่ืนจากเรื่องเงินเหรียญหาย 

2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน 

- คุณคาของเงินถวายจากหญิง
มาย 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน 

- การจับปลาไดเปนอันมาก จาก
การรับฟงคําแนะนําจากผูอ่ืน  

10. มีภาวะผูนํา/ผูตาม 
(Leadership/Followership) 
สามารถนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 
สามารถทําตามท่ีผูอ่ืน
มอบหมาย 



 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
 - สามารถนําคุณธรรม 

จริยธรรมและคําสอนในพระ
คัมภีรไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- คําสอนสําหรับแขกและเจาของ
บานเรื่องของการถอมใจ 
- การทําดีในทุกโอกาสทุกเวลา
จากเรื่องของชายท่ีมือขางหนึ่งลีบ 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย 
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบยีบของโรงเรียน 
สังคม และวิถีประชาธิปไตย 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
มีมารยาท สุภาพออนนอม
ถอมตน  เคารพผูอาวุโส และ
ใหเกียรติผูอ่ืน 

- พระเยซูทรงชําระคนโรคเรื้อน
สิบคน 
 

6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึดม่ัน
ในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 

- การปฏิบัติตนตามหนาท่ี
พลเมืองจากเรื่องการเสียสวย
ใหแกซีซาร  
 

4. เปนพลเมืองดี (Good 
Citizen) มี PRC Spirit 
ปฏิบัติตามหนาท่ี กฎหมาย  
รักสามัคคี จิตสาธารณะ 
เคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน มีความเคารพใน
กฎระเบยีบของโรงเรียน 
สังคม และวิถีประชาธิปไตย 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(Self and Social 
Responsibility) มีมารยาท 
สุภาพออนนอมถอมตน  
เคารพผูอาวุโส และใหเกียรติ
ผูอ่ืน 

 

 



 
 

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู จุดเนน 
หนวยท่ี 5 

ความเช่ือของคริส
เตียนและศาสนพิธี 

 

- ตระหนักถึงการทํางานของมิ
ชชั่นนารีอันเปนคุณประโยชน
ตอประเทศไทย 
- รูและเขาใจหลักความเชื่อ
ของคริสเตียนและความหมาย
ของศาสนพิธีท่ีสําคัญใน
คริสตจักรและปฏิบัติศาสนา
พิธีดวยความเขาใจ 
- รูและเขาใจศาสนศาสตร
เรื่องความรัก ความบาป การ
ไถบาป และความรอด 

 - การทํางานของมิชชันนารีใน
ประเทศไทย 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
2. เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เห็นคุณคาตนเองและ
ผูอ่ืน 

- ความหมาย ความสําคัญ และ
หลักการปฏิบัติของพิธีบัพติศมา 
พิธีมหาสนิท และพิธีอ่ืน ๆ  
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

- ความรอดโดยความเชื่อ ไมใช
ดวยการกระทํา 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

หนวยท่ี 6 
การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 

 

- สามารถคิดอยางมีเหตุผล
และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
โดยอาศัยหลักคริสตจริยธรรม 
 

- ความกลาหาญในการทําความดี 
(เด็กปากีสถานท่ีไดรับรางวัล
โนเบล) 
 

 6. เปนคนมีคุณธรรม 
(Upright Men) มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความกลา
หาญในการทําความดี ยึดม่ัน
ในความถูกตอง เท่ียงธรรม 
ปฏิบัติตามคําสอนศาสนา 

- ความเชื่อศรัทธาในพระเจาของ 
Eric Liddle ท่ีทําใหชีวิตประสบ
ความสําเร็จ 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

- การยอมรับขอจํากัดของตนเอง
และพัฒนาตน (The Missing 
Piece) 
 

11. ใฝเรียนรู (Seeking 
Knowledge) ตั้งใจเรียน ขยัน 
หม่ันเพียร แสวงหาความรู 
สามารถสรุปองคความรู เปนผู
กระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเอง 

- การมีพลังใจท่ีเปนแรง
ขับเคลื่อนใหเราไปสูความสําเร็จ 
(Attitude is everything) 
 

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงคท่ี
ตองการมุงม่ันในการทํางาน 

หนวยท่ี6 
การนําคริสต
จริยธรรมไป
ประยุกตใช 
(6 คาบ) 

- สามารถคิดอยางมีเหตุผล
และตัดสินใจแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
โดยอาศัยหลักคริสตจริยธรรม 
- 

- ความหมายของคริสตมาสท่ี
แทจริงจากเรื่องราวของ Wally 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

- บทเรียนจากมดในเรื่องของ
ความขยันหม่ันเพียร 

11. ใฝเรียนรู (Seeking 
Knowledge) ตั้งใจเรียน ขยัน 



 
 

 หม่ันเพียร แสวงหาความรู 
สามารถสรุปองคความรู เปนผู
กระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเอง 

- บทเรียนจากนกอินทรียในเรื่อง
ของความอดทนผานวิกฤติปญหา
ในชีวิตและไดรับการเสริมกําลัง
จากพระเจา 
 

1. มีความเชื่อศรัทธาในพระ
เจาและนําพระวจนะมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
8. การรูจักบังคับตน (Self-
Regulation) ควบคุมตนเอง 
มีสมาธิและสติอยูกับสิ่งท่ีกําลัง
กระทํา ปรับตัวได 
(Resilience) สามารถควบคุม
อารมณและพฤติกรรมตนเอง  
เม่ือผิดหวังรุนแรง คิดกอนทํา 
(Thinking First) คิดถึงผลท่ี
จะเกิดข้ึนกอนลงมือกระทํา 
วางแผน เตรียมตัว 

- การตั้งเปาหมายและไปใหถึง 
 

7. ตั้งเปาหมาย (Setting 
Goals) กําหนดวัตถุประสงคท่ี
ตองการมุงม่ันในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


