
 

 
 

  

บทที่ 3 
ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมชวงชั้นที่ 3 

 
ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมเปนองคความรู สาระที่ 1  ของกลุมวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ไดกําหนดความคิดรวบยอดของสาระที่ 1 เปนสาระที่เกี่ยวกับ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ที่มุงศึกษา
มาตรฐานความประพฤติของพลเมืองและการยกระดับภาวะจิต ซ่ึงผูเรียนจะตองมีความรู
ประสบการณและทักษะเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมที่วาดวยหลักความประพฤติของคนดี 
และอุดมคติตามแนวความเชื่อของศาสนาที่บุคคลนับถือ 
 
3.1 มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3) 

เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดสาระการเรียนรู ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ชวงช้ันที่ 3) กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จึงไดกําหนดมาตรฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 ไวดังน้ี 

 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1   เขาใจประวัติ  ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยู
รวมกัน 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) 

1.1.1 รูและเขาใจประวัติ ความเปนมา ความหมาย องคประกอบ 
ความสําคัญของศาสนา คัมภีรทางศาสนาที่ตนนับถือและวิเคราะห
พระจริยาวัตรของศาสดาสาวกที่สําคัญของศาสนาตาง ๆ 

1.1.2 สามารถนําหลักธรรมศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตอยางสันติสุข 
1.1.3 รูและเขาใจความหมาย ประโยชนและกระบวนการของการฝก

บริหารจิตเจริญปญญา และใชในชีวิตประจําวัน  
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สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) ประวัติ ความสําคัญ ความเปนมา องคประกอบและประโยชนของ

ศาสนา   
2) ประวัติพระจริยาวัตร ศาสดา และสาวกสําคัญ 
3) ความคิดหลักของศาสนา เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
4) หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และ

สิ่งแวดลอมในชุมชน จัดหวัด ภูมิภาค เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
5) การบริการจิตและเจริญปญญา เพ่ือพัฒนาตนและเจริญปญญา เพ่ือ

พัฒนาตนและแกปญหาสังคม 
6) หลักธรรมของศาสนา เพื่อแกปญหาชีวิต พัฒนาตนเองและสังคมใหอยู

รวมกันไดอยางสันติสุข (สันติศึกษา) 
7) คัมภีรของศาสนาทีตนนับถือ (เหมาะสมตามวัย) 
8) หลักวิธีปฏิบัติและใชภาษาที่ถูกตองเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา 
 

มาตรฐาน ส 1.2   ยึดม่ันในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงามและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) 

1.2.1 เ ช่ือ ม่ันในการทําความดีตามหลักจริยธรรม  โดยใชขอ มูล
สารสนเทศมาสนับสนุน เพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

1.2.2 ตระหนักถึงการกระทําความดีของบุคคลที่เปนแบบอยางทาง
ศีลธรรมจากการศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารความเปนเหตุเปน
ผลของสถานการณที่ตองเผชิญและนําเสนอเปนแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติของตนเอง กลุมเพื่อน ชุมชน และสังคม เพ่ือการ
อยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

1.2.3 ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการบริหารจิตและเจริญ
ปญญาและสามารถปฏิบัติได 
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สาระการเรียนรูชวงช้ัน    
1) ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการทําความดีตามหลัก

จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา คานิยมที่ดีงามของสังคม เพ่ือสังเคราะหเปนแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาตน สังคม และส่ิงแวดลอมในชุมชน ทองถิ่น ใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

2) คุณคาและความสําคัญของการบริหารจิต และเจริญปญญาในการ
พัฒนาการเรียนรูและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐาน ส 1.3  ประพฤติ  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม   และศาสนาพิธีของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงามและสามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) 

1.3.1 รูและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม 
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ โดยนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาตน สังคม สิ่งแวดลอมในชุมชนที่ตนเกี่ยวของ เพ่ือการอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข 

1.3.2 ใชภาษาในคัมภีรที่ใชในศาสนาที่ตนนับถือ และรวมศาสนพิธี 
พิธีกรรมวันสําคัญทางศาสนาดวยความเต็มใจและเห็นคุณคา 

1.3.3 มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปญญาและนํามาใชในการคิดที่
ถูกวิธีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

สาระการเรียนรูชวงช้ัน 
1) หลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา คานิยมที่ดีงาม ที่ใชในการพัฒนา

ตนบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระดับชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 
2) ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสําคัญทางพุทธศาสนา   หรือศาสนาที่ตน

นับถือ 
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3.2 คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ
ปญหาชีวิตสภาพแวดลอม เขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาในเรื่องตอไปน้ี 
 
 พระพุทธ  ศึกษาเกี่ยวกับ  

1. ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา  เร่ืองการสังคายนาการ
เผยแพรพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย
ในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย  สภาพแวดลอมที่กวางขวาง
และครอบคลุมสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว 

2. พุทธประวัติ  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติเร่ือง  ประสูติ  เทวทูต 4  การ
บําเพ็ญทุกรกิริยา  การแสวงหาความรู 

3. ชาดก  เร่ืองอัมพชาดก  ติตติชาดก 
4. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน  การปฏิบัติ

ตนในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฎฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา  ประวั ติและ
ความสําคัญของวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ คือ วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  และ
วันเทโวโรหณะ  ศึกษา  วิเคราะหคุณคาผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานพระพุทธศาสนา มุง
อนุรักษศาสนวัตถุ และศาสนสถานในทองถิ่น 
 

พระธรรม  ศึกษาเกี่ยวกับ 
1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เร่ืองพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9)  อริยสัจ 4  

ทุกข(ธรรมที่ควรรู) : ขันธ 5 – ธาตุ 4, สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม  อบายมุข 6 
นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2(กายิก, เจตสิก) คิหิสุข, มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) : 
ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 ในเร่ืองไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู
ควรบูชา  

2. พุทธศาสนสุภาษิต คือ ยํ เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเชนไร เปนคนเชนน้ัน) 
อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนดวยตน)  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย (ใครครวญกอนทําจึงดี)   
ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เร่ือนที่ครองไมดี นําทุกขมาให)   
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3. พระไตรปฎก  โครงสราง ช่ือคัมภีร และสาระสังเขปของพระวินัยปฎก เร่ือง
นารูจากพระไตรปฎก อภิณหปจจเวกขณ 5   

4. ศัพททางพระพุทธศาสนา คือ ปริยัติ – ปฏิบัติ – ปฏิเวธ  
5. การบริหารจิตและเจริญปญญา  สวดมนตแปล และแผเมตตา วิธีปฏิบัติและ

ประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก 
สติปฏฐานเนนอานาปานสติ นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน
พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธีคือ วิธีคิดแบบคุณคาแท – คุณคา
เทียม และความคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการนํา
หลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

พระสงฆ  ศึกษาเกี่ยวกับ 
1. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  พระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ 

นางวิสาขา  
2. ชาวพุทธตัวอยาง  พระเจาอโศกมหาราช พระโสณะ และพระอุตตระ 
3. หนาที่ชาวพุทธ  เร่ืองวิถีชีวิตของพระภิกษุที่ตองศึกษาคันถธุระและวิปสสนา

ธุระ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมดานกาย วาจา และใจ การเปนเพ่ือนที่ดีตามหลักทิศเบื้อง
ซายในทิศ 6 มิตรแท – มิตรเทียม การเขาคายพุทธบุตร การเขารวมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

4. มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ  เร่ืองการไปวัด การแตง
กาย และการนําเด็กไปวัด การปฏิบัติตนในเขตวัด การเขาพบพระภิกษุ การแสดงความ
เคารพ (การประนมมือ การไหว การกราบ การเคารพพระรัตนตรัย การฟงเจริญพระพุทธ
มนต การฟงสวดพระอภิธรรม การฟงพระธรรมเทศนา) 

5. ศาสนพิธี  เร่ือง การจัดโตะหมูบูชา (แบบหมู 4 หมู 5 หมู 7 และหมู 9) การ
จุดธูปเทียน จัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา คําอาราธนาตาง ๆ และศึกษาศาสนพิธีและการ
ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีในทองถิ่นตาง ๆ  

6. สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา   เ ร่ือง
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว 
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เพ่ือใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิต
ตนเองและสังคมโดยสวนรวม 
 
3.3 คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ
ปญหาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาในเรื่องตอไปน้ี 
 
 พระพุทธ  ศึกษาเกี่ยวกับ  

1. ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา   เ ร่ืองการเผยแพร
พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบาน การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบาน
ในปจจุบัน ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทยในฐานะเปนรากฐานวัฒนธรรม 
เอกลักษณ และมรดกของชาติ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม  

2. พุทธประวัติ  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติเร่ือง  การผจญมาร การตรัสรู การ
สั่งสอน  

3. ชาดก  เร่ืองมิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก 
4. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เร่ืองหลักธรรมเบื้องตนที่เกี่ยวเนื่องในวัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฎฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวัน
ธรรมสวนะ และเทศกาลสําคัญ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา และวันเทโวรหณะ ศึกษา 
วิเคราะหคุณคาผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานพระพุทธศาสนา มุงอนุรักษศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานในทองถิ่น 
 

พระธรรม  ศึกษาเกี่ยวกับ 
1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เร่ืองพระรัตนตรัย (ธรรมคุณ 6) อริยสัจ 4 

ทุกข (ธรรมที่ควรรู) : ขันธ 5 – อายตนะ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม – สมบัติ 4 
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วิบัติ 4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2 (สามิส, นิรามิส) 
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) : บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฎฐิติธรรม 4 
กุศลกรรมบถ 10 สติปฎฐาน 4 มงคล 38 ในเร่ืองประพฤติธรรม เวนจากความชั่ว เวนจาก
การดื่มนํ้าเมา  

2. พุทธศาสนสุภาษิต คือ กมฺมุนา วตฺตตี โลโก (สัตวโลก ยอมเปนไปตามกรรม) 
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ (ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว) สุโข ปฺญสฺส อุจฺจโย (การ
สั่งสมบุญ นําสูขมาให) ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ (ผูบูชาเขายอมไดรับการบูชา
ตอบ ผูไหวเขายอมไดรับการไหวตอบ)  

3. พระไตรปฎก  โครงสราง ช่ือคัมภีร และสาระสังเขปของพระสุตตันตปฎ 
4. เรื่องนารูจากพระไตรปฎก  จูฬกัมมวิภังคสูตร  
5. ศัพททางพระพุทธศาสนา คือ ฌาน – ญาณ  
6. การบริหารจิตและเจริญปญญา  สวดมนตแปล และแผเมตตา วิธีปฏิบัติและ

ประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก
สติปฏฐานเนนอานาปานสติ นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน
พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธีคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเรา
คุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการนําหลักธรรมไป
ใชในชีวิตประจําวัน 
 

พระสงฆ  ศึกษาเกี่ยวกับ 
1. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  เร่ืองพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุช

ชุตตรา พระเจาพิมพิสาร  
2. ชาวพุทธตัวอยาง เร่ือง สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

พระมหาธรรมราชาลิไทย  
3. หนาที่ชาวพุทธ  เ ร่ืองการเขาใจบทบาทของพระภิกษุในการเผยแพร

พระพุทธศาสนา การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนใหเปนแบบอยางการฝก
บทบาทของตนเองในการชวยเผยแพรพระพุทธศาสนา การบรรยายธรรม การจัด
นิทรรศการ การเขาคายพุทธบุตร การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การเปนลูกที่ดี
ตามหลักทิศเบื้องหนาในทิศ 6 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
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4. มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ  เ ร่ืองการตอนรับ
(ปฏิสันถาร) มรรยาทของผูเปนแขก ฝกปฏิบัติระเบียบพิธี การยืน การใหที่น่ัง การเดิน
สวนทาง การสนทนา การรับส่ิงของ การแตงกายไปวัด การแตงกายไปงานมงคล งาน
อวมงคล   

5. ศาสนพิธี  เร่ือง การทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวาย
และส่ิงของตองหามสําหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน การถวายผาอาบ
นํ้าฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยธรรม การกรวดน้ํา การทอดกฐิน การทอดผาปา 
และการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีในทองถิ่นตาง ๆ 

6. สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา   เ ร่ือง
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

เพ่ือใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิต
ตนเองและสังคมโดยสวนรวม 

 
3.4 คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ
ปญหาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาในเรื่องตอไปน้ี 
 
 พระพุทธ  ศึกษาเกี่ยวกับ  

1. ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา   เ ร่ืองการ เผยแผ
พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลก การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เหลาน้ัน ในปจจุบัน ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม 
และความสงบสุขใหแกโลก พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พุทธประวัติ  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติเร่ือง ปฐมเทศนา โอวาทปาฏิ
โมกข ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตาง ๆ เชน ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา 
ปางลีลา ปางประจําวันเกิด  
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3. ชาดก  เร่ืองนันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก  
4. วั นสํ าคัญทางพระพุ ทธศาสนา  เ ร่ื อ งป ร ะ วั ติ ขอ ง วันสํ า คัญทา ง

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย วันวิสาขบูขา วันสําคัญสากล หลักปฏิบัติตน การฟงพระ
ธรรมเทศนา การแตงกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเวนอบายมุข การประพฤติ
ปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ ศึกษาวิเคราะหคุณคาผลงานภูมิปญญาทองถิ่น
ดานพระพุทธศาสนา มุงอนุรักษศาสนวัตถุและศาสนสถานในทองถิ่น 
 

พระธรรม  ศึกษาเกี่ยวกับ 
1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เร่ืองพระรัตนตรัย (สังฆคุณ 9) อริยสัจ 4 

ทุกข (ธรรมที่ควรรู) : ขันธ 5 – ไตรลักษณ, สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม – วัฏฏะ 3 
ปปญจธรรม 3 – ตัณหา มานะ ทิฏฐิ, นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) : อัตถะ 3, มรรค (ธรรมที่
ควรเจริญ) : มรรคมีองค 8 ปญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 
มงคล 38 ในเรื่องมีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟงธรรมตามกลาล สนทนาธรรมตามกาล  

2. พุทธศาสนสุภาษิต คือ อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย (ชนะตนน่ันแลดีกวา) ธมฺมจารี 
สุขํ เสติ (ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข) ปมาโท มจฺจุโน ปทํ (ความประมาทเปนทางแหง
ความตาย) สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ (ผูฟงดวยดียอมไดปญญา)  

3. พระไตรปฎก  โครงสราง ช่ือคัมภีร และสาระสังเขปของพระอภิธรรมปฎก 
4. เรื่องนารูจากพระไตรปฎก  พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
5. ศัพททางพระพุทธศาสนา คือ อัตตา – อนัตตา  
6. การบริหารจิตและเจริญปญญา  สวดมนตแปล และแผเมตตา วิธีปฏิบัติและ

ประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก
สติปฏฐานเนนอานาปานสติ นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน
พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธีคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปจจัย ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

พระสงฆ  ศึกษาเกี่ยวกับ 
1. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  เร่ืองพระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชา

บดีเถรี พระเขมาเถรี พระเจาปเสนทิโกศล  

 33 CU331 



 

2. ชาวพุทธตัวอยาง  ม.จ.หญิง พูนพิสมัย  ดิศกุล  ศาตราจารยสัญญา  ธรรม
ศักดิ์ 

3. หนาที่ชาวพุทธ  เร่ืองหนาที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรม
วินัยและจริยาวัตรอยางเหมาะสม การปลูกจิตสํานึกในดานการบํารุงรักษาวัดและพุทธ
สถานใหเกิดประโยชน การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินพพานสูตร 
การศึกษาเรียนรูเร่ืององคประกอบของพระพุทธศาสนา นําไปปฏิบัติและเผยแผตามโอกาส
การศึกษาการรวมตัวขององคกรชาวพุทธ การเปนศิษยที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6  
การเขาคายพุทธบุตร  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเปนพุทธ
มามกะ 

4. มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ  ในงานศาสนพิธีที่บาน 
การจัดเตรียมสถานที่ การสนทนา การแตงกาย มรรยาทการพูด การใชคําพูดกับพระภิกษุ
ตามฐานะ และการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีในทองถิ่นตาง ๆ 

5. ศาสนพิธี  เร่ืองพิธีทําบุญงานมงคล งานอวมลคล การนิมนตพระภิกษุ การ
เตรียมพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงดายสายสิญจน การปูลาดอาสนะ การเตรียม
เครื่องรับรอง การจัดธูปเทียน ขอปฏิบัติในการเลี้ยงพระ การถวายขาวพระพุทธ การถวาย
ไทยธรรม การกรวดน้ํา  

6. สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา   เ ร่ือง
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 
และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิต
ตนเองและสังคมโดยสวนรวม (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 จะเห็นไดวาเนื้อหาของศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ในชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – 3) มี
สาระที่เปนองครวมของพระรัตนตรัย ซ่ึงไดแกพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เหมือนกัน
ตามแผนภูมิ ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 5 สาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
 ความสําคัญของ 
พระพุทธศาสนา 

ชาดก 
 พระพุทธ 
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 หลักธรรม    ประวัติพุทธสาวก – พุทธสาวิกา 
 พุทธศาสนสุภาษิต   ชาวพุทธตัวอยาง 
 พระไตรปฎก    หนาที่ชาวพุทธ 
 เรื่องนารูจากพระไตรปฎก  มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตน 

ตอพระภิกษุ  
 ศัพททางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี 
 การบริหารจิตและเจริญปญญา  สัมมนาพระพุทธศาสนา 

พุทธประวตั ิ

พระธรรม 

วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

พระสงฆ พระรัตนตรัย 

 
3.5 ความหมายของคําวา ศาสนา 
 คําวา ศาสนา ที่ใชในภาษาไทยเปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต เขียนวา ศาสนํ 
และภาษาบาลีเขียนวา สาสนํ หมายถึง คําสั่งสอน ในภาษาอังกฤษ เขียนวา religion เปน
คําที่มาจากภาษาละติน เขียนวา religio ซ่ึงมาจาก religare, religere หมายถึง การปฏิบัติ
ตอเทพ หรือความผูกพันตอเทพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1,100) ใหความหมายของศาสนา ไว
วา เปนลัทธิความเชื่อถือของมนุษยอันมีหลักคือแสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลก เปน
ตน อันเปนไปในฝายปรมัตถประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเปนไปใน
ฝายศีลธรรมประการหนึ่ง พรอมทั้งลัทธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนใน
ความเชื่อถือน้ัน 
 นอกจากนี้ยังไดมีผูใหความหมายของคําวา ศาสนา ไวหลายประการ ดังน้ี 

1. ศาสนา หมายถึง คําสั่งสอนของศาสดาและมีผูอธิบายวา คําสั่งสอนมี
ความหมาย 2 อยาง คือ คําสั่ง หมายถึงสวนที่เปนวินัย ซ่ึงมีลักษณะบังคับใหปฏิบัติ สวน
คําสอน หมายถึง หลักธรรมตาง ๆ ซ่ึงไมมีเกณฑบังคับอยางวินัย 
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ลักษณะคําสอนที่ควรจัดเปนศาสนามี 4 ประการ คือ 
1.1 คําสอนที่วาดวยเรื่องความเชื่อ ในอํานาจของสิ่งที่ไมสามารถจะเห็นดวย

ตาได เชน อํานาจของบุญบาป อํานาจของธรรม อํานาจของศาสนา อํานาจของพระผูเปน
เจา เปนตน 

1.2 คําสอนที่วาดวยหลักศีลธรรมในดานตาง ๆ และในระดับตาง ๆ เชน
หลักการปฏิบัติของบุคคลในสังคม หลักจริยธรรมในครอบครัว หลักจริยธรรมระหวางมิตร
สหาย เปนตน 

1.3 คําสอนที่กลาวถึง จุดหมายสูงสุด เชน กลาววานิพพานเปนจุดหมาย
สูงสุดในพุทธศาสนา การเขาถึงพระผูเปนเจาเปนจุดหมายสูงสุดของศาสนาคริสต  การ
เขาถึงสวรรคเปนจุดหมายสูงสุดของศาสนาอิสลาม เปนตน 

1.4 คําสอนที่กลาวถึง หลักเกณฑทางพิธีกรรมทางศาสนา เชนวิธีการ
บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนา พิธีการลางบาปในศาสนาคริสต  พิธีการทําละหมาดใน
ศาสนาอิสลาม เปนตน  

2. ศาสนา ในบางแหงมีความหมายเทากับขาวสาร หมายความวา เปนขาวสาร
ทางศีลธรรม เปนขาวสารวาดวยระบบพื้นฐานของโลก 

3. ศาสนา ในบางแหงมีความหมายของการปกครอง หมายความวา ศาสนา มี
เปาหมายเพื่อใหบุคคลมีความสามารถในการปกครอง มีหลักธรรมหลายประการที่เปน
หลักการปกครองอยางสําคัญ  ศาสนามีความมุงหมายใหแตละบุคคล รูจักปกครองจิตใจ
ตนเองได (สุวรรณ  เพชรนิล, 2524 : 132) 

นอกจากความหมายของศาสนาขางตน นักการศาสนาบางทาน ยังไดให
ความหมายของคําวาศาสนา ในลักษณะที่แตกตางออกไป ดังน้ี 

ศาสนา คือ ความสามารถของจิตที่ทําใหบุคคลเขาถึงสิ่งสูงสุด ความสามารถในที่น้ี
หมายถึงวุฒิปญญาความสามารถในการชําระจิตของตนใหสะอาดและเขาถึงคุณคาสูงสุด 
จัดวาเปนเรื่องของปญญา เปนเร่ืองความเฉลียวฉลาด 

ศาสนา คือ ศีลธรรมที่รูสึกไดดวยความสะเทือนใจ หรือสังเกตเห็นไดที่ใจตน เชน
การเปลงวาจาถึงส่ิงสูงสุดทางศาสนา ปรากฏเปนความรูสึกสะเทือนใจอยางลึกซ้ึง หรือการ
ทําผิดหลักศีลธรรมแมในเรื่องเล็กนอย แตปรากฏเปนที่หว่ันเกรงอยางยิ่ง เปนลักษณะของ
ผูนับถือศาสนาอยางแทจริง 
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ศาสนา คือ การบูชาพลังที่สูงกวา หรือการบูชาสิ่งที่สูงสุด การบูชานั้นคือการ
เคารพ การนับถือ การเชิดชู การนับถือศาสนาใด ยอมหมายถึง การเคารพสิ่งที่สูงสุดใน
ศาสนานั้น 

ศาสนา คือ กระบวนการเคลื่อนไหวเขาหาสิ่งที่สูงสุดและสิ่งน้ันสามารถใหผูเขาถึง
เปนผูสูงสุดไดดวย 

พอสรุปความหมายของคําวา ศาสนาไดวา ศาสนา เปนที่รวมความเคารพนับถือ
สูงสุดของมนุษยชาติ ศาสนาเปนที่พึ่งทางจิตใจ และศาสนา คือ วิธีดําเนินชีวิตเขาถึงสิ่ง
สูงสุดในอุดมการณ (สุวรรณ  เพชรนิล, 2524 : 133) 
 
3.6 องคประกอบของศาสนา 
 นักการศาสนาไดกําหนดองคประกอบของศาสนาไว 4 ประการ คือ 

1. ศาสดา ผูกอต้ังศาสนา บางศาสนาไมปรากฏศาสดา เพราะเปนศาสนากอน
ประ วั ติศาสตร  ไม อ าจสืบสาวถึ งศาสดาได  เช น  ศาสนาฮินดู  กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 281) ไดใหความหมายคําวา ศาสดา วาคือ ผูแสวงหาความ
จริงแทของโลก และชีวิต ปฏิบัติและนําความจริงที่คนพบมาเผยแพรใหผูอื่นไดปฏิบัติตาม  

2. หลักธรรม ที่รวบรวมไวเปนคัมภีร 
3. ทายาท ผูทําหนาที่สืบศาสนา 
4. พิธี กรรม  วิ ธี ปฏิบั ติ  เ พ่ื อ เข าถึ งหลั กการของศาสนา  กรมวิ ชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการไดให ความหมายของพิธีกรรม วาคือ รูปแบบกิจกรรมที่จัดข้ึนมาเพื่อ
วัตถุประสงคใด อาจเปนสวนหนึ่งของประเพณี หรือ เปนกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได เชนพิธี
ถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค พิธีบวชลูกแกว พิธีขอฝน พิธีไหวครู พิธีแตงงาน   เปนตน 
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