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ตัวชี้วัด

• บอกควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ
• สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงกำรออกผนวชหรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมท่ีก ำหนด
• ชื่นชมและบอกแบบอย่ำงกำรด ำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่ก ำหนด
• บอกควำมหมำย ควำมส ำคัญ และเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตำมหลักโอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำ หรือหลักธรรมของศำสนำท่ีตนนับถือตำมท่ีก ำหนด
• ชื่นชมกำรท ำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียนตำมหลักศำสนำ
• เห็นคุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำ มีสติที่เป็นพื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำหรือกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่ก ำหนด
• บอกชื่อศำสนำ ศำสดำ และควำมส ำคัญของคัมภีร์ของศำสนำท่ีตนนับถือและศำสนำอื่นๆ
• ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อสำวกของศำสนำท่ีตนนับถือตำมท่ีก ำหนดได้ถูกต้อง
• ปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรมและวันส ำคัญทำงศำสนำตำมที่ก ำหนดได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ศาสนาของเรา



ด้านการด าเนินชีวิต

พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ด้านประเพณี



ศาสนาในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนมอีิสระในการเลือกนับถือศาสนา

ท าให้มีผู้นับถือศาสนาต่างๆ หลายศาสนา

ศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอื่นๆ

94.5%

4.2%

1.2%

0.1 %

แม้ว่าจะ
นับถือศาสนาต่างกัน 
แต่คนในสังคมก็อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข

พระพุทธศาสนา



สถานที่ก าเนิด พระศาสดา คัมภีร์ของศาสนา

พระพุทธศาสนา

ประเทศอินเดีย พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก

สัญลักษณ์

ธรรมจักร

ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย



สัญลักษณ์ สถานที่ก าเนิด พระศาสดา คัมภีร์ของศาสนา

ศาสนาอิสลาม

ซาอุดีอาระเบีย

นครเมกกะ

ประเทศ
อัลกุรอาน

คัมภีร์
ดาวและจันทร์เสี้ยว นบีมุฮัมมัด



ศาสนาคริสต์

พระเยซู คัมภีร์ไบเบิล

สัญลักษณ์ สถานที่ก าเนิด พระศาสดา คัมภีร์ของศาสนา

ดินแดนปาเลสไตน์ 

อิสราเอล
ประเทศ

เครื่องหมายกางเขน



ศาสนาฮินดู

พระพรหม พระนารายณ์ 
พระศิวะ

สัญลักษณ์ สถานที่ก าเนิด นับถือเทพเจ้า คัมภีร์ของศาสนา

ประเทศอินเดีย คัมภีร์ต่างๆ“โอม”อ่านว่า

อักษรเทวนาครี



3

ค าสอนที่ถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา

ท าให้ผู้ปฏิบัติตามด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข

โอวาท 3การไม่ท าความชั่ว

• เบญจศีล

การท าความดี

• เบญจธรรม
• หิริ-โอตตัปปะ      
• สังคหวัตถุ 4
• ฆราวาสธรรม 4
• กตัญญูกตเวทีต่อครู

อาจารย์และโรงเรียน
• มงคล 38

การท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

• การสวดมนต์
• การฝึกนั่งสมาธิ
• การเจริญสติ

1 2



พระพุทธเจ้า 
ศาสดาของพระพุทธศาสนา

ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัย
ดวงแก้วอันประเสริฐ 3 ประการ

พระสงฆ์พระธรรมพระพุทธ



แบบอย่างการท าความดี

พุทธสาวก ชาดก

พระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ
กับพระนางยโสธรา 
บรรพชาเมื่อพระชนมายุ 7 พรรษา 
เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

เป็นเร่ืองเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้เกียจคร้านไม่รู้จัก
ว่าสิ่งใดควรท าก่อนท าหลัง จึงเกิดผลเสีย

เป็นเร่ืองเกี่ยวกับพญาวานรผู้มีความฉลาด

• มีความอดทน 
• มีความขยันหมั่นเพียร
• เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย
• มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง

• การรู้จักล าดับความส าคัญของงาน
ว่างานใดควรท าก่อน งานใดควรท า
ทีหลัง

ข้อคิดที่ได้จากเร่ืองนี้

• การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา ท าให้
รอดพ้นจากภัยอันตรายได้

ข้อคิดที่ได้จากเร่ืองนี้

วรุณชาดก วานรินทชาดกสามเณรราหุล



แบบอย่างการท าความดี
ชาวพุทธตัวอย่าง

สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
(สุก ไก่เถื่อน)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

เป็นสมเด็จพระสังฆราช องคท์ี่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ความมีเมตตากรุณา

คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง

ทรงปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธานครบทั้ง 4 ประการ
ทรงศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรมเผยแพร่และทรงปกป้องพระพุทธศาสนา

เป็นสมเด็จพระสังฆราช องคท์ี่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

คุณธรรมที่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง



ที่โรงเรียนที่บ้าน

การท าความดีตามหลักศาสนา
พระพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ท าความชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ 

มีศรัทธาและเคารพพระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตามมรรยาทชาวพุทธอย่างถูกต้อง เช่น

เม่ืออยู่ท่ีบ้าน เราท าความดีตามหลักศาสนา 
ในฐานะเป็นลูกหรือหลาน 

เม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน เราท าความดีตามหลักศาสนา 
ในฐานะเป็นนักเรียน เช่น 

กตัญญูต่อ
ครูอาจารย์

เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของครูอาจารย์

ขยันหม่ันเพียร
ศึกษาเล่าเรียน

ใช้จ่ายประหยัด

รักใคร่สามัคคี

กตัญญูต่อพ่อแม่
หรือญาติผู้ใหญ่




