
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส31101   ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4   ภำคเรียนที่  1                        เวลำ  60  ช่ัวโมง /  จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต             
 
 

ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีป พุทธประวัติ รวมทั้งการเกิดศาสนา ประวัติศาสดา หลักธรรมของศาสนา
อ่ืนที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก  หลักธรรมต่าง ๆ การปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธ ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ร่วมกันธ ารงรักษาศาสนาของตนเองอย่างถูกต้องที่ส่งผลถึงการ
พัฒนาคน สังคม และส่วนรวมเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยและสังคมอาเซียน 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยใช้การน าเสนอทางเทคโนโลยี  ภาพ ข่าว 
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ   การวิเคราะห์  การสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม การท างาน
กลุ่มการจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน  โดยใช้กระบวนการทางสังคมศึกษา 
กระบวนการจากประสบการณ์จริง  การพัฒนา ลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การปฏิบัติลงมือท าจริงการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   

 เพ่ือส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อสังคมศึกษา รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ส 1.1  ม4/6/1, ม4-6/2 , ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5, ม4-6/6, ม4-6/7, ม4-6/8, 
                    ม4-6/9, ม4-6/10, ม4-6/11, ม4-6/12,  ม4-6/13, ม4-6/14, ม4-6/15, 
                    ม4-6/16, ม4-6/17, ม4-6/18, ม4-6/19, ม4-6/20, ม4-6/21, ม4-6/22 
           ส 1.2  ม4/6/1, ม4-6/2 , ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5  
      
รวม  27  ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด    
ส31101  รำยวิชำ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4     ภำคเรียนที่ 1       เวลำ 60 ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
  
ส 1.1 ม4/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัย

ของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.1 ม4/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ

สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
ส 1.1 ม4/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติ

ศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
ส 1.1 ม4/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
  ส 1.1 ม4/5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา  หรือแนวคิดของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด 
ส 1.1 ม4/6      วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน 
  นับถือตามที่ก าหนด 

  ส 1.1 ม4/7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

ส 1.1 ม4/8  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนา การพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

ส 1.1 ม4/9  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

ส 1.1 ม4/10  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

ส 1.1 ม4/11  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

ส 1.1 ม4/12 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ ศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพ 

ส 1.1 ม4/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.1 ม4/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและ 

ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
ส 1.1 ม4/15 วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน

นับถือและการเผยแผ่ 
ส 1.1 ม4/16 เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ 
  และตัดสินใจเลือกด าเนินการ หรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม 
  จริยธรรมและก าหนดเป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิต  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  สุขเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาในประชาคมอาเซียน 



ส 1.1 ม4/17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
ส 1.1 ม4/18 ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อ 
  และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย้งและ 
  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
ส 1.1 ม4/19 เห็นคุณค่าเชื่อมั่นและมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.1 ม4/20 สวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน หรือตามแนวทางของ

ศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.1 ม4/21 วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 
ส 1.1 ม4/22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
ส 2.1 ม4/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก  สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 
ส 2.1 ม4/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี  พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 2.1 ม4/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 2.1 ม4/4  วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและเทศกาลที่ส าคัญของ

ศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ส 2.1 ม4/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน

พัฒนาชาติและโลก 
 
 

 


