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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
เรื่องพุทธประวัติพระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก 

รหัสวิชา ส21101      รายวิชาสังคมศึกษา      จำนวน  1.5  หน่วยกิต  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  5   ช่ัวโมง 

ครูผู้สอน  นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ 
................................................................................................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  ส1.1  ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ จนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ 
     ตามท่ีกำหนด 
   ม.1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก 

เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การศึกษาพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ จนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ย่อมทำให้ได้ข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับการประพฤติตนและคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน ซึ่งทุกคน ควรนำไปปฏิบัติ 
ในการดำเนินชีวิต 

3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
   - ประสูติ -  เทวทูต 4 
   - การแสวงหาความรู้ - การบำเพ็ญทุกกรกิริยา 
  2) พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
   - พระมหากัสสปะ - พระอุบาลี 
   - อนาถบิณฑิกะ - นางวิสาขา 
  3) ชาดก 
   - อัมพชาดก - ติตติรชาดก 
  4) ศาสนิกชนตัวอย่าง 
   - พระเจ้าอโศกมหาราช - พระโสณะและพระอุตตระ 
 
4. สมรรถนะสำคัญผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
  2) ทักษะการวิเคราะห์ 4) ทักษะการนำความรู้ไปใช้  
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. ซื่อสัตย์สุจริต 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มีวินัย    

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

 1. แผ่นพับ เรื่อง พุทธประวัติ (ช้ินงานท่ี 1) 
 2. รายงานผลการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระพุทธเจ้า พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง   
              และชาดก (ช้ินงานท่ี 2) 
 3. ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. การวัดและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง  
                   และชาดก 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานท่ี 2.1 เรื่อง พระมหากัสสปะ        2) ตรวจใบงานท่ี 2.2 เรื่อง พระอุบาลี 
  3) ตรวจใบงานท่ี 2.3 เรื่อง อนาถบิณฑิกเศรษฐี    4) ตรวจใบงานท่ี 2.4 เรื่อง นางวิสาขา 
  5) ตรวจใบงานท่ี 2.5 เรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราช 
  6) ตรวจใบงานท่ี 2.6 เรื่อง พระโสณะและพระอุตตระ 
  7) ตรวจใบงานท่ี 2.7 เรื่อง อัมพชาดก 
  8) ตรวจใบงานท่ี 2.8 เรื่อง ติตติรชาดก 
      9) ตรวจการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  10) ประเมินการนำเสนอผลงาน 
  11) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
  12) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
  13) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง  
                    และชาดก 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  1) ตรวจแผ่นพับ เรื่อง พุทธประวัติ 
  2) ตรวจรายงานผลการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระพุทธเจ้า พระสาวก  
   ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียนทุกช่ัวโมง 
   2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

 
เร่ืองที่ 1  พุทธประวัติ  เวลา 2 ชั่วโมง 

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5E 

วิธีสอนด้วย  บทเรียนสำเร็จรูป  และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

 1. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พุทธประวัติ  
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป 

โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามคำส่ังในบทเรียนสำเร็จรูปอย่างเคร่งครัด 

ขั้นสำรวจค้นหา 

  ครูนำภาพพุทธประวัติมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบคำถามท่ีกำหนด 

ขั้นอธิบายความรู้ 

 1. ครูแจกบทเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียน คนละ 1 ชุด แล้วครูเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามคำส่ังในบทเรียนสำเร็จรูป
อย่างเคร่งครัด 

 2. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้และตอบคำถามในบทเรียนสำเร็จรูป แล้วครูสุ่มนักเรียนออกมาตอบคำถาม 
         จากบทเรียนสำเร็จรูปในแต่ละกรอบ แล้วครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
   3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกเวลา 

ขั้นขยายความเข้าใจ 

 1. นักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาพุทธประวัติ 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง พุทธประวติั ในตอนท่ีกำหนด 

ขั้นตรวจสอบผล 

 1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ โดยคิดคะแนนร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์ 

 2. ในกรณีท่ีนักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์ให้กลับไปศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปอีกครั้ง (นอกเวลาเรียน) จนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์ หรือครูอาจใช้วิธีอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนก็ได้ 

 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนทำแผ่นพับ เรื่อง พุทธประวัติ โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด 
 4. เรียนศึกษาใบความรู้ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบะตัวอย่างการถอดบทเรียน 
 5. นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พุทธประวัติ 
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เร่ืองที่ 2  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และศาสนิกชนตัวอย่าง เวลา 2 ชั่วโมง 

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5E 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

  ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ความรู้เดิมเกี่ยวกับพุทธสาวก พุทธสาวิกา ท่ีเคยเรียนมาแล้วในหัวข้อท่ีกำหนด 

ขัน้สำรวจค้นหา 

 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ 

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มกำหนดหมายเลขประจำตัวเป็นหมายเลข 1-6 ตามลำดับ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละ
หมายเลขแยกย้ายไปรวมกลุ่มใหม่ท่ีมีหมายเลขเดียวกัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อท่ีกำหนด 

ขั้นอธิบายความรู้ 

  สมาชิกกลุ่มใหม่แต่ละหมายเลขร่วมกันอภิปรายความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากการศึกษาเช่ือมโยงกับความรู้เดิม แล้ว
นำมาเป็นพื้นฐานในการทำใบงานท่ี 2.1-2.6 ตามท่ีครูกำหนด 

ขั้นขยายความเข้าใจ 

 1. สมาชิกกลุ่มใหม่แต่ละหมายเลขกลับเข้ากลุ่มเดิม ผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาและการทำ     ใบงาน
ให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นเข้าใจ 

 2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานในใบงานท่ี 2.1-2.6 หน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 1 เรื่อง  
 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงผลงานและคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ลงในกระดาษขนาด A4 ท่ีครูแจกให้ 

ขั้นตรวจสอบผล 

1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
จากนั้นครูเลือกผลงานท่ีมีคุณภาพนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน 

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนนำความรู้และคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา  
และศาสนิกชนตัวอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ แล้วรายงานผลต่อครูผู้สอน 
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เร่ืองที่ 3 ชาดก    เวลา 1 ชั่วโมง 

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5E 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคการเรียนร่วมกัน  

ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีความกตัญญูและเคารพผู้อาวุโส แล้วช่วยกันวิเคราะห์       
การกระทำ และผลท่ีได้รับ 

ขั้นสำรวจค้นหา 
 1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทำของบุคคลในข่าวมีความประพฤติท่ีแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และการ

เคารพผู้อาวุโสนั้นเป็นแบบอย่างท่ีดี ซึ่งนักเรียนควรปฏิบัติตาม 
ขั้นอธิบายความรู้ 
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากเพื่อศึกษาชาดก กลุ่มละ 1 เรื่อง 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจในชาดกท่ีกลุ่มของตนจับสลากได้ จากหนังสือเรียน และ

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 3. ครูแจกใบงานที่ 2.7 เร่ือง อัมพชาดก และใบงานที่ 2.8 เร่ือง ติตติรชาดก ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตามชาดกท่ี

กลุ่มศึกษา 
ขั้นขยายความเข้าใจ 
 4. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานท่ีกลุ่มของตนได้รับ โดยแบ่งหน้าท่ีกัน ดังนี้ 
  - สมาชิกคนท่ี 1 อ่านคำส่ัง คำถาม แยกแยะประเด็นให้ชัดเจน 
  - สมาชิกคนท่ี 2-3 ฟังคำถาม รวบรวมข้อมูล หาแนวทางเสนอแนะในการตอบคำถาม 
  - สมาชิกคนท่ี 4-5 ตอบคำถาม 
  - สมาชิกคนท่ี 6 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 5. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีกันในการทำใบงานท่ีกลุ่มของตนได้รับจนเสร็จครบทุกข้อ แล้วครู

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนกันตรวจคำตอบในใบงานท่ีกลุ่มของตนได้รับตามท่ีครูเฉลยคำตอบ 

ขั้นตรวจสอบผล 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาเกี่ยวกับอัมพชาดก และติตติรชาดก 
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนนำความรู้และคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระพุทธเจ้า  

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก ไปประยุกต์ปฏิบัติ แล้วรายงานผล 
 ต่อครูผู้สอนตามกำหนดเวลาท่ีตกลงกัน โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด 

3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1 
  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite พระพุทธศาสนา ม.1 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 
  3) หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
   (1) ดนัย ไชยโยธา. 2551. พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง.  
    กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
   (2) เสฐียรพงศ์ วรรณปก. 2544. พุทธสาวก พุทธสาวิกา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
  4) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ 
  5) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง พุทธประวัติ 
  6) ตัวอย่างข่าว 
  7) กระดาษขนาด A4 
  8) บัตรภาพ 
  9) ใบงานท่ี 2.1 เรื่อง พระมหากัสสปะ 
  10) ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง พระอุบาลี 
  11) ใบงานท่ี 2.3 เรื่อง อนาถบัณฑิกเศรษฐี 
  12) ใบงานท่ี 2.4 เรื่อง นางวิสาขา 
  13) ใบงานท่ี 2.5 เรื่อง พระเจ้าอโศกมหาราช 
  14) ใบงานท่ี 2.6 เรื่อง พระโสณะและพระอุตตระ 
  15) ใบงานท่ี 2.7 เรื่อง อัมพชาดก 
  16) ใบงานท่ี 2.8 เรื่อง ติตติรชาดก 
     17) ใบความรู้ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่างการถอดบทเรียน 
 9.2 แหล่งการเรยีนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://www.aksorn.com/LC/Rel/M1/05 
   - http://www.aksorn.com/LC/Rel/M1/06 
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10. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 10.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
     นักเรียนจำนวน...........คน ผ่านการประเมิน.........   คิดเป็นร้อยละ............. 

10.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
     นักเรียนจำนวน...........คน ผ่านการประเมิน.........   คิดเป็นร้อยละ............. 

 10.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
     นักเรียนจำนวน...........คน ผ่านการประเมิน.........   คิดเป็นร้อยละ............. 

 10.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
     นักเรียนจำนวน...........คน ผ่านการประเมิน.........   คิดเป็นร้อยละ............. 

 10.5 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน ประจำหน่วยการเรียนรู ้
  1. ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน...................คน คิดเป็นร้อยละ............... 
  2. ระดับคุณภาพดี จำนวน...................คน คิดเป็นร้อยละ................ 
  3. ระดับคุณภาพพอใช้ จำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ................. 
  4. ระดับคุณภาพปรับปรุง จำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
        ลงช่ือ.........................................ครูผู้สอน 
               (นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ) 
        ....................../..................../............. 
 
 
 
 
 



 

 

วิชาสังคมศึกษา   ส 21101  นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ 

90 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ............................................................ 
               (นางสาวสตรีวรรณ   พิมพ์ชัยภูมิ) 
        ............................/......................../................. 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ......................................... 
               (นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ) 
        ............................/......................../................. 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ......................................... 
               (นายสนธยา   แก้วหาญ) 
        ............................/......................../................. 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ......................................... 
               (นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ) 
        ......................../......................../................. 
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
แบบประเมินแผ่นพับ เร่ือง พุทธประวัติ 

(ช้ินงานท่ี 1) 
รายการประเมิน คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
1. การวิเคราะห์

พุทธประวัติ 
ตอนประสูติ 

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนประสูติได้อย่างมี
เหตุผลถกูตอ้ง 
ละเอียด ชัดเจน  

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนประสูติได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนประสูติได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง ชัดเจน
เป็นบางส่วน 

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนประสูติได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องเพียง
ส่วนน้อยและไม่
ชัดเจน 

2. การวิเคราะห์ 
พุทธประวัติ ตอน
ทอดพระเนตร
เห็นเทวทูต  

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทอดพระเนตร
เห็นเทวทูตได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน  

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทอดพระเนตร
เห็นเทวทูตได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง ชัดเจน          
เป็นส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทอดพระเนตร
เห็นเทวทูตได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง ชัดเจน          
เป็นบางส่วน 

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทอดพระเนตร
เห็นเทวทูตได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องเพียง
ส่วนน้อยและไม่
ชัดเจน 

3. การวิเคราะห ์
พุทธประวัติ   
ตอนทรงแสวงหา 
ความรู้และ
บำเพ็ญ ทุกกร
กิริยา  

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทรงแสวงหา
ความรู้และบำเพ็ญ      
ทุกกรกิริยาได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง 
ละเอียด ชัดเจน 

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทรงแสวงหา
ความรู้และบำเพ็ญ       
ทุกกรกิริยาได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ ่

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทรงแสวงหา
ความรู้และบำเพ็ญ         
ทุกกรกิริยาได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง ชัดเจน 
เป็นบางส่วน 

วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตอนทรงแสวงหา
ความรู้และบำเพ็ญ        
ทุกกรกิริยาได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องเพียง
ส่วนน้อยและไม่
ชัดเจน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน 11-12 9-10 6-8 ต่ำกว่า 6 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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การประเ มินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง 
ของพระพุทธเจ้า พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 

(ช้ินงานท่ี 2) 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัน
เป็นแบบอย่าง
ของพระพุทธเจ้า    
พระสาวก          
ศาสนิกชน
ตัวอย่าง          
และชาดก 

ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดก 4 
พฤติกรรม   ขึ้นไป 
และมีผู้รับรองหรือมี
หลักฐานประกอบ  

ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดก 3 
พฤติกรรม และมีผู้
รับรองหรือมีหลักฐาน
ประกอบ 

ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดก 2 
พฤติกรรม และมีผู้
รับรองหรือมีหลักฐาน
ประกอบ 

ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดก 1 
พฤติกรรม และมีผู้
รับรองหรือมีหลักฐาน
ประกอบ 

2. การวิเคราะห์ผล
ของการปฏิบัติตน
ตามคุณธรรม   
อันเป็นแบบอย่าง
ของพระพุทธเจ้า 
พระสาวก ศา
สนิก-ชนตัวอย่าง 
และชาดก  

วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบติัตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 
4 ข้อขึ้นไป  

วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 
3 ข้อ 

วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 
2 ข้อ 

วิเคราะห์ผลของการ
ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอันเป็น
แบบอย่างของ
พระพุทธเจ้า พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง และชาดกได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 
1 ข้อ 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 
ช่วงคะแนน 8 6-7 4-5 ต่ำกว่า 4 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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       แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  2 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.จงเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญให้ถูกต้อง 
  1) สำนักอาฬารดาบส กาลามโคตร อุทกดาบส  
           รามบุตร 
  2) ปัญจวัคคีย์ 
  3) ถือเพศบรรพชิตริมฝ่ังแม่น้ำอโนมา 
  4) บำเพ็ญทุกกรกิริยา 
  ก. 1) 2) 3) 4)  
  ข. 3) 1) 2) 4) 
  ค. 3) 4) 1) 2)  
  ง. 1) 2) 4) 3) 
 
 2. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร 
  ก. วัปปะ 
  ข. อัสสชิ 
  ค. โกญฑัญญะ 
  ง. มหานามะ 
 
 3. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใด 
  ก. วัดเวฬุวันมหาวิหาร  
  ข. วัดบุพพาราม 
  ค. วัดพระเชตวัน  
  ง. วัดมหาวิหาร 
 
 4. ข้อใดท่ีมีความสัมพันธ์กันถูกต้องท่ีสุด 
  ก. สารีบุตร – ชฎิล 3 พี่น้อง 
  ข. นางสุชาดา – วัดบุพพาราม 
  ค. นางวิสาขา – ข้าวมธุปายาส 
  ง. อนาถบิณฑิกเศรษฐี – วัดพระเชตะวัน 
 
5.ข้อความท่ีกล่าวว่า “มีพระอินทร์มาเทียบสายพิณให้ฟัง” 
  ทำให้ได้ข้อคิดในเรื่องใด 
  ก. ความสุข  
  ข. ความพอดี 

  ค. ความทุกข์ 
  ง. ความพ้นทุกข์ 
 
6.ข้อความใดสอดคล้องกับพุทธประวัติตอนทอดพระเนตร
  เห็นเทวทูต 
  ก. การเห็นในส่ิงท่ีดีงาม 
  ข. เทวดาท่ีสามารถบันดาลส่ิงต่างๆ ได้ 
  ค. ช่องทางในการแก้ปัญหาจนประสบความสำเร็จ 
  ง. การเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วนำมาคิด 
          จนเห็นความจริงว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์ 
 
 7. การท่ีเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญตบะด้วยวิธีมากมายนั้น  
  ทำให้ได้ข้อคิดสำคัญอย่างไร 
  ก. การบำเพ็ญตบะทำให้ได้ประสบการณ์ 
  ข. ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากท่ีสุด 
  ค. รู้ว่าวิธีการบำเพ็ญตบะไม่สามารถดับทุกข์ได้ 
  ง. ควรหาวิธีการอื่นอีกหลายวิธี จึงจะประสบ  
            ความสำเร็จ 
 
8.การท่ีพระมหากัสสปะรับท่ีจะเป็นประธานการสังคายนา
  พระธรรมวินัย เมื่อได้ยินสาวกรูปหนึง่กล่าวดูหมิ่น
  พระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นถึงจริยวัตรท่ีดีงามข้อใด 
  ก. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 
  ข. เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ 
  ค. เป็นผู้ท่ีมีหิริโอตตัปปะ 
  ง. เป็นผู้มีขันติโสรัจจะ 
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9.ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมของพระมหากัสสปะ 
      ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในทิศ 6  
  ก. เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย 
  ข. เป็นเพื่อนท่ีดีของทุกคน 
  ค. เป็นผู้ได้ช่ือว่าเป็นบิดาท่ีดี 
  ง. เป็นบุตรท่ีดีของบิดา มารดา 
 
 10. พระอุบาลีได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในด้านใด 
  ก. เป็นผู้มีสัจจะ 
  ข. เป็นผู้มีความกตัญญู 
  ค. เป็นผู้จำพระธรรมวินัยได้ดี 
       ง.เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
 
 11. นักเรียนควรนำคุณธรรมของพระอุบาลีเรื่องใด 
  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ก. มีวิถีชีวิตเรียบง่าย   ข. ใฝ่ความรู้เสมอ 
  ค. บริจาคทานเป็นนิจ   ง. ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น 
 
 12. คุณธรรมท่ีเด่นชัดท่ีสุดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
      คือข้อใด 
  ก. เป็นครูท่ีดี ข. ต้ังใจฟังธรรม 
  ค. จิตใจใฝ่ธรรม ง. เป็นผู้มั่นคงในการทำบุญ 
 
13.ลักษณะของนางวิสาขา ตรงกับข้อใด 
  ก. ผมงาม ตางาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม 
  ข. ผมงาม ตางาม ฟันงาม กิริยางาม วัยงาม 
  ค. ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม วัยงาม 
  ง. ผมงาม ฟันงาม เนื้องาม ผิวงาม กระดูกงาม  
 
14.“ไฟในอย่านำออก” มีความหมายว่าอย่างไร 
  ก. อย่านำความลับหรือความทุกข์ร้อนภายใน 
            ครอบครัวมาวิจารณ์ก่อให้เกิดการแตก 
             ความสามัคคี 
  ข. อย่านำความลับหรือความไม่ดีภายในครอบครัว 
   ไปเล่าให้คนภายนอกฟัง 
  ค. อย่านำความลับต่างๆ ไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง 
  ง. อย่านำความทุกข์ในใจไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง 

15.เพราะเหตุใด นางวิสาขาจึงได้ช่ืออีกชื่อหนึ่งว่า  
     มิคารมาตา 
  ก. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีสำเร็จพระอรหันต์  
  ข. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีได้เกิดใหม่ในสัมมาทิฐิ 
  ค. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง 
      ง. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีได้หลานชายสืบทอด 
           ทายาท 
 
16.พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่
   พระพุทธศาสนาท่ีเด่นชัดท่ีสุดอย่างไร 
  ก. สร้างวิหารจำนวน 84,000 หลัง ตามจำนวน 
           พระสงฆ์ 
  ข. อนุญาตให้พระโอรสพระธิดาบวชใน 
            พระพุทธศาสนา 
  ค. ส่งคณะทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
           ยังแคว้นต่างๆ 9 สาย 
  ง. ร่วมมือกับพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และคณะ 
            สงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  
 17. พระโสณะและพระอุตตระ มีส่วนสำคัญในการเผยแผ่
  พระพุทธศาสนาในแถบใด 
  ก. แถบแม่น้ำโคธาวารี  
  ข. ดินแดนสุวรรณภูมิ 
  ค. โยนกประเทศ  
  ง. ลังกา 
 
18.คุณธรรมของพระโสณะและพระอุตตระท่ีควรถือเป็น
  แบบอย่าง คือข้อใด 
  ก. เป็นผู้มีความกตัญญู 
  ข. เป็นผู้มีจริตเรียบง่าย 
  ค. เป็นผู้ต้ังอยู่ในความไม่ประมาท 
  ง. เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรม 
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19.อัมพชาดกให้แง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่องใด 
  ก. ความกตัญญูกตเวที  
  ข. ความซื่อสัตย์ 
  ค. ความเมตตา  
  ง. ความอดทน  

20.ติตติรชาดกให้แง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่องใด 
  ก. ความมีเหตุผล  
  ข. การยอมรับฟังความคิดผู้อื่น 
  ค. การตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  
       ง. ความเคารพยำเกรงกันตามลำดับอาวุโส 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  2 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.ติตติรชาดกใหแ้ง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่องใด 
  ก. ความเคารพยำเกรงกันตามลำดับอาวุโส  
  ข. การตัดสินใจด้วยความรอบคอบ 
  ค. การยอมรับฟังความคิดผู้อื่น 
  ง. ความมีเหตุผล 
 
 2. อัมพชาดกให้แง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่องใด 
  ก. ความอดทน   
  ข. ความเมตตา 
  ค. ความซื่อสัตย์   
  ง. ความกตัญญูกตเวที 
 
 3. ลักษณะของนางวิสาขา ตรงกับข้อใด 
  ก. ผมงาม ตางาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม  
  ข. ผมงาม ตางาม ฟันงาม กิริยางาม วัยงาม 
  ค. ผมงาม ฟันงาม เนื้องาม ผิวงาม กระดูกงาม  
  ง. ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม วัยงาม 
 
 4. “ไฟในอย่านำออก” มีความหมายว่าอย่างไร 
  ก. อย่านำความทุกข์ในใจไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง 
  ข. อย่านำความลับต่างๆ ไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง 
  ค. อย่านำความลับหรือความไม่ดีภายในครอบครัว 
   ไปเล่าให้คนภายนอกฟัง 
  ง. อย่านำความลับหรือความทุกข์ร้อนภายใน 
          ครอบครัวมาวิจารณ์ก่อให้เกิดการแตก 
          ความสามัคคี 
5.เพราะเหตุใด นางวิสาขาจึงได้ช่ืออีกชื่อหนึ่งว่า  
   มิคารมาตา 

ก. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีได้หลานชาย 
สืบทอดทายาท 

  ข. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง 
  ค. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีได้เกิดใหม่ในสัมมาทิฐิ 
  ง. เพราะทำให้มิคารเศรษฐีสำเร็จพระอรหันต์ 

6.พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่
   พระพุทธศาสนาท่ีเด่นชัดท่ีสุดอย่างไร 
  ก. ร่วมมือกับพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  
           และคณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ข. ส่งคณะทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ยังแคว้นต่างๆ  9 สาย 

ค. สร้างวิหารจำนวน 84,000 หลัง  
ตามจำนวนพระสงฆ ์

ง. อนุญาตให้พระโอรสพระธิดาบวช 
ในพระพุทธศาสนา 
 

 7. พระโสณะและพระอุตตระ มีส่วนสำคัญในการเผย
แผ่  พระพุทธศาสนาในแถบใด 
  ก. ลังกา  
  ข. โยนกประเทศ 
  ค. ดินแดนสุวรรณภูมิ  
  ง. แถบแม่น้ำโคธาวารี 
 
8.คุณธรรมของพระโสณะและพระอุตตระท่ีควรถือเป็น
  แบบอย่าง คือข้อใด 
  ก. เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรม 
  ข. เป็นผู้ต้ังอยู่ในความไม่ประมาท 
  ค. เป็นผู้มีความกตัญญู 
  ง. เป็นผู้มีจริตเรียบง่าย 
 
9.พระอุบาลีได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในด้านใด 
  ก. เป็นผู้มีสัจจะ 
  ข. เป็นผู้มีความกตัญญู 
  ค. เป็นผู้จำพระธรรมวินัยได้ดี 
  ง. เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
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 10. นักเรียนควรนำคุณธรรมของพระอุบาลีเรื่องใด 
  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ก. ใฝ่ความรู้เสมอ   
  ข. มีชีวิตแบบเรียบง่าย 
  ค. บริจาคทานเป็นนิจ  
      ง. ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น 
 
11.การท่ีพระมหากัสสปะรับท่ีจะเป็นประธานการ
สังคายนาพระธรรมวนิัย เมื่อได้ยินสาวกรูปหนึ่งกล่าวดูหมิ่น
พระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นถึงจริยวัตรท่ีดีงามข้อใด 
  ก. เป็นผู้มีขันติโสรัจจะ  
  ข. เป็นผู้ท่ีมีหิริโอตตัปปะ 
  ค. เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ 
  ง. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 
 
12.ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมของพระมหากัสสปะ 
    ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในทิศ 6 
  ก. เป็นบุตรท่ีดีของบิดา มารดา  
  ข. เป็นผู้ได้ช่ือว่าเป็นบิดาท่ีดี 
  ค. เป็นเพื่อนท่ีดีของทุกคน 
  ง. เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย 
 
 13. คุณธรรมท่ีเด่นชัดท่ีสุดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
      คือข้อใด 
  ก. เป็นผู้มั่นคงในการทำบุญ 
  ข. ต้ังใจฟังธรรม 
  ค. จิตใจใฝ่ธรรม 
  ง. เป็นครูท่ีดี 
 
14.จงเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญให้ถูกต้อง 

1) สำนักอาฬารดาบส กาลามโคตร อุทกดาบส  
    รามบุตร 

  2) ปัญจวัคคีย์ 
  3) ถือเพศบรรพชิตริมฝ่ังแม่น้ำอโนมา 
  4) บำเพ็ญทุกกรกิริยา 
  ก. 1) 2) 3) 4)  
  ข. 1) 2) 4) 3)   

  ค. 3) 1) 2) 4)    
  ง. 3) 4) 1) 2) 
 
 15. ข้อความท่ีกล่าวว่า “มีพระอินทร์มาเทียบสายพิณให้
ฟัง” ทำให้ได้ข้อคิดในเรื่องใด 
  ก. ความพ้นทุกข์ ข. ความพอดี 
      ค. ความทุกข์ ง. ความสุข 
 
16.การท่ีเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญตบะด้วยวิธีมากมายนั้น  
  ทำให้ได้ข้อคิดสำคัญอย่างไร 

ก. ควรหาวิธีการอื่นอีกหลายวิธี จึงจะประสบ 
ความสำเร็จ 

  ข. รู้ว่าวิธีการบำเพ็ญตบะไม่สามารถดับทุกข์ได้ 
  ค. ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากท่ีสุด 
  ง. การบำเพ็ญตบะทำให้ได้ประสบการณ์ 
 
 17. ข้อความใดสอดคล้องกับพุทธประวัติตอน
ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 
  ก. การเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วนำมาคิด 
          จนเห็นความจริงว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์ 

ข. ผู้ช้ีช่องทางในการแก้ปัญหาจนประสบ 
ความสำเร็จ 

  ค. เทวดาท่ีสามารถบันดาลส่ิงต่างๆ ได้ 
  ง. การเห็นในส่ิงท่ีดีงาม 
 
18.พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร 
  ก. โกญฑัญญะ  
  ข. มหานามะ   
  ค. อัสสชิ    
  ง. วัปปะ 
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19.วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใด 
  ก. วัดมหาวิหาร  
  ข. วัดพระเชตวัน 
  ค. วัดบุพพาราม    
  ง. วัดเวฬุวันมหาวิหาร 
 

 20. ข้อใดท่ีมีความสัมพันธ์กันถูกต้องท่ีสุด 
  ก. อนาถบิณฑิกเศรษฐี – วัดพระเชตวัน 
  ข. นางวิสาขา – ข้าวมธุปายาส 
  ค. นางสุชาดา – วัดบุพพาราม 
  ง. สารีบุตร – ชฎิล 3 พี่น้อง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


