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แบบรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม 
.................................................................... 

1. ชื่อนวัตกรรม : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
2. โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ผู้รับผิดชอบ นางชณัฐดา  ผาคำ  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
4. ที่มาของปัญหา ความต้องการ  
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก 
ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนเมื่อปลายปีที่ 2562 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO ) รายงานว่ารัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ 
มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด) สำหรับประเทศไทยสถานการณ์
การการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน   คณะรัฐมนตรี     
มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดิมเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) พร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป 
(พงศ์ทัศ  วนิชานันท์,  2563) 
 ในการนี้คณะครูโรงเรียนไกลภักดีวิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเป็นการดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ประกอบกับนักเรียนขาดความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และรูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจยังไม่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเกิดกระบวนการคิดและวางแผน
อย่างเป็นระบบและเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ผู้วิจัยในฐานะครู
ประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้ศึกษาหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง จากคำแนะนำที่ปรากฏในชุดการสอนที่ผู้สอนจัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนโดยเฉพาะ โดยผู้เรียนสามารถศึกษา
หาความรู้ได้ตามคำแนะนำ และขั้นตอนในชุดการสอนได้ด้วยตนเอง รวมถึงแบบทดสอบเพื่อใช้ประกอบในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ที่ช่วยให้การเรียนรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวกและความสนใจ โดยในการ
เรียนรู้จะมีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งชุดการสอนเป็นรูปแบบที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจในการเรียนรู้ รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสาระหรือรายวิชาอื่นๆ ในช่วงสภาวะการณ์      
ที่ไม่ปกติ ซึ่งผู้วิจัยมองว่าในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกตินี้ เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของจึงควรมีความ
แปลกใหม่และหลากหลายสำหรับผู้เรียนและผู้สอน 
5.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างชุดการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา 



6. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อมรรัตน์ คงสมบูรณ์ (2536 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ และ ความสนใจในการเขียนสะ
กดคํายาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้เกม และ แบบฝึกผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนการ
เขียน สะกดคําโดยใช้เกมและแบบฝึก มีความสามารถ และความสนใจในการเขียนสะกดคํายาก แตกต่างกันอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อนุชิต ประวัติสมบูรณ์ (2539 : บทคัดย่อ) ได้สร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํา ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้
ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึก สูงกว่าการทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 รัตนะ บัวรา (2540 : 102) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยตนเองกับการสอน
ตามคู่มือครู พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดการเรียนด้วย
ตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ การสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เครือวัลย์ ชรสุวรรณ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกเขียนสะกดคํายาก สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํายากก่อนและหลังการ สอนโดยใช้แบบฝึกเขียนสะกดคํายากแตกต่าง
กันในทางสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า หลังจากที่นักเรียนได้รับการฝึกเขียนสะกดคํายากด้วย
การใช้แบบฝึกแล้ว นักเรียนมีผลการ เรียนดีขึ้น คือสามารถเขียนสะกดคํายากได้มากขึ้น 
 วรรณา แซ่ตั้ง (2541 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคําสําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําของนักเรียน หลังการใช้แบบ ฝึกสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 นิพาภรณ์ คงบางพระ (2542 : 71) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการคิดพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมแบบยั่งยืนโดยการสอนด้วยชุดการเรียนการวิทยาศาสตร์และ ความสามารถวิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการคิดพัฒนา สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนตามคู่มือครู
กับกลุ่มทดลองที่สอนด้วยชุด การเรียนวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมประกอบการวิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาไทย แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 


อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ



 พนมวัน วรคลย์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 พบว่าแบบฝึกการเขียนสะกดคํา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.74 182.11 นักเรียนที่ใช้แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคํา 
มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําสูงกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
พิมล แจ่มแจ้ง (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้ชุดฝึกซ่อมเสริมการเขียนสะกด คํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่า ชุดฝึกซ่อมเสริมการเขียนสะกดคํา มี ประสิทธิภาพ 82.36 / 88.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐาน 80/80 
 วิลาวัณย์ สุภิรักษ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะ
กดคําไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 จํานวน 3 ห้องเรียน ซึ่งทําการสุ่มอย่าง
ง่าย เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนจํานวน 35 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จํานวน 35 คน ผลการวิจัยพบ
ว่า 
 1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคําไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 85.68/84.80 
 2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคําไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกการเขียน
สะกดคํากับการสอนแบบเขียนตามคําบอก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มที่ได้รับการสอน
ด้วยแบบฝึกการเขียนสะกดคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเขียนตามคําบอก 
 ฮอร์น (Horn. 1954 : 43) ได้ทําการวิจัยเรื่องการเขียนสะกดคําในโรงเรียน มัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนมักจะ
สะกดผิดตัวมาก โดยเฉพาะเด็กในระดับ 4-12 ซึ่งแสดงถึงความ ไม่สนใจในการใช้ภาษา เขากล่าวว่า การเขียนสะกด
ผิดนั้น ทําให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่า คนเขียนไม่ มีความสามารถ 
 มอริเบอร์ (Moriber. 1969 : 214 216) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ เรื่อง
ทฤษฎีอะตอมและพันธเคมี ในระดับวิทยาลัยโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกับการสอน ตามปกติกลุ่มทดลองสอน โดยใช้บท
เรียนสําเร็จรูป กลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สตริกแลนต์ (Strickland. 1971 : 2510 - A)ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยใช้ บทเรียนสําเร็จรูปกับ
การสอนแบบปกติในวิชาชีววิทยาทั่วไป โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป อีก
กลุ่มหนึ่งสอนแบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏว่า นักศึกษากลุ่มที่สอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 แคลนตัน (Clsnton, 1977 : 2691-A) ได้ศึกษาถึงผลของวิธีการตัดอักษรตามวิธีการ สอนสะกดคํา โดยให้นัก
เรียนทําแบบฝึกหัดชนิดที่ลบอักษรออกจากคํา แล้วให้นักเรียนเติมอักษร ที่หายไปทําการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
4 แบบฝึกหัด โดยทดลองกับนักเรียนระดับ 6 และ 7 จํานวน 194 คน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการสอบของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ แตกต่างกัน แต่คะแนนกลุ่มทดลองหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก 
 ชวอร์ต และโดหริง (Setwartz and Dochring, 1977 : 55) ได้ศึกษาถึงความสามารถ ในการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนระดับ 2-6 จํานวน 160 คน โดยใช้รูปภาพที่มีความหมาย แบบทดสอบการเขียนสะกดคําแบบเลือกตอบ
และแบบทดสอบการเขียนสะกดคําสูงกว่านักเรียนที่ เรียนการเขียนสะกดคําแบบธรรมดา 
 ชเวนดินเกอร์ (Schwandinger. 1977 : 51) ได้ศึกษาผลการเขียนสะกดคําของนักเรียน ในระดับ 6 จํานวน 
503 คน โดยใช้แบบฝึกหัดที่มีรูปภาพของจริงและแบบเขียนตามคําบอก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้
แบบฝึกหัดที่มีรูปภาพของจริงมีผลการเรียนการเขียน สะกดคําสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบเขียนตามบอก 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชาให้ประสบผลสําเร็จตามเกณฑ์ที่ได้ ตั้งไว้ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่า
การเรียนตามแบบปกติ เพราะชุดกิจกรรม มีแบบฝึก ทักษะความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการปฏิบัติของนักเรียน ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ชุดกิจกรรมยังได้ผสมผสานเทคนิค วิธีการเรียนรู้หลากหลายรูป



แบบมีเนื้อหา และกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ระดับชั้นของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับความ ต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน มีการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนั้นชุดกิจกรรม ยังเป็นสื่อ
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น ชุดกิจกรรม ชุดการสอน จึงเป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. การดำเนินการพัฒนานวัตกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2            

เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน  ผู้ศึกษาได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี ้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 2. เครื่องมือในการวิจัย  

 3. การสร้างและหาค่าประสิทธิภาพภาพชุดการสอน  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

ปีการศึกษา 2563 จํานวน 51 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 27 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง  

2. เครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นการสร้างชุดการสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

และพุทธศาสนิกชน จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยฐานความรู้ จํานวน 3 ศูนย์การเรียน ได้แก่ 

 ศูนย์การเรียนที่ 1 รู้จักพุทธสาวก  

 ศูนย์การเรียนที่ 2 รู้จักพุทธสาวิกา  

 ศูนย์การเรียนที่ 3 รู้จักพุทธศาสนิกชน  

3. ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

 ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และ

พุทธศาสนิกชน ผู้วิจัยได้ดําเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน   

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 แหล่งข้อมูล  

  1. ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

   1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาพระพุทธศาสนา 1 ท่าน  

   1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 1 ท่าน 

   1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผลจํานวน 1 ท่าน 



  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 26 คน 

 การดําเนินการสร้างชุดการสอน 

 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

และพุทธศาสนิกชน เพื่อที่จะนํามาสร้างชุดการสอน 

 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 3. สร้างชุดการสอนพระพุทธศาสนาเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จํานวน 1 คน 

 4. นําชุดการสอนที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง 

 5. นําชุดการสอนที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ เหมาะสม และความ

สอดคล้องขององค์ประกอบของชุดการสอน โดยกําหนดค่าความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบของ

ชุดการสอน ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าความเหมาะสมและ ความสอดคล้องของชุดการสอนอยู่ระหว่าง 4.10 - 4.07 

 6. นําชุดการสอนมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 

 7. สร้างคู่มือการใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 จํานวน 1 เล่ม 

  7.1 สร้างคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมตามรายละเอียดที่กําหนด 

  7.2 นําคู่มือการใช้ชุดการสอนเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสม 

  7.3 นําคู่มือการใช้ชุดการสอนมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  

 8. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

  หลังจากที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงชุดการสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และ

พุทธศาสนิกชน เรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพระพุทธศาสนา ตามเกณฑ์ ระหว่าง 

80/80 



8. ผลการพัฒนานวัตกรรม 



9. ผลการดำเนินการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ผู้วิจัยได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 

1 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดการสอนพระพุทธศาสนา 

สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน 

ตารางที่ 1 แสดงความเหมาะสมของชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธ

สาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน 

 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน  ที่ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมี

ระดับความเหมาะสมมาก ชุดการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธสาวก มี

ค่าดัชนีความสอดคล้อง ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธสาวิกา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

แสดงว่าชุดการสอนทุกชุดมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียน

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์   ร้อยละ 70 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ร้อยละ 70  

 จากตารางที่ 3 แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน จํานวน ทั้งหมด 3 ชุด มีค่าความ

ชุดกิจกรรมในชุดการสอน ค่าเฉลี่ย(x)̄ ระดับความเหมาะสม

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธสาวก 4.05 มาก

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธสาวิกา 3.96 มาก

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 4.05 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 มาก

ศูนย์การเรียนรู้ที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้ชุดการสอน 

คะเเนนเต็ม x ̄ S.D. x%̄

1 10 8.64 1.24 86.40

2 10 8.40 1.35 84

3 10 7.95 1.55 79.50

8.33 1.38 83.30

คะแนนเต็ม Rxx x ̄ x%̄ S.D. เกณฑ์ t P-value

10 80.00 4.02 95 0.44 70 4.21 0.00



เชื่อมั่น 80.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.02 คะแนน หรือ ร้อยละ 95 ผลการทดสอบ ด้วยค่า ! พบว่า t = 4.21               

p-value = 0.00 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับ การสอน โดยใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา 

สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 

2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน 

 จากตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 

2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ปรากฏผล ดังนี้ 

ศูนย์การเรียนที่ 1 เรื่อง พุทธสาวก มีประสิทธิภาพเป็น 86.40/76.15 ศูนย์การเรียนที่ 2 เรื่อง พุทธสาวิกา มี

ประสิทธิภาพเป็น 84/76.15 ศูนย์การเรียนที่ 3 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเป็น 79.50/76.15 ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก 

พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ทั้ง 3 ศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เฉลี่ย และประสิทธิภาพของชุดการสอน

พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน มี

ประสิทธิภาพเฉลี่ย 83.30/76.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดให้คือ 70/70 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน  

ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจต่อชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธ

สาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน 

ชุดกิจกรรมในชุดการสอน
E1/E2

แปลผล
E1 E2

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธสาวก 86.4 76.15 ตามเกณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธสาวิกา 84 76.15 ตามเกณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 79.50 76.15 ตามเกณฑ์

เฉลี่ย 83.30 76.15 ตามเกณฑ์

ข้อ รายการ
ค่าเฉลี่ย 

(x)̄

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)

ระดับความพึง
พอใจ

1 นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.08 0.71 มาก

2 นักเรียนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 3.85 0.82 มาก

3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ 4.05 0.75 มาก



 จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อต่อชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ทั้งหมดในภาพรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.85 - 4.25 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อต่อชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน 

10. สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการสร้างชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธ

สาวิกา และพุทธศาสนิกชน จํานวน 3 ศูนย์การเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่ 1 พุทธสาวก ศูนย์การเรียนที่ 2 พุทธ

สาวิกา ศูนย์การเรียนที่ 3 พุทธศาสนิกชน พบว่าผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน มีความเห็นว่าชุดการสอนพระพุทธศาสนา 

สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน ทั้ง 3 ศูนย์การเรียน โดย

ภาพรวมมีความ เหมาะสมในระดับมาก 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน จํานวนทั้งหมด 3 ศูนย์การเรียน มีค่าความ เชื่อมั่น 80.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.02 คะแนน หรือ ร้อยละ 95.00 ผลการทดสอบด้วยค่า ที่พบว่า t = 4.210 p-value = 0.00  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการสอน โดยใช้ ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 

2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน อยู่ในระดับมาก 

 3. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน โดยจําแนกเป็นศูนย์การเรียนดังนี้ 

ศูนย์การเรียนที่ 1 พุทธสาวก มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 86.40/76.15 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ศูนย์การเรียนที่ 2 พุทธสาวิกา มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 84/76.15 มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ศูนย์การเรียนที่ 3 พุทธศาสนิกชน มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 79.50/76.15 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และ

พุทธศาสนิกชน มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 83.30/76.15 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 70/70 แสดงว่า ชุด

4 นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 4.00 0.78 มาก

5 ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 4.25 0.65 มาก

6 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับและต่อเนื่อง 4.20 0.68 มาก

7 ครูใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 4.10 0.70 มาก

8 นักเรียนพอใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 4.05 0.72 มาก

9 นักเรียนพอใจกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 4.05 0.72 มาก

10 โดยสรุปนักเรียนชอบวิชานี้มากน้อยเพียงใด 4.00 0.74 มาก

รวม 4.06 0.72 มาก



การสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการสอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.06 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเป็น 0.72 ดังนั้น 

ความพึงพอใจต่อชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา 

และพุทธศาสนิกชน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก แสดงว่า ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน ทั้งนี้

เพราะนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน มีความสุขกับการ

เรียนด้วยฐานความรู้และการใช้ชุดการสอน จนทําให้นักเรียนมีความมั่นใจในการนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

อภิปรายผล 

 1. การสร้างชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธ

สาวิกา และพุทธศาสนิกชน พบว่าชุดการสอน จํานวน 3 ศูนย์การเรียน แต่ละศูนย์การเรียนประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ สถานที่ จํานวนผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา อุปกรณ์ วิธีดําเนินการและการประเมินผล ของกิจกรรมทุกศูนย์การ

เรียนมีความเหมาะสมในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการพัฒนา ชุดกิจกรรมของปิยะนุช สารสิทธิยศ (2547) ที่พบ

ว่า กิจกรรม ต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่ปรากฏผลเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาวิธีการดําเนิน 

กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม สถานที่ เวลา ในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม จึงทําให้ชุด การสอนทุกชุดมี

ความเหมาะสม ในระดับมาก 

 2. การทดลองการใช้ชุดการสอน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้ ชุดการสอนพระพุทธ

ศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน จํานวนทั้งหมด 3 

ศูนย์การเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการสอน โดยใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําห

รับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของระ วีวรรณ มะนุ่น (2547) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอน ที่

ปรากฏพบว่าสูง กว่าเกณฑ์ที่กําหนด เพราะเนื้อหาวิธีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน จึงทําให้การทดลองใช้ชุด 

การสอนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธ

สาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอนที่ผู้

วิจัยสร้างขึ้น เป็นที่ชอบใจ ถูกใจของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ ตื่นตัวเสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จูงใจให้ผู้เรียน

อยากรู้อยากเรียน ผู้เรียนตั้งใจเรียน สนใจ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสนุกสนานใน

การเรียน ซึ่งสอดคล้อง กับผลการวิจัยของ ปิยวรรณ สังข์จันทราพร (2547) ที่พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ

ชุดการ สอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนในชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน พบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนด้านชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ

มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ วัชรินทร์ กาวิชา (2548) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับมาก 



ทั้งนี้น่าจะเกิดจาก ชุดการสอนที่เหมาะสมกับวัย และความรู้ของนักเรียน นักเรียนมีความสุข สนุกกับเนื้อหา กิจกรรม 

ได้แสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก ทํากิจกรรมมีความรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการทดลองใช้ชุดการสอนพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่อง พุทธสาวก พุทธ

สาวิกา และพุทธศาสนิกชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

11. บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



แผนการจัดการเรียนรู้ 1 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         รหัสวิชา ส 22101           ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชาวพุทธ 
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา        เวลา        2       
ชั่วโมง            ผู้สอน างชณัฐดา  ผาคำ      ใช้สอนวันที่………
เดือน……………พ.ศ. ……… 
————-————-————-————-————-————-————-————-
———————— 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

สาระสำคัญ 
 พุทธะสาวกพุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ
ศาสนาเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยในการสืบทอดและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาควรค่าแก่
การศึกษาและนำแบบอย่างที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติพุทธสาวก พุทธะสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการประพฤติตนพุทธสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่ในการทำงานที่ตนได้รับมอบหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ☑ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ☐ 5. อยู่อย่างพอเพียง 



 ☑ 2. ซื้อสัตย์สุจริต   ☑ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ☑ 3. มีวินัย    ☐ 7. รักความเป็นไทย 
 ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้    ☑ 8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 -ครูกล่าวคำทักทายผู้เรียน 
 -ครูให้ผู้เรียนทำสมาธิประมาณ 2 นาที 
 -ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการประพฤติตนพุทธสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่ในการทำงานที่ตนได้รับมอบหมาย 
 -ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสนใจ 
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ผู้เรียนนั่งประจำกลุ่มของตนเอง 
 -ครูแจกชุดการสอนให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม โดย 
  กลุ่มที่ 1 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 
  กลุ่มที่ 2 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา 
  กลุ่มที่ 3 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 -ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตามข้อมูลตามชุดการสอน โดยมีครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างกิจกรรม
การเรียนรู้ 
3. ขั้นสรุป  
 -หัวหน้ากลุ่มรวบรวมเอกสารและกิจกรรมเข้าแฟ้มชุดการสอน  
 -ครูสอบถามปัญหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยจากเนื้อหา 
 -ครูนัดหมายและชี้แจงรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป 



สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง


การวัดประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจแนวทางการ
ประพฤติตนพุทธสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่าง

1. ประเมินความเข้าใจ
จากการการทำกิจกรรม
ในชุดการสอน 

1.แบบประเมินใบงาน 1.ผู้เรียนทำใบงานถูกต้อง 
ร้อยละ 70 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
การคิดอย่างเป็นระบบ 

1. ประเมินการเรียนรู้
จากการการทำกิจกรรม
ในชุดการสอน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล

1.ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเอาใจใส่ในการ
ทำงานที่ตนได้รับมอบ
หมาย

1. ประเมินผู้เรียนจาก
พฤติกรรมระหว่างเรียน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล

1.ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         รหัสวิชา ส 22101       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชาวพุทธ 
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา                          เวลา        2       ชั่วโมง            
ผู้สอน นางชณัฐดา  ผาคำ                ใช้สอนวันที่………เดือน……………พ.ศ. ……… 
————-————-————-————-————-————-————-————-——————— 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

สาระสำคัญ 
 พุทธะสาวกพุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ
ศาสนาเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยในการสืบทอดและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาควรค่าแก่
การศึกษาและนำแบบอย่างที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติพุทธสาวก พุทธะสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการประพฤติตนพุทธสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่ในการทำงานที่ตนได้รับมอบหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ☑ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ☐ 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 ☑ 2. ซื้อสัตย์สุจริต   ☑ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ☑ 3. มีวินัย    ☐ 7. รักความเป็นไทย 
 ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้    ☑ 8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 



 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 -ครูกล่าวคำทักทายผู้เรียน 
 -ครูให้ผู้เรียนทำสมาธิประมาณ 2 นาที 
 -ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการประพฤติตนพุทธสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่ในการทำงานที่ตนได้รับมอบหมาย 
 -ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสนใจ 
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ผู้เรียนนั่งประจำกลุ่มของตนเอง 
 -ครูแจกชุดการสอนให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม โดย 
  กลุ่มที่ 1 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
  กลุ่มที่ 2 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 
  กลุ่มที่ 3 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา 
 -ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตามข้อมูลตามชุดการสอน โดยมีครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างกิจกรรม
การเรียนรู้ 
3. ขั้นสรุป  
 -หัวหน้ากลุ่มรวบรวมเอกสารและกิจกรรมเข้าแฟ้มชุดการสอน  
 -ครูสอบถามปัญหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยจากเนื้อหา 
 -ครูนัดหมายและชี้แจงรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 



การวัดประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจแนวทางการ
ประพฤติตนพุทธสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่าง

1. ประเมินความเข้าใจ
จากการการทำกิจกรรม
ในชุดการสอน 

1.แบบประเมินใบงาน 1.ผู้เรียนทำใบงานถูกต้อง 
ร้อยละ 70 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
การคิดอย่างเป็นระบบ 

1. ประเมินการเรียนรู้
จากการการทำกิจกรรม
ในชุดการสอน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล

1.ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเอาใจใส่ในการ
ทำงานที่ตนได้รับมอบ
หมาย

1. ประเมินผู้เรียนจาก
พฤติกรรมระหว่างเรียน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล

1.ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         รหัสวิชา ส 22101       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชาวพุทธ 
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา        เวลา         2       ชั่วโมง            
ผู้สอน นางชณัฐดา  ผาคำ                 ใช้สอนวันที่………เดือน……………พ.ศ. ……… 
————-————-————-————-————-————-————-————-——————— 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

สาระสำคัญ 
 พุทธะสาวกพุทธสาวิกา และพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ
ศาสนาเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยในการสืบทอดและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาควรค่าแก่
การศึกษาและนำแบบอย่างที่ดีมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติพุทธสาวก พุทธะสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการประพฤติตนพุทธสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่ในการทำงานที่ตนได้รับมอบหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ☑ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ☐ 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 ☑ 2. ซื้อสัตย์สุจริต   ☑ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ☑ 3. มีวินัย    ☐ 7. รักความเป็นไทย 
 ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้    ☑ 8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 



 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 -ครูกล่าวคำทักทายผู้เรียน 
 -ครูให้ผู้เรียนทำสมาธิประมาณ 2 นาที 
 -ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการประพฤติตนพุทธสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่ในการทำงานที่ตนได้รับมอบหมาย 
 -ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสนใจ 
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ผู้เรียนนั่งประจำกลุ่มของตนเอง 
 -ครูแจกชุดการสอนให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม โดย 
  กลุ่มที่ 1 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา 
  กลุ่มที่ 2 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
  กลุ่มที่ 3 ใช้ชุดการสอนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 
 -ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตามข้อมูลตามชุดการสอน โดยมีครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
3. ขั้นสรุป  
 -หัวหน้ากลุ่มรวบรวมเอกสารและกิจกรรมเข้าแฟ้มชุดการสอน  
 -ครูสอบถามปัญหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยจากเนื้อหา 
 -ครูนัดหมายและชี้แจงรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา 
 -ชุดการสอนชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 



การวัดประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจแนวทางการ
ประพฤติตนพุทธสาวก 
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่าง

1. ประเมินความเข้าใจ
จากการการทำกิจกรรม
ในชุดการสอน 

1.แบบประเมินใบงาน 1.ผู้เรียนทำใบงานถูกต้อง 
ร้อยละ 70 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
การคิดอย่างเป็นระบบ 

1. ประเมินการเรียนรู้
จากการการทำกิจกรรม
ในชุดการสอน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล

1.ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเอาใจใส่ในการ
ทำงานที่ตนได้รับมอบ
หมาย

1. ประเมินผู้เรียนจาก
พฤติกรรมระหว่างเรียน 

1.แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล

1.ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 



ภาคผนวก ข 
สื่อนวัตกรรม 



คู่มือ 

 ชุดการสอนนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้เรียนด้วย ชุด

การสอนนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ใน เรื่อง ประวัติพุทธสาวก และนําไปใช้ในการศึกษาระดับสูง

ขึ้นไปได้เป็นอย่างดี 

 ในการใช้ชุดการสอน เล่มที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก นักเรียนจะต้องศึกษาและปฏิบัติ

ตามบัตรคําสั่ง ส่วนการทํากิจกรรม และแบบทดสอบ นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 

โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน เพราะจะทําให้นักเรียนไม่ได้ตรวจสอบความรู้ของตนเอง 

คำชี้แจง 

 ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.รับฟังคําชี้แจงจากครูเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดการสอน  

2.ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือเรียนด้วยชุดการสอน 

3.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนที่กําหนด โดยศึกษาจากเนื้อหาและทํากิจกรรม 

4.ขณะทํากิจกรรม นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน 

5. เมื่อนักเรียนศึกษาและทํากิจกรรมจบ ให้ทําแบบทดสอบท้ายชุดการสอน จํานวน 10 ข้อ 



ชุดการสอนที่ 1  

เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 

 



ประวัติพุทธสาวก  

 พุทธสาวก หมายถึง ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าและยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา          

เป็นเพศชาย ได้แก่ ภิกษุ และอุบาสก ในชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษาประวัติของพุทธสาวกที่สําคัญ ดังนี้ 

 ๑) พระสารีบุตร 

 พระสารีบุตร เดิมชื่อว่า อุปติสสะ เป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อว่า วังคันตะ มารดาชื่อว่า นางสารี มีสหาย  

คนหนึ่งชื่อว่า โกลิตะ (พระโมคคัลลานะ) วันหนึ่งขณะเที่ยวงานมหรสพในกรุงราชคฤห์ อุปติสสะกลับรู้สึก       

เบื่อหน่ายและไม่สนุกเหมือนเช่นทุกครั้ง และคิดได้ว่าการเที่ยวงานมหรสพนั้นไร้สาระ ควรเอาเวลาไปแสวงหาสิ่งที่

เป็นสาระแก่ชีวิต จึงชวนโกลิตะพร้อมกับพรรคพวกบริวารอีก ๕๐๐ คนไปสมัคร เป็นลูกศิษย์ของสัญชัยปริพาชก  

ไม่นานก็สําเร็จความรู้แต่ยังไม่เป็นที่พอใจจึงตกลงกันว่าจะออกแสวงหาธรรม หากใครได้บรรลุธรรมก่อน          

ให้มาบอกกัน  ขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวฬุวันพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ออกบิณฑบาต       

ในกรุงราชคฤห์ อุปติสสะเกิดความเลื่อมใสในอาการสํารวมของพระอัสสชิ จึงได้ติดตามไป จนกระทั่งพระอัสสชิฉัน

อาหารเสร็จ อุปติสสะจึงเข้าไปสอบถามว่าพระอัสสชิเป็นสาวกของผู้ใด เมื่อทราบว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า   

จึงขอร้องให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังพระอัสสชิได้แสดงธรรมให้ฟังสั้นๆว่า “ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัส

เหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และการดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะ มีวาทะอย่างนี้”  ได้ฟังเพียงเท่านี้       

อุปติสสะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผล แล้วจึงกลับไปเล่าเรื่อง และแสดงธรรมให้โกลิตะฟัง เมื่อโกลิตะ

ฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกัน ทั้งสองจึงไปลาสัญชัยปริพาชก เพื่อไปบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 

พร้อมทั้งบริวาร ๕๐๐ คน ในระหว่างที่เดินทาง มีบริวารจํานวน ๒๕๐ คนได้เดินทางกลับไปหาสัญชัยปริพาชก 

ขณะที่อุปติสสะและโกลิตะ พร้อมทั้งบริวารเดินทางมาถึงที่ประทับ พระพุทธเจ้ ทรงแสดงธรรมอยู่ จึงได้ถวาย

อภิวาทและนั่งฟังธรรมจนจบ บริวารทั้ง ๒๕๐ คน ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่อุปติสสะและโกลิตะไม่ได้      

บรรลุธรรมขั้นสูงกว่าเดิม ทั้งหมดทูลขอบวช พระพุทธเจ้าจึงทรงบวชให้ ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ทรงเรียก      

อุปติสสะ ว่า พระสารีบุตร และเรียกโกลิตะว่า พระโมคคัลลานะ ตามชื่อของมารดา 

 หลังจากบวชได้ ๑๕ วัน พระสารีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้รับการแต่งตั้ง จากพระพุทธเจ้าให้เป็น 

“พระอัครสาวกเบื้องขวา” ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เป็น กําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนา สามารถแสดงธรรมได้ลึกซึ้งและพิสดารเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า 

 พระสารีบุตรปรินิพพานก่อนพระโมคคัลลานะ ๑๕ วัน และก่อนที่จะปรินิพพานพระสารีบุตร ได้กระทํา 

สิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งอีกครั้ง คือ ได้ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปที่บ้านเกิด คือ เมืองนาลันทา แคว้นมคธ เพื่อ    

แสดงธรรมโปรดมารดาให้บรรลุโสดาบันได้สําเร็จ จากนั้นจึงปรินิพพานในห้องนอน ที่ตนเกิดมานั่นเอง 

  



 สิ่งที่ควรถือเป็นแบบอย่าง คือ 

 ๑. เป็นผู้รู้จักคิดและใฝ่เรียนรู้เห็นได้จากการที่ท่านชักชวนสหายออกแสวงหาความรู้เมื่อ สําเร็จความรู้จาก

สํานักของสัญชัยปริพาชกแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ แต่กลับมีความคิดอยากแสวงหา ธรรมเพิ่มขึ้น จนได้บรรลุ

เป็นพระอรหันต์ 

 ๒. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศสามารถเข้าใจพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง และอธิบายให้ผู้

อื่นฟังได้อย่างดียิ่ง ผลงานสําคัญของพระสารีบุตร คือ มีส่วนร่วมในการสังคายนาพระธรรมวินัย 

 ๓. เป็นผู้มีความรักและซื่อตรงแก่เพื่อน เห็นได้จากครั้งเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิ แล้วบรรลุดวงตา 

เห็นธรรม ก็นํากลับไปถ่ายทอดให้โกลิตะ ผู้เป็นสหายฟังตามที่ได้ตกลงกันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุธรรมก่อน ให้มาบอกกัน 

ทําให้โกลิตะบรรลุธรรมด้วยเช่นกัน 

 ๔. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที่เป็นเลิศ พระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง 

ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ หรือใครก็ตามที่มีอุปการะแก่ท่าน เช่น เมื่อได้ดวงตา เห็นธรรมแล้วก็นึกถึง          

สัญชัยปริพาชก ผู้เป็นอาจารย์ พยายามชักชวนให้บวชในสํานักของพระพุทธเจ้าด้วยกัน เมื่อทราบว่าพระอัสสชิ  

พักอยู่ทิศทางใดท่านจะกราบไหว้และนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นเป็นประจํา แม้แต่ผู้ถวายข้าวสุกเพียงทัพพีเดียว 

พระสารีบุตรก็ยังมีความกตัญญให้โดยมีเรื่องเล่าว่า พราหมณ์ชราชื่อว่าราธะ ต้องการบวชเพราะเห็นว่า     

ชราภาพแล้ว วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์นั้น และทราบความแล้วก็ตรัสถามที่ประชุมสงฆ์ว่า 

ใครระลึกถึงคุณของราธพราหมณ์ได้บ้าง พระสารีบุตรกราบทูลว่า ตนระลึกได้ เพราะครั้งหนึ่งราธพราหมณ์ได้ถวาย

ข้าวสุกหนึ่งทัพพีให้ท่าน พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้ราธพราหมณ์หรือแม้กระทั่งช่วงเวลาสุดท้าย

ก่อนปรินิพพาน พระสารีบุตรยังได้ถวายการปฏิบัติวัตรอย่างที่เคยปฏิบัติ แล้วจึงทูลลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรม

โปรดมารดาให้บรรลุธรรมสําเร็จอีกด้วย 

  



 ๒) พระโมคคัลลานะ 

 พระโมคคัลลานะ เดิมชื่อ โกลิตะ มารดาชื่อ นางโมคคัลลี เป็นสหายของ (พระสารีบุตร) ทั้งสองเข้าศึกษา

ในสํานักสัญชัยปริพาชกพร้อมกัน เพราะมีความคิดจะแสวงหาความรู้เดียวกัน เมื่อสําเร็จความรู้จากสัญชัยปริพาชก

แล้ว โกลิตะได้ฟังธรรมที่อุปติสสะบรรลุหลังจาก พระอัสสชิแสดงให้ฟังก็บรรลุโสดาปัตติผล แล้วจึงลา             

สัญชัยปริพาชก เพื่อเข้าไปบวชในสํานักของพระพุทธเจ้า หลังจากบวชแล้วได้เรียนกรรมฐานและปฏิบัติในที่สงบ

ขณะปฏิบัติเกิดรู้สึกง่วง พร้อมประทานโอวาทใหพ้ระโมคคัลลานะจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 

 พระโมคคัลลานะได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็น “พระอัครสาวกเบื้องซ้าย” ได้รับการยกย่องว่า 

เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศ เป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่ง คู่กับพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัคร

สาวกเบื้องขวา 

 พระโมคคัลลานะปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ เพราะถูกนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น รุมทําร้าย    

ด้วยเหตุว่า พระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความสามารถในการเผยแผ่ศาสนาทําให้มีผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใส เป็นอันมาก     

ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ลัทธิของตนจะต้องเสื่อมลง จึงจ้างโจรให้มาทําร้ายท่านถึง ๒ ครั้ง แต่ท่านสามารถหลบหนีไปได้  

ในครั้งที่ ๓ พระโมคคัลลานะ ระลึกเห็นว่าเป็นกรรมเก่าที่เคยทําร้ายพ่อแม่ ในอดีตชาติ จึงไม่ได้หลบหนีไปไหน 

ท่านจึงถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแตกละเอียด พวกโจรเข้าใจว่า ท่านตายแล้ว จึงนําร่างไปทิ้งที่พุ่มไม้             

พระโมคคัลลานะ เห็นว่ายังไม่ได้ทูลลาพระพุทธเจ้า จึงใช้อิทธิฤทธิ์ รักษาร่างกายแล้วเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า    

เพื่อทูลลาไปปรินิพพานที่บ้านเกิดของตน 

 สิ่งที่ควรถือเป็นแบบอย่าง คือ 

 ๑. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เมื่อได้รับคําชักชวนจากพระสารีบุตรให้ออกแสวงหาความรู้ แทนการเที่ยวชมงาน

มหรสพก็มีความคิดเห็นด้วย และออกแสวงหาความรู้ด้วยกัน เมื่อสําเร็จความรู้ จากสํานักสัญชัยปริพาชก           

ก็มิได้หยุดแสวงหาความรู้อยู่เพียงเท่านี้ แต่กลับตั้งใจแสวงหาทางให้ตนเอง บรรลุธรรมขั้นสูงต่อไป 

 ๒. เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศ พระโมคคัลลานะมีความสามารถแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ สามารถ ปราบปรามคนชั่ว 

และชักจูงให้กลับตัวกลับใจมาถือศีลปฏิบัติธรรม โดยจาริกไปในนรกและสวรรค์ เพื่อสนทนากับสัตว์นรกและเทวดา

ทั้งหลาย 

 ๓. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่ง พระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่มีความกตัญญ เช่นเดียวกับพระสารีบุตร 

ที่ได้ชักชวนสัญชัยปริพาชกผู้เป็นอาจารย์ให้มาบวชด้วยกัน แม้ในครั้งที่ท่านจะ ปรินิพพานเนื่องจากถูกทําร้ายอย่าง

หนัก ท่านก็ยังมีความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดา ด้วยเห็นว่ายังไม่ได้ทูลลาพระองค์ จึงพยายามใช้

อิทธิฤทธิ์รักษาร่างกายแล้วจึงเหาะไปเข้าเฝ้าเพื่อทูลลาพระพุทธเจ้า 

  



 ๓) พระเจ้าพิมพิสาร 

 พระเจ้าพิมพิสาร เป็นพระราชาของกรุงราชคฤห์ แห่งแคว้นมคธ มีมเหสีทรงพระนามว่า เวเทหิ และมี 

พระราชโอรสพระนามว่า อชาตศัตรู แคว้นมคธในสมัยพระเจ้าพิมพิสารมีความเจริญรุ่งเรือง อย่างยิ่ง 

 เมื่อครั้งที่พระสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา ได้เสด็จมายังแคว้นมคธเพื่อแสวงหาทาง พ้นทุกข์ ทรงเสด็จผ่าน

สีหบัญชรที่พระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่ด้วยอากัปกิริยาสํารวม พระเจ้าพิมพิสาร ทรงทอดพระเนตรเห็นก็เกิด   

ความเลื่อมใส จึงมีรับสั่งให้ราชทูตไปสืบดูว่าเป็นใครมาจากไหน เมื่อทราบว่า เป็นพระสิทธัตถะเสด็จมาประทับอยู่

ที่เชิงเขาปัณฑวะ จึงเสด็จไปเฝ้าและทูลเชิญให้ครองกรุงราชคฤห์ ครึ่งหนึ่ง แต่พระสิทธัตถะตอบปฏิเสธ และ       

ได้ชี้แจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการออกบวช ว่าเป็นทาง พ้นทุกข์จึงขอจาริกไปเพื่อให้บรรลุผล 

ตามพระประสงค์ พระเจ้าพิมพิสารจึงทูลขอว่า เมื่อใดที่พระสิทธัตถะ บรรลุธรรมได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตามคําทํานายของพราหมณ์แล้ว ขอให้เสด็จกลับมาโปรด พระองค์ด้วย 

 เมื่อพระสิทธัตถะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้เสด็จไปประกาศ

พระพุทธศาสนายังแคว้นมคธ โดยประทับอยู่ที่ลัฏฐิวัน ชานเมืองของกรุงราชคฤห์ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทราบข่าว

ก็ได้เสด็จไปเฝ้าพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวเมืองเป็นจํานวนมาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโปรด 

พระเจ้าพิมพิสารและบรรดาเหล่าข้าราชบริพารพร้อมทั้งชาวเมือง หลังจบพระธรรมเทศนา พระเจ้าพิมพิสารและ

ข้าราชบริพารพร้อมด้วยชาวเมืองจํานวนหนึ่งได้บรรลุโสดาบัน ทั้งหมดประกาศตนเป็นอุบาสก 

 หลังจากประกาศพระองค์เป็นอุบาสกแล้ว พระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลถึงความปรารถนาของ พระองค์แก่

พระพุทธเจ้า และความปรารถนาดังกล่าว ได้สําเร็จบริบูรณ์แล้วในวันนี้  ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร ๕ 

ประการ คือ  

 ๑. ขอให้ได้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ  

 ๒. ขอให้พระอรหันต์ได้มาสู่แคว้นของพระองค์  

 ๓. ขอให้พระองค์ได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์  

 ๔. ขอให้พระอรหันต์ได้แสดงธรรมแก่พระองค์  

 ๕. ขอให้พระองค์ได้รู้ธรรมของพระอรหันต์ 

 พระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งปวงให้ไปรับภัตราหาร     

ที่พระราชนิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าก็รับอาราธนา เมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกได้เสด็จไป

ยังพระราชนิเวศน์เพื่อรับภัตราหาร  หลังจากพระพุทธเจ้าฉันภัตตาหารแล้ว พระเจ้าพิมพิสารจึงกราบทูลว่า     

ลัฏฐิวัน ที่ประทับนั้นมีขนาดเล็กและห่างไกลเกินไป พระองค์จึงถวายพระราชอุทยานเวฬวันด้วยการหลั่ง

ทักษิโณทกลงบนพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นที่ประทับของ

พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงรับไว้และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา นับว่า

พระราชอุทยานเวฬุวันแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกองค์แรก     

ในพระพุทธศาสนา 



 พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนม์เนื่องจากถูกพระราชโอรส คือ พระเจ้าอชาตศัตรู ปลงพระชนม เพื่อยึดครอง

ราชบัลลังก์ตามคํายุยงของพระเทวทัต 

 สิ่งที่ควรถือเป็นแบบอย่าง คือ 

 ๑. ทรงเป็นผู้ปกครองที่ดี มองการณ์ไกล เห็นได้จากการที่ทูลเชิญให้พระสิทธัตถะ ขึ้นครองราชสมบัติถึง

หนึ่ง ด้วยทรงเห็นว่าพระสิทธัตถะเป็นผู้ที่มีปัญญา สามารถปกครองบานมอง ให้รุ่งเรืองได้ 

 ๒. ทรงเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ พระเจ้าพิมพิสารมีความปรารถนาที่จะได้พบกับพระอรหันต์ ปรารถนา ที่จะได้ฟังธรรม 

และปรารถนาที่จะรู้ธรรมของพระอรหันต์ เมื่อทราบว่าพระสิทธัตถะผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็น พระอรหันต์เสด็จมายัง

แคว้นของพระองค์ ก็เสด็จไปเข้าเฝ้า และทูลขอว่าเมื่อใดที่พระสิทธัตถะตรัสรู้แล้ว ให้เสด็จกลับมาโปรดพระองค์

ด้วย แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้อย่างยิ่ง 

 ๓. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ครั้งที่พระสิทธัตถะ ยังมิได้บรรลุเป็น

พระอรหันต์ พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงมีความเลื่อมใสในพระสิทธัตถะ เมื่อได้ฟังพระธรรม หลังจากที่พระสิทธัตถะได้

ตรัสรู้แล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพพระองค์ ถูกพระเจ้าอชาตศัตรูสั่งให้จับไป

ทรมานในคุก ให้งดข้าวปลาอาหารทุกชนิด พระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติธรรม ด้วยการนั่งสมาธิและเดินจงกรมอยู่เป็น

นิจ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทราบก็รับสั่งให้กรีดฝ่าเท้าของพระองค์ แล้วทาด้วยน้ําเกลือ เป็นเหตุให้พระองค์

สิ้นพระชนม์ 

 ๔. ทรงเป็นผู้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง นอกจากการถวายพระราชอุทยานเวฬุวันแล้ว พระเจ้า

พิมพิสารยังทรงเป็นต้นแบบริเริ่มให้มีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว และริเริ่มให้มีการแสดง

ธรรมในวันธรรมสวนะด้วย 

 ๕. ทรงเป็นพระราชบิดาที่ดี แม้ว่าจะทรงทราบจากนิมิตบอกเหตุแล้วว่า พระเจ้าอชาตศัตร จะเกิดมาเป็น

ศัตรกับพระองค์ พวกโหรทํานายทูลแนะนําให้ประหารชีวิต แต่พระองค์ก็มิได้ทรงกระทํา เช่นนั้น แม้ในตอนที่ถูก

พระเจ้าอชาตศัตรูทําการกบฏก็มิได้ลงโทษแต่อย่างใด กลับยอมสละราชสมบัติ ให้พระราชโอรสแม้ถูกจับขังคุกและ

ทรมานก็ทรงยอม 



แบบทดสอบ  

เรื่อง พุทธสาวก 

1. พุทธสาวกหมายถึงข้อใด 

   ก. ผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในหลัก

ธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา 

   ข. อุบาสก 

   ค. ภิกษุสงฆ์ 

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

2. อุปติสสะ เป็นนามเดิมของใคร 

   ก. พระสารีบุตร         ข. สัญชัยปริพาชก 

   ค. พระโมคคลานะ         ง. พระเจ้าพิมพิสาร 

3. พรพเถระรูปใดที่เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตร 

   ก. พระอัสชิ  ข. พระอานนท์  

   ค. พระโมคคลานะ ง. พระอัญญาโกณทัญญะ 

4. คุณธรรมใดของพระสารีบุตรที่ควรยึดถือเป็นแบบ

อย่าง 

   ก. เป็นผู้รู้จักคิดและใฝ่หาความรู้ 

   ข. เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

   ค. เป็นผู้มีความเพียรพยายาม 

   ง. เป็นผู้มีสติปัญญามาก 

5. พระโมคคลานะเดิมมีชื่อว่าอะไร  

   ก. โมคคัลลี  ข. อุปติสสะ 

   ค. วังคันตะ  ง. โคริตะ 

6. พระโมคคลานะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า

ว่าเป็นผู้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆยกเว้นด้านใด 

   ก. เป็นผู้ใฝ่รู้   

   ข. เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน 

   ค. เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศ 

   ง. เป็นผู้มีควมกตัญญูกตเวที 

7. กลอุบายที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระโมคคลานะ

เกี่ยวกับเรื่องใด 

   ก. วิธีการบำเพ็ญเพียร ข. วิธีการปฏิบัติธรรม 

   ค. วิธีการแสดงฤทธิ์ ง. วิธีการแก้ง่วง 

8. พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นใด 

   ก. แคว้นมคธ  ข. แคว้นกลาสี 

   ค. แคว้นโกศล  ง. แคว้นสักกะ 

9. ข้อใดไม่ใช่ความปรารถนา 5 ประการของพระเจ้า

พิมพิสารที่กราบทูลต่อพระพุทธเจ้า 

   ก. ขอให้พระอรหันต์ได้มาสู่แคว้นมคธ 

   ข. ขอให้พระอรหันต์เป็นกษัตริย์แคว้นมคธ 

   ค. ขอให้พระองค์รู้ธรรมของพระอรหันต์ 

   ง. ขอให้พระอรหันต์ได้แสดงธรรมแก่พระองค์ 

10. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือ

เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 

   ก. ความเป็นผู้มีฤทธิ์ 

   ข. ความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน 

   ค. ความเป็นผู้ฉลาดในการสอนคน 

   ง. ความเป็นผู้ไฝ่รู้และปกครองดี 



ชุดการสอนที่ 2  

เรื่อง พุทธสาวิกา 



 

 

คู่มือ 

 ชุดการสอนนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้เรียนด้วย  ชุด

การสอนนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ใน เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา และนําไปใช้ในการศึกษาระดับ

สูงขึ้นไปได้เป็นอย่างดี 

 ในการใช้ชุดการสอน เล่มที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา นักเรียนจะต้องศึกษาและปฏิบัติ

ตามบัตร คําสั่ง ส่วนการทํากิจกรรม และแบบทดสอบ นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 

โดยไม่เปิดดู เฉลยก่อน เพราะจะทําให้นักเรียนไม่ได้ตรวจสอบความรู้ของตนเอง 

คำชี้แจง 

 ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. รับฟังคําชี้แจงจากครูเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดการสอน  

2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือเรียนด้วยชุดการสอน 

3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนที่กําหนด โดยศึกษาจากเนื้อหาและทํากิจกรรม 

4. ขณะทํากิจกรรม นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน 

5. เมื่อนักเรียนศึกษาและทํากิจกรรมจบ ให้ทําแบบทดสอบท้ายชุดการสอน จํานวน 10 ข้อ 



ประวัติพุทธสาวิกา 

 พุทธสาวิกา หมายถึง ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าและยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เป็นเพศ

หญิง ได้แก่ ภิกษุณี และอุบาสิกา ในชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษาประวัติพุทธสาวิกาที่สําคัญ คือ 

 ๑) นางขุชชุตตรา 

 นางขุชชุตตราสตรีหลังค่อม เป็นนางกํานัลของพระนางสามาวดีมเหสีของพระเจ้าอุเทนกษัตริย์           

เมืองโกสัมพี นางขุชชุตตรามีหน้าที่ซื้อดอกไม้มาถวายให้พระนางสามาวดีทุกวัน โดยจะได้รับเงิน จากพระนาง     

สามาวดีวันละ ๘ กหาปณะ แต่นางขุชชุตตราจะยักยอกเงินไว้วันละ ๔ กหาปณะ ทุกวันโดยที่ พระนางสามาวดี   

ไม่ทรงทราบ 

 ทุกวันนางขุชชุตตราจะไปซื้อดอกไม้ที่บ้านของนายสุมนะ ซึ่งเป็นพ่อค้าขายดอกไม้ในเมือง โกสัมพี วันหนึ่ง

นายสุมนะได้อาราธนาพระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตาหารที่บ้าน นางจึงได้ช่วยจัดภัตตาหาร ถวายพระพุทธเจ้าพร้อม

ด้วยภิกษุสงฆ์และได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุโสดาปัตติผล วันนั้นนางจึงซื้อดอกไม้ด้วยเงิน   

จํานวนทั้งหมดมาถวายพระนางสามาวดี ทําให้พระนางสามาวดีเกิด ความสงสัยที่เห็นว่าดอกไม้มีจํานวนมากกว่า

ทุกวันนางขุชชุตตราจึงสารภาพความจริงแต่พระนางสามาวดี ก็มิได้ถือโทษโกรธเคืองกลับตรัสสั่งให้นางขุชชุตตรา

แสดงธรรมที่ได้ฟังมาให้พระนางและเหล่านางกํานัลฟัง 

 เมื่อพระนางสามาวดีและเหล่านางกํานัลฟังธรรมจากนางขุชชุตตราจบ ก็บรรลุโสดาปัตติผล เช่นเดียวกัน 

ตั้งแต่นั้นมา นางจึงได้รับการเลื่อนฐานะให้เป็นพระมารดาบุญธรรม และเป็นพระอาจารย์ สอนธรรมแก่พระนาง 

สามาวดีพร้อมด้วยเหล่านางกํานัลทั้งหลาย ทุกวันนางจึงมีหน้าที่ไปฟังธรรม จากพระพุทธเจ้าแล้วนํามาแสดงแก่

พระนางสามาวดีและนางกํานัล จนทําให้นางเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในธรรม และได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า

ให้เป็น “อุบาสิกาผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านการแสดงธรรม” 

 สิ่งที่ควรถือเป็นแบบอย่าง คือ 

 ๑. เป็นผู้มีความเพียรช่วยเหลือตนเอง แม้ร่างกายจะพิการ และเป็นเพียงนางกํานัลรับใช้ ก็มิได้ย่อท้อ    

ต่อความยากลําบาก กลับมีความเพียรพยายามประกอบการงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง 

 ๒. เป็นผู้ที่มีจิตสํานึกที่ดีแม้ว่าในตอนแรกจะดําเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องยักยอกเงินค่าดอกไม้ ที่ได้รับจาก

พระนางสามาวดีไว้เป็นของตน แต่เมื่อได้ฟังธรรมรู้ผิดชอบก็กลับตัวกลับใจตั้งมั่นอยู่ในความดี 

 ๓. เป็นผู้ที่มีปัญญามาก เอาใจใส่ จดจําพระธรรมคําสอนที่ได้ฟังและสามารถนํามาถ่ายทอด ได้อย่าง

เชี่ยวชาญ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในการแสดงธรรม 

  



 ๒) นางวิสาขา 

 นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ เป็นบุตรของ ธนญชัยเศรษฐี มารดาชื่อว่า

สุมนาเทวี มีปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี นางวิสาขามีอีกชื่อหนึ่งว่า นางวิสาขามิคารมารดา เป็นภรรยาของปุณณวัฒนกุมาร 

บุตรของมิคารมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถี ท่านเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เป็นผู้ถวายบุพพาราม 

และโลหะปราสาทหลังแรกแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย 

 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง 

1. เป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า 

2. เป็นผู้มีความเชื่อฟังบิดา มารดา และมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อสามี 

3. เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ใช้หลักธรรมแก้ปัญหาในครอบครัวได้ 

4. เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนความเชื่อถือของบิดาสามี ให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา 

  



 ๓) พระเขมาเถรี 

 พระเขมาเถรี ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีปัญญาพระนางเกิดในราชสกุล กรุงสาคละ 

แคว้นมัททะ ได้นามว่า “เขมา” เพราะพระนางมีผิวพรรณเลื่อมเรืองรองดังสีน้ำทอง เมื่อเจริญพระชันษาแล้วได้

อภิเษกสมรสเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันใกล้

กรุงราชคฤห์นั้น พระนางทราบว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องโทษในรูปสมบัติ ดังนั้น พระนางซึ่งเป็นผู้หลง

มัวเมาในรูปโฉมของพระนาง           

 ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อทราบความก็ทรงดำริว่า “เราเป็นอัครอุปัฏฐากของพระศาสดา แต่พระ

อัครมเหสีของเรานี้กลับไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า” พระองค์จึงคิดหาอุบายด้วยการให้กวีผู้ฉลาดประพันธ์               

บทกวีพรรณนาถึงความงามของพระวิหารเวฬุวัน แล้วรับสั่งให้นำไปขับร้องใกล้ๆ ที่พระนางเขมาเทวี

ประทับ                                                       

 หลังจากพระนางได้สดับคำพรรณนาความงดงามของพระราชอุทยานแล้ว ทรงมีพระประสงค์              

จะเสด็จไปชม จึงขอตามเสด็จพระเจ้าพิมพิสารเพื่อไปชมพระราชอุทยานทั้งวัน แต่ฝ่ายพวกราชบุรุษทั้งหลายได้นำ

พระนางไปยังสำนักพระพุทธเจ้าทั้ง ๆ ที่ พระนางไม่ประสงค์จะไปพระพุทธเจ้าได้เนรมิตนางเทพอัปสรที่มีความ

งดงามยิ่งกำลังถวายงานพัดให้พระองค์อยู่เบื้องหลังพระนางเขมาเถรีเห็นนางเทพอัปสรเหล่านั้นถึงกับตะลึงในความ

งามและดำริในใจว่า “สตรีนี้งามปานเทพอัปสร แม้เราจะเป็นข้าทาสหญิงรับใช้ของนางก็ยังไม่คู่ควรเลย” พระนาง

ยืนเพ่งดูสตรีเหล่านั้นอยู่ ในบัดนั้นพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานให้สตรีที่แสนสวยมีร่างกายที่เปลี่ยนไป ค่อย ๆ แก่ลง

เรื่อย ๆ จนกลายเป็นหญิงชรา หนังเหี่ยวย่น ผมหงอก ฟันหัก แก่หง่อม แล้วล้มนอนกลิ้งกับพื้นพระนางเขมาเถรีได้

เห็นดังนั้นจึงเกิดสติและตระหนักว่า “หญิงที่สวยงามปานนี้ยังแก่ชราเสื่อมไปได้ ตัวเราเองก็คงเป็นเช่นนั้นแน่” 

ขณะที่พระนางกำลังดำริอยู่นี้ พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมโปรดจนพระนางเขมาเถรีได้บรรลุพระอรหัตตผล          

ในอิริยาบถที่ประทับยืนอยู่นั่นเอง” พระอรหันต์ฆราวาสเป็นได้ไม่นาน หากฆราวาสบรรลุพระอรหันต์แล้ว จะต้อง

ปรินิพพานหรือไม่ก็บวชเสียในวันนั้น เพราะเพศฆราวาสไม่สามารถจะรองรับความเป็นอรหันต์ได้ พระนางจึงเสด็จ

กลับพระราชวังเพื่อทรงขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารออกผนวช ซึ่งพระองค์ก็ทรงอนุญาต โดยให้ประทับบนวอทอง

และนำไปอุปสมบทในสำนักของภิกษุณีสงฆ์เมื่อพระนางเขมาเทวีอุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยจน

แตกฉาน  และสามารถแสดงธรรมได้วิจิตรพิสดาร  พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระภิกษุณีเขมาว่า  เป็นพระภิกษุณี

ที่เลิศในทางปัญญา  และได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าเป็น  พระอัครสาวิกาเบื้องขวา  

 พระภิกษุณีเขมาได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ได้บำเพ็ญกิจที่เป็นประโยชน์แก่

พระพุทธศาสนาเป็นเวลาพอสมควร  จนมีคำต่อท้ายชื่อว่า  พระเขมาเถรี  และท่านก็ได้นิพพานในเวลาต่อมาตาม

อายุขัย             

  



 คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 พระเขมาเถรีมีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างหลายประการ  ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ที่มีเหตุผล   เช่น  พิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายล้วนไม่มีอะไรที่แน่นอน  ไม่มีแก่นสาร  แม้แต่รูปร่าง

สวยโสภาของพระนาง  จนทำให้พระนางบรรลุโสดาบัน  และได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในที่สุด       

 2. เป็นผู้ที่มีปัญญา   สามารถเข้าใจพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้รวดเร็วและมีความสามารถแสดง

ธรรมได้วิจิตรพิสดาร  ทำให้คนที่มาฟังธรรมหรือสนทนาธรรมเกิดความลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา  ละเว้นความชั่ว  

ประพฤติความดี  และทำจิตใจให้ผ่องใส  ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า  เป็นพระภิกษุที่เลิศในทาง

ปัญญา  และได้การแต่งตั้งให้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวา 

 3. เป็นผู้ที่มีไหวพริบปฏิภาณ  สามารถโต้ตอบปัญหาได้ฉับไวและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  ซึ่งคุณธรรม

ข้อนี้เห็นได้จากครั้งหนึ่ง  พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าไปซักถามปัญหาที่ลึกซึ้งตอบให้เข้าใจยาก  แต่ด้วยไหวพริบพระ

เขมาเถรีสามารถโต้ตอบปัญหา  และยกอุปมาอุปไมยให้พระเจ้าปเสนทิโกศลสดับฟังจนเข้าใจแจ่มแจ้ง 



แบบทดสอบ  

เรื่อง พุทธสาวิกา 

1. พุทธสาวิกาหมายถึงข้อใด 

   ก. ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในหลัก

ธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา 

   ข. อุบาสิกา 

   ค. ภิกษุณี 

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

2. พระพุทธเจ้ายกย่องนางขุชชุตตราให้เป็นผู้เป็นเลิศ

ในด้านใด 

   ก. ด้านความสงบเสงี่ยม      ข. ด้านการแสดงธรรม 

   ค. ด้านความขยัน      ง. ด้านการฝึกจิต 

3. ข้อใดเป็นคุณธรรมของนางขุชชุตตราที่ควรยึดถือ

เป็นแบบอย่าง 

   ก. เป็นผู้มีความเพียรและช่วยเหลือตนเอง 

   ข. เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี 

   ค. เป็นผู้มีปัญญามาก 

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

4. นางวิสาขาเกิดที่เมืองใด 

   ก. เมืองมคธ   ข. เเมืองภัททิยะ 

   ค. เมืองโกสัมพี  ง. เมืองราชคฤษ์ 

5. ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมของนางวิสาขาที่ควรยึดถือเป็น

แบบอย่าง 

   ก. เป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

อย่างแรงกล้า  

   ข. เป็นผู้มีความเชื่อฟังบิดา มารดา 

   ค. เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  

   ง. เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี 

6. การกระทำในข้อใดที่สะท้อนให้เห็นความศรัทธาอัน

แรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของนางวิสาขา 

   ก. การปฏิบัติตนเพื่อการหลุดพ้นอย่างแท้จริง 

   ข. เป็นผู้ถวายปราสาทโลหะ 

   ค. เป็นผู้ถวายบุพพาราม 

   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.  

7. พระนางเขมาเถรีสมรสกับใคร 

   ก. พระเจ้าอุเทนกษัตริย์      ข. พระเจ้าอชาตศรัตรู 

   ค. พระเจ้าพิมพิสาร       ง. โกลิตะ 

8. พระนางเขมาเถรีเกิดในราชสกุลกรุงสาคะซึ่งอยู่ใน

แคว้นใด 

   ก. แคว้นมัททะ  ข. แคว้นมคธ 

   ค. แคว้นราชคฤษ์  ง. แคว้นภัทพิยะ 

9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณธรรมของพระนางเขมาเถรีที่

ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

   ก. เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ   ข. เป็นผู้มีเหตุมีผล 

   ค. เป็นผู้มีศรัทธา        ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

10. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนางวิสาขาว่าอย่างไร 

   ก. เป็นผู้มีปัญญาดี 

   ข. เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ 

   ค. เป็นมีความเสียสละแบ่งปัน 

   ง. เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวง 



ชุดการสอนที่ 3  

เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 



 

 

คู่มือ 

 ชุดการสอนนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้เรียนด้วย 

ชุดการสอนนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ใน เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และนําไปใช้ใน

การศึกษาระดับสูงขึ้นไปได้เป็นอย่างดี 

 ในการใช้ชุดการสอน เล่มที่ 1 เรื่อง ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง นักเรียนจะต้อง

ศึกษาและปฏิบัติตามบัตร คําสั่ง ส่วนการทํากิจกรรม และแบบทดสอบ นักเรียนจะต้องมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดู เฉลยก่อน เพราะจะทําให้นักเรียนไม่ได้ตรวจสอบความรู้ของ

ตนเอง 

คำชี้แจง 

 ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. รับฟังคําชี้แจงจากครูเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดการสอน  

2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือเรียนด้วยชุดการสอน 

3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนที่กําหนด โดยศึกษาจากเนื้อหาและทํากิจกรรม 

4. ขณะทํากิจกรรม นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน 

5. เมื่อนักเรียนศึกษาและทํากิจกรรมจบ ให้ทําแบบทดสอบท้ายชุดการสอน จํานวน 10 ข้อ 



ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง  

 ๑) พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) 

 พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือพระยาลิไทย เป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง แห่งกรุงสุโขทัย ทรงมี

พระปรีชาสามารถทั้งด้านรัฐศาสตร์การปกครอง ด้านอักษรศาสตร์ ด้านการศึกษา และด้านศาสนาทรงศึกษาคัมภีร์

ในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานและทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ “เตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง” สอนเรื่องบาปบุญ

คุณโทษ ซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเล่มแรก ของไทย พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วย       

ทศพิธราชธรรมตลอดจนสิ้นรัชกาลของพระองค์ 

 สิ่งที่ควรถือเป็นแบบอย่าง คือ ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดํารงมั่นในทศพิธราชธรรมและ ทรงทํานุบํารุงพระพุทธ

ศาสนาหลายด้าน ดังนี้ 

 ๑. ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ “เตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง” เพื่อสอนเรื่องบาปบุญ งของกฎแห่งกรรม         

แก่ข้าราชบริพารและประชาชน 

 ๒. ทรงส่งพระธรรมทูตให้ไปศึกษาพระไตรปิฎกในสํานักของพระอุทุมพรมหาสามี ที่เมืองพัน ๒ รูป คือ 

พระสุมนเถระและพระบรมครูติโลกดิลก นอกจากนี้ราชบัณฑิตไปอาราธนา พระอุทมพรมหาสามีให้มาจําพรรษา 

ณ วัดป่ามะม่วง 

 ๓. โปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์เมืองนครชุม (อยู่ในจังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบัน) เพื่อบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา  

 ๔. โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้บนเขาสุมนกูฏนอกเมืองสุโขทัย และสร้างวัดป่าแดงที่

เมืองศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นที่จําพรรษาของพระมหากัลยาณเถระพระสังฆราช 

 ๕. เสด็จออกผนวช ใน พ.ศ. ๑๙๐๔ โดยมีผู้บวชตามพระองค์อีกจํานวน ๔๐๐ คน นับเป็นพระมหา-

กษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จออกผนวชในระหว่างที่ทรงครองราชสมบัติ 

 ๖. การปกครองคณะสงฆ์เป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายคามวาสี คือ คณะสงฆ์ที่ศึกษา พระปริยัติธรรมทั้งภาษาบาลี

และพระไตรปิฎกอยู่วัดในเมือง อีกฝ่ายคือ ฝ่ายอรัญวาสี คือ คณะสงฆ์ ที่ถือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่วัดป่านอก

เขตเมือง 

 ๗. โปรดเกล้าฯ ให้มีการจารึกเหตุการณ์ต่างๆลงบนหลักศิลา ทําให้ทราบเรื่องราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์

ในสมัยนั้น 

 ๘. โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสร้าง

พระพุทธรูปหลายองค์ เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา 

  



 ๒) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) กับเจ้าจอมมารดาแพในวันที่ประสูตินั้นมีฝนตกใหญ่พระราชบิดา ทรงเห็น

เป็นนิมิตดีจึงทรงพระราชทานพระนามว่า “พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ” หลังจากประสูติได้เพียง ๑ ปี

พระมารดาก็ถึงแก่กรรม พระองค์จึงอยู่ในความดูแลของกรมหลวงวรเสรฐสุดา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เมื่อทรงพระเยาว์ได้เริ่มศึกษาภาษาบาลีและอักษรขอมจากพระยาปริยัติธรรมธาดาสามารถแปลธรรมบท

ได้ และทรงศึกษาภาษาอังกฤษและวิชาการสมัยใหม่กับอาจารย์ชาวต่างชาล จะชนมายุ ๑๔ พรรษา เสด็จออก

ผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ แล้ว

ทรงย้ายมาจําพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารได้ ๒ เดือนเศษ ก็ทรงลาผนวช และทรงรับราชการในกรมราชเลขา       

ตําแหน่งเจ้าพนักงานสารบบฎีกา 

 ครั้นเมื่อพระชนมายุ ๒๐ พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุจําพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ๓ พรรษา ทรงเข้า

แปลพระปริยัติธรรมได้ ประโยค ก็ทรงยุติเพียงเท่านั้น และทรงได้รับการสถาปนาจาก พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น “กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส” ทรงดํารงสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะรองในธรรมยุติกนิกาย 

และเลื่อนเป็นสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 

 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงได้รับสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงวชิรญาณวโรรส จนกระทั่งใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงได้รับการสถาปนาเป็น “สมเด็จพระมหาสมณะ” 

นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นได้รับ การสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเป็น 

“สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” และต่อมา จึงได้รับการสถาปนาเปลี่ยนคํานําพระนาม

เป็น “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของ ทั้งกษัตริย์และเชื้อ

พระวงศ์หลายพระองค์ ยกตัวอย่างเช่น รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๗ และพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๕ อีกหลาย

พระองค์ นอกจากนี้ยังทรงวางรากฐานด้านการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้หลายประการ ดังนี้ 

 ๑. ทรงริเริ่มให้ภิกษุสามเณรที่บวชใหม่ เล่าเรียนพระธรรมวินัยภาษาไทย และจัดสอบ ความรู้ด้วยวิธีการ

สอบแบบใหม่คือ สอบความรู้ด้วยวิธีการเขียน จนเป็นที่นิยมแพร่หลายออกไป จึงได้ กําหนดเป็นหลักสูตรการ

ศึกษาสําหรับคณะสงฆ์ที่เรียกว่า “นักธรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของคณะสงฆ์มาจนถึงปัจจุบัน 

 ๒. ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาสําหรับภิกษุสามเณรและจัดให้มีโรงเรียน ตามวัดทั่วราช

อาณาจักร เพื่อให้กุลบุตรได้ศึกษาเล่าเรียน 

 ๓. จัดสอนหนังสือไทยและความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ๔. ทรงนิพนธ์ตําราขึ้นใหม่และปรับปรุงตําราเรียนพระปริยัติธรรมให้มีความรวบรัด เข้าใจง่าย และทรงชํา

ระหลักสูตรภาษาบาลีให้มีความถูกต้อง 



 นับว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้วางรากฐาน และมีคุณูปการทางการ

ศึกษาแก่คณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะยึดถือ เป็นแบบอย่าง 



แบบทดสอบ  

เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

1. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงพระราชนิพนธ์

หนังสือเรื่องใด 

   ก. เตภูมิกถา  ข. จินดามณี 

   ค. ศาสนคัมภีร์  ง. ทศชาติชาฎก 

2. ไตรภูมิพระร่วงมีเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องใด 

   ก. ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา 

   ข. บาปบุญคุณโทษ 

   ค. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 

   ง. พระไตรปิฎก 

3. ไตรภูมิพระร่วงถูกพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์ใด  

   ก. สั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม 

   ข. สั่งสอนข้าราชบริพาร 

   ค. สั่งสอนประชาชน       

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

4. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงเป็นกษัตริย์ที่

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลายๆด้าน ยกเว้นข้อใด 

   ก. เป็นองค์ประธานในการทำสังคายนา 

พระไตรปิฎก 

   ข. ส่งคณะทูตไปศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

   ค. จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ 

   ง. ทรงออกผนวช 

5. ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระมหาธรรมราชาที่ 1 

   ก. การจัดการปกครองคณะสงฆ์เป็นฝ่ายคามวาสี

และอรัญญวาสี 

   ข. สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

   ค. หนังสือไตรภูมิพระร่วง 

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) เป็นกษัตริย์ใน

ราชวงศ์ใด 

   ก. ราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย 

   ข. ราชวงศ์อู่ทองแห่งอาณาจักรอยุธยา 

   ค. ราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งอาณาจักรอยุธยา 

   ง. ราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งอาณาจักรอยุธยา 

7.  พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ทรงมีพระปรีชา

สามารถในด้านใด 

   ก. ด้านรัฐศาสตร์และการปกครอง 

   ข. ด้านการศึกษาและศาสนา 

   ค. ด้านอักษรศาสตร์ 

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

8. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร

รส ทรงเป็นพระลูกยาเธอของพระมหากษัตริย์ใน

รัชกาลใด 

   ก. รัชกาลที่ ๒  ข. รัชกาลที่ ๓ 

   ค. รัชกาลที่ ๔  ง. รัชกาลที่ ๕ 

9. พระนามเดิมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส คือข้อใด 

   ก. พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ 

   ข. พระวชิรญาณวโรรส 

   ค. พระมหาธรรมราชาที่ 1  

   ง. พระมหาธรรมราชาที่ 2 

10. มหามกุฏราชวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในสมัยใด 

   ก. พระมหาธรรมราชาที่ 1  

   ข. พระมหาธรรมราชาที่ 2 

   ค. พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   ง. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 



ใบงาน 

เรื่อง ประวัติพุทธสาวก 

คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์และประเมินค่าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวก ตามประเด็นที่กำหนดให้ 

พุทธสาวก ประวัติ คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง



ใบงาน 

เรื่อง ประวัติพุทธสาวิกา 

คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์และประเมินค่าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธสาวิกา ตามประเด็นที่กำหนดให้ 

พุทธสาวิกา ประวัติ คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง



ใบงาน 

เรื่อง ประวัติพุทธศานิกชนตัวอย่าง 

คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์และประเมินค่าคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ตามประเด็นที่  

           กำหนดให้ 

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ประวัติ คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง



เฉลยแบบทดสอบ  

เรื่อง พุทธสาวก 

เฉลยแบบทดสอบ  

เรื่อง พุทธสาวิกา 

เฉลยแบบทดสอบ  

เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คำตอบ ง ก ก ก ง ข ง ก ข ง

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คำตอบ ง ข ง ข ง ง ค ก ง ง

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คำตอบ ก ข ง ก ง ก ง ค ก ง



ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรม 



 

 



 



ประวัติผู้จัดทำ 
ชื่อ นางชณัฐดา  ผาคำ 
ตำแหน่ง   
 ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 


