
 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง พุทธประวัติ และชาดก 

รหัสวิชา ส22101             เวลา 1 ชั่วโมง 
 
 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
มาตรฐาน       

มาตรฐานที่ ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม.2/5  วิเคราะห์พุทธประวัติ หรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

สาระส าคัญ 
 การวิเคราะห์พุทธประวัติ และชาดก โดยใช้การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั้น ย่อมท าให้ได้
ข้อคิดส าคัญ ซึ่งสามารถน ามาเตือนสติ และเป็นหลักในการประพฤติตนอย่างเหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. วิเคราะห์ข้อคิดจากพุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ และการสั่งสอนได้ 
2. บอกแนวทางการน าข้อคิดจากพุทธประวัติไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ขั้นที่ 1   น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนผลัดกันเล่าความรู้เดิมที่นักเรียนเคยเรียน  

เรื่อง พุทธประวัติ และให้นักเรียนช่วยกันเสนอข้อคิดที่ได้จาก

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร    
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

เรื่อง พุทธประวัติและพระรัตนตรัย 
เวลา 1 ชั่วโมง 



 

การศึกษาพุทธประวัติ 
2.  ครูเล่าพุทธประวัติ ตอน ผจญมาร ให้นักเรียนฟัง พร้อม

ให้ดูภาพพุทธประวัติ ตอน ผจญมาร และให้นักเรียนช่วยกัน
วิเคราะห์ความหมายของค าว่า มาร ซึ่งนักเรียนอาจตอบได้
หลากหลาย ครูเชื่อมโยงการวิเคราะห์ให้นักเรียนเข้าใจว่า 
“มาร” ตามภาษาธรรม อาจหมายความว่า กิเลส ได้แก่ โลภะ 
โทสะ และโมหะ ที่รบกวนพระทัยพระพุทธองค์ในขณะนั่งสมาธิ
นั่นเอง เสนามาร ก็คือ กิเลสเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นบริวารของ
โลภะ โทสะ โมหะ ส่วนพระแม่ธรณี ก็คือ บารมีทั้ง 10 ข้อ ที่
พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญมา เป็นคุณความดี เป็นก าลังใจให้ต่อสู้
อ านาจของกิเลสทั้งปวงและตรัสรู้ในที่สุด 

ขั้นที่ 2   เข้าสู่บทเรียน 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ตามความสมัครใจ  

แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พุทธประวัติ ตอน 
ผจญ มาร ตรัสรู้  และเทศนาสั่ งสอน  จากหนั งสื อ เรียน      
เอกสารประกอบการสอน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด 
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

4.  สมาชิกแต่ละกลุ่มฝึกตั้งค าถาม จากพุทธประวัติที่ได้
ศึกษา มากลุ่มละ 10 ข้อ พร้อมเฉลยค าตอบ 

5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันถามค าถามกับสมาชิกกลุ่ม
อ่ืน เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี 1 ถามกลุ่มท่ี 2   
กลุ่มท่ี 4 ถามกลุ่มที่ 5 

 กลุ่มท่ี 2 ถามกลุ่มท่ี 3   
กลุ่มท่ี 5 ถามกลุ่มที่ 6 
กลุ่มท่ี 3 ถามกลุ่มท่ี 4   
กลุ่มท่ี 6 ถามกลุ่มที่ 1 

6. นักเรียนกลุ่มผู้ถามจะเป็นฝ่ายเฉลยค าตอบ ครู 
ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ากลุ่มใดตอบไม่ถูกหรือตอบยังไม่
ครบถ้วนตามค าถาม กลุ่มผู้ ถามจะเป็นผู้ เสริมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

7.  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 1 เรื่อง พุทธ 
ประวัติ ซึ่งในใบงานจะประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ทักษะการเรียนรู้ 9 ในศตวรรษที ่21 
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้/ปัญหา 
 การสื่อสารและความร่วมมือ  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
 ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มีวินัย 
 ใฝ่เรียนรู ้
 อยู่อย่างพอเพยีง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 

 
 



 

 ตอนที่ 1 เป็นการเรียงล าดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 
 ตอนที่ 2 เป็นการตอบค าถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ 

พุทธประวัติ 

ขั้นที่ 3   สรุปและประเมินผล  
8.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความส าคัญของพุทธประวัติ  

ตอนผจญมาร การตรัสรู้ และการสั่งสอน 
สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการสอน 

 1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2 

 2. เอกสารประกอบการสอน 

 3. บัตรภาพ 

 4. ใบงานที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ 

แหล่งเรียนรู ้
 ห้องสมุด 

การวัดและประเมินผล 

 

  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1 ใบงานที่ 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

กลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
และมีความอดทน อดกลั้น 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



 

เอกสารประกอบการสอน 

พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             พระพุทธเจ้า ตอน ผจญมาร 
  



 

 
 

ผจญมาร 

 ณ วันเพ็ญเดือน 6 วันเดียวกับท่ีได้ทรงเสวยข้าวมธุปายาสแล้วนั้น พระสิทธัตถมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญ
เพียรลุม่ลึกเป็นครั้งสดุท้าย พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว พระองคก์ าลังจะรู้แจ้งที่จะตรสัรู้นั้น ก็มีวสวัดดี
มารยกพลมารมาขัดขวางการบรรลุธรรมขั้นสูงสดุนี้ โดยมารมาทั้งทางบก ทางอากาศ พยายามจะฟาดฟัน
ให้ย่อยยับ ณ ท่ีนั้นไม่มีใครเหลืออยู่เลย แม้เทวดาทั้งหลายก็กลัวพญามาร จึงเหลือแต่พระองค์ผู้เดียว 
พระองค์ทรงตรสัสูด้้วยพระทัยไมห่วั่นไหว พระแม่ธรณจีึงผุดขึ้นมาเป็นพยานในความดีที่พระองคไ์ด้หลั่ง
ทักษิโณทก ลงบนแผ่นดินในกาลกอ่นทุกๆ ชาติ ที่รวมไว้ในมวยผมของพระแม่ธรณี โดยการบิดน้ าออกมา
จากเกศา ท าให้น้ าท่วมพสุธาขึ้น หมู่มารทั้งหลายหนไีปสิ้นและทรงชนะมารในที่สุด 
 
 คติธรรมจากภาพ 
 1. สติ คือ ความรูต้ัวทั่วพร้อม ควบคมุให้จิตมั่นคงไม่หวั่นไหว จะหยดุยัง้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้ดังที่

พระพุทธองค์ทรงใช้สติสู้กับมารทีม่าผจญได้ส าเร็จ 
 2. การท าความดีทีม่ากยิ่งข้ึน และยาวนาน (เป็นกัมมสักก-กัมมโยนิ) ความดีที่สั่งสมไว้นี้จะเป็น

เกราะกั้นก าบังเหตุร้าย 
 3. พยาน เป็นหลักฐานแสดงร่องรอยในการกระท าเป็นสิ่งจ าเป็นทุกยุคสมัย ดังเช่น พระแม่ธรณี 

เป็นพยานส าคญัว่า มหาบรุุษผู้นีไ้ด้ท าความดมีาหลายกัลป์ โดยหลั่งน้ าไว้บนแผ่นดินที่พระแม่
ธรณีเก็บไว้ท่ีมวยผม ซึ่งเมื่อบิดออกมาท าให้น้ าท่วมพสุธายังพญามารให้หนีไปสิ้น 

 4. มาร คือ อุปสรรคหรือกิเลส บางทีเรียกว่า กิเลสมาร ได้แก่ ตณัหา ความอยาก ความต้องการ 
ราคะ ความรัก ความหลงในกาม โมหะ ความอิจฉาริษยา เกลียดชัง จะขจัดออกจากตนไดโ้ดย
การละ การวาง อย่างมุ่งมั่นเดด็เดีย่ว เข้มแข็งต่อสิ่งยั่วยุ ดังพุทธองค์ที่ชนะมารได้ 

 5. ผู้ที่คิดดี ท าดี ย่อมชนะผู้คดิร้ายท าร้าย ดังค ากล่าวท่ีว่า ธรรมย่อมชนะอธรรม 
 
ที่มา : จิตรลดา ศิรริัตน์ และแม้นเดือน สขุบ ารุง. 2542. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร  
          : เลี่ยงเชียง. 

 
  



 

พุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระพุทธเจ้า ตอน ตรสัรู ้  



 

 
ตรัสรู้ 

 ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หลังจากท่ีพระสิทธัตถมหาบุรุษฉันข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา แล้วทรงรับ
หญ้าคา       จากโสตถิยพราหมณ ์8 ก า ปูลาดเป็นอาสนะที่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ าเนรญัชรา ประทับนั่งบน
อาสนะแล้วอธิษฐานว่า “หากไม่ได้ตรสัรู้ก็จะไม่ลุกจากที่น้ี แมเ้ลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็น
และกระดูกก็ตาม” จากนั้นทรงบ าเพ็ญสมาธิ มั่นคงลุ่มลึกไปโดยล าดบัในยามต้นของราตรีนั้น พระองคไ์ด้
หยั่งรู้อดีตชาติอันยาวไกล ในยามที่สอง ได้หยั่งรู้      การเกิดและอบุัติของสรรพสัตว์ด้วยอ านาจของกรรม 
และในยามสุดท้ายแห่งราตรีพระองค์ได้หยั่งรู้หนทางอันเป็น           ข้อปฏิบัติที่จะท าให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้ 
กล่าวคือ พระองค์รู้แจ้งอรยิสัจ 4 ได้แก่ รู้แจ้ง ทุกข์ สาเหตุของทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบตัิให้ถงึ
ความดับทุกข์ พระองค์จึงได้นามวา่ พระสัมมาสมัพุทธเจ้า ผูต้รสัรู้โดยชอบด้วยความสามารถของพระองค์
เอง ขณะมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา 
 
 คติธรรมจากภาพ 
 1. การไดเ้รียนรู้เรื่องใดหรือท างานใดๆ ก็ตาม ต้องตั้งใจ มีสมาธิมั่นคง จึงจะเข้าใจท างานนั้นๆ ได้ดี 

ดังท่ีพระสิทธัตถะมหาบรุุษได้บ าเพ็ญสมาธิอันเป็นรากฐานส าคัญทีท่ าให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
 2. อริสัจ 4 มีหลักส าคญัอยู่ว่า การจะเรียนรู้เรื่องใดก็ตามต้องเรียนรู้ใหส้ัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นเหตุ

เป็นผลของกันและกัน เพราะทุกสิง่สัมพันธ์กันเป็นปัจจัยของกันและกัน หากเรียนรู้แบบแยก
ส่วน โดดเดี่ยวไมส่ัมพันธ์กับเรื่องอื่น ก็ไม่สามารถใช้ความรู้นั้นใหเ้กิดประโยชนไ์ด้ และหากเรียน
จริยธรรมเป็นส่วนๆ ก็ไม่สามารถก่อให้เกิดส านึกทางจรยิธรรมแก่ผูเ้รียนได้ 

 
ที่มา : จิตรลดา ศิรริัตน์ และแม้นเดือน สขุบ ารุง. 2542. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร 

: เลี่ยงเชียง. 
 
 

  



 

 
พุทธประวัติ ตอน ปฐมเทศนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระพุทธเจ้า ตอน ปฐมเทศนา  



 

 
ปฐมเทศนา 

 เมื่อตัดสินพระทยัที่จะน าความจรงิทรงสั่งสอนผู้อื่นให้พ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงทรงเดินทางออกจาก
สถานท่ีตรสัรู้ แล้วเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ด้วยทรงร าลึกถึงนักบวช (ปัญจวัคคีย์) ทั้ง 5 รูป และ
ได้ทรงแสดงธรรมปฐม-เทศนาในวนัข้ึน 15 ค่ า เดือน 8 มีข้อความส าคัญ คือ ทรงปฏิเสธวิธีการทรมานกาย
ให้ล าบาก และการปล่อยตนไปตามความใคร่ ทั้งสองนี้ไมเ่ป็นไปเพื่อการตรสัรู้ ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง 
คือ ปฏิบัติตามอริยสัจ 4 และมรรค 8 ท่ีกล่าวโดยย่อ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อแสดงธรรมจบลง โกณ
ฑัญญะ บรรลุโสดาบัน ทรงปีตยิินดีมาก เปล่งค าอุทนว่า “อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโญ” แปลว่า “โกญ
ฑัญญะ ไดรู้้แล้วหนอ” ปฐมเทศนาครั้งนั้น เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นเสมือนวงล้อ ไปสู่ความ
เจริญ 
 
 คติธรรมจากภาพ 
 1. โลกเริ่มสวา่งไสวแล้ว คือ การสอนให้คนรู้ความจริงท าสิ่งถูกต้องได้จากคนหน่ึงไปสู่คนหนึ่ง เป็น

เหมือนจุดเทียน ปัญญาให้เกิดขึ้นในโลก ดังท่ีพระองค์ตดัสินใจสอนธรรมที่ยากเหลือเกินแล้ว 
 2. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี สังคมที่กตญัญูรูคุ้ณต่อคนท่ีมีคุณ เป็นสังคมที่เจริญดังท่ี

พระองค์ทรงเลือกที่จะสอนปัญจวคัคีย์ก่อนผู้อื่นด้วยกตัญญูที่ปญัจวคัคีย์เคยมาดูแลขณะบ าเพ็ญ
ทุกกรกิริยา 

 3. การเลือกสอนหรือสร้างผู้น าต้องเลือกผู้ที่มีศลี สมาธิ ปัญญาอยู่แล้วจะง่ายต่อการเข้าใจ บรรลุ
ธรรมได้ง่าย    จะท าให้เกิดก าลังใจขยายงานต่อไป ดังท่ีพระองค์ทรงเลือกปัญจวัคคยี์ที่มีศีล 
สมาธิ ปัญญาแก่กล้าอยู่แล้ว 

 4. การสอนหรือช้ีแนะให้ผู้ประพฤติตาม ต้องพยายามยดึหลักการให้ชัดเจน เช่น ทรงสอนปัญจ
วัคคีย์ให้เดินสายกลาง (มรรค 8) เป็นทางสู่ความส าเร็จ ให้เลิกปฏบิตัิทางสุดโต่งไปทางกามคณุ 
และทรมานตนเอง 

 5. ผู้ใฝ่รู้ ใฝเ่รียน ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน จะมีผูเ้มตตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ดังที่ปัญจวัคคียต์้อง
ลดละทิฐิมานะ จึงได้โอกาสฟังธรรมและบรรลุธรรมตามได ้

 
ที่มา : จิตรลดา ศิรริัตน์ และแม้นเดือน สขุบ ารุง. 2542. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร 

: เลี่ยงเชียง. 
 

 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระพุทธเจ้า ตอนผจญมาร 

 
  

ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. [ม.ป.ป.]. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ม.2. 
 พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจรญิทัศน์. 



 

ใบงานที่ 1พุทธประวัต ิ
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงล าดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติในกรอบ

ด้านล่าง 

 1. พระสิทธัตถะทรง
บ าเพ็ญเพียรทางจิต 

 2. เมื่อพระสิทธัตถะผนวช
แล้ว ได้พยายามศึกษา
ค้นคว้าทางพ้นทุกข์ 

 3. พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัส
สอนธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร ว่าด้วย อริยสัจ 4 
ประการ แก่ปัญจวัคคีย์ 

 4. พระสิทธัตถะทรงฝึก
ปฏิบัติโยคะกับอาฬา
รดาบส           กาลาม
โคตร และอุททกดาบส 
รามบุตร 

 5. พระสิทธัตถะปฏิบัติสมาธิ  
ใต้ต้นมหาโพธิ์จนสามารถ   
รู้แจ้งหรือตรัสรู้อริยสัจ 4 

 6. พระพุทธเจ้าประทาน
อุปสมบทให้แก่ยสกุมาร
และสหายอีก 54 คน ส่ง
ให้ไปประกาศ
พระพุทธศาสนา 

 7. พระสิทธัตถะเสด็จไปยัง
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม   
ทรงรับข้าวมธุปายาส        
จากนางสุชาดา 

 8. พระสิทธัตถะรับหญ้ากุสะ 
จากพราหมณ์โสตถิยะ      
มาปูลาดเป็นอาสนะ          
ณ โคนต้นมหาโพธิ์ 

 9. พระพุทธเจ้าโปรดให้         
พระสารีบุตร และพระ
โมค-คัลลานะเป็นพระ
อัครสาวกเบื้องขวาและ
เบื้องซ้าย 

 10. พระสิทธัตถะทรง
บ าเพ็ญตบะหรือทรมาน
ตนหลายอย่าง 

 11. หลังจากพระพุทธเจ้าทรง
แสดง “อนัตตลักขณ
สูตร” (ว่าด้วยไตรลักษณ์) 
ปัญจ-วัคคีย์ได้บรรลุ
อรหันตผล 

 12. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ     
ทุกกรกิริยา ด้วยการกัด
ฟัน กลั้นลมหายใจ อด
อาหาร 

 13. โกณฑัญญะ หัวหน้า
ปัญจ-วัคคีย์ได้ “ดวงตา
เห็นธรรม” ทันทีท่ีฟัง
ปฐมเทศนาจบ 

 14. อัญญาโกณฑัญญะ เป็น
พระสงฆ์สาวกรูปแรกของ
พระพุทธศาสนา 

 15. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด
ชฎิลสามพ่ีน้อง พร้อม
ด้วยบริวาร 

 
 



 

 
 
 
 
ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มารในที่นี้ คืออะไร 

     

    

    

    

 2. ข้อความที่กล่าวว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” หมายความว่าอย่างไร 

     

    

    

    

 3. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงมุ่งแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ แทนที่จะแสดงธรรมแก่อุปกาชีวก
ที่มีความ   เลื่อมใสพระพุทธองค์ 

     

    

    

    

 4. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก 
ทั้งท่ีเพ่ิง   อุปสมบทไม่นาน 

     

    

    

    
  



 

เฉลย ใบงานที่ 1พุทธประวัติ 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงล าดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติในกรอบ

ด้านล่าง 

 1. พระสิทธัตถะทรง
บ าเพ็ญเพียรทางจิต 

 2. เมื่อพระสิทธัตถะผนวช
แล้ว ได้พยายามศึกษา
ค้นคว้าทางพ้นทุกข์ 

 3. พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัส
สอนธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร ว่าด้วย อริยสัจ 4 
ประการ แก่ปัญจวัคคีย์ 

 4. พระสิทธัตถะทรงฝึก
ปฏิบัติโยคะกับอาฬา
รดาบส           กาลาม
โคตร และอุททกดาบส 
รามบุตร 

 5. พระสิทธัตถะปฏิบัติสมาธิ  
ใต้ต้นมหาโพธิ์จนสามารถ   
รู้แจ้งหรือตรัสรู้อริยสัจ 4 

 6. พระพุทธเจ้าประทาน
อุปสมบทให้แก่ยสกุมาร
และสหายอีก 54 คน ส่ง
ให้ไปประกาศ
พระพุทธศาสนา 

 7. พระสิทธัตถะเสด็จไปยัง
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม   
ทรงรับข้าวมธุปายาส        
จากนางสุชาดา 

 8. พระสิทธัตถะรับหญ้ากุสะ 
จากพราหมณ์โสตถิยะ      
มาปูลาดเป็นอาสนะ          
ณ โคนต้นมหาโพธิ์ 

 9. พระพุทธเจ้าโปรดให้         
พระสารีบุตร และพระ
โมค-คัลลานะเป็นพระ
อัครสาวกเบื้องขวาและ
เบื้องซ้าย 

 10. พระสิทธัตถะทรง
บ าเพ็ญตบะหรือทรมาน
ตนหลายอย่าง 

 11. หลังจากพระพุทธเจ้าทรง
แสดง “อนัตตลักขณ
สูตร” (ว่าด้วยไตรลักษณ์) 
ปัญจ-วัคคีย์ได้บรรลุ
อรหันตผล 

 12. พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญ     
ทุกกรกิริยา ด้วยการกัด
ฟัน กลั้นลมหายใจ อด
อาหาร 

 13. โกณฑัญญะ หัวหน้า
ปัญจ-วัคคีย์ได้ “ดวงตา
เห็นธรรม” ทันทีท่ีฟัง
ปฐมเทศนาจบ 

 14. อัญญาโกณฑัญญะ เป็น
พระสงฆ์สาวกรูปแรกของ
พระพุทธศาสนา 

 15. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด
ชฎิลสามพ่ีน้อง พร้อม
ด้วยบริวาร 
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ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. พุทธประวัติ ตอน ผจญมาร สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มารในที่นี้ คืออะไร 

   มาร ก็คือ กิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ท่ีมารบกวนพระทัยพระพุทธองค์ในขณะนั่งสมาธิ  

    

    

    

 2. ข้อความที่กล่าวว่า “ขอให้วสุนธรา (พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” หมายความว่าอย่างไร 

   พระแม่ธรณี คือ บารมีทั้ง 10 ท่ีพระพุทธเจ้าทรงบ าเพญ็มา เป็นก าลังใจให้ต่อสู้กับอ านาจของกิเลส  

  พระองค์จึงสามารถเอาชนะอ านาจของกิเลสทั้งปวง และตรัสรู้ในที่สุด  

    

    

 3. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงมุ่งแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ แทนที่จะแสดงธรรมแก่อุปกาชีวก
ที่มีความ   เลื่อมใสพระพุทธองค์ 

   เพราะต้องการให้เข้าใจพระพุทธองค์ในทางที่ถูกต้อง เนื่องจากเหล่าปัญจวัคคีย์เข้าใจว่าพระพุทธองค์ 

  เลิกบ าเพญ็ทุกกรกิริยา เพราะเห็นแก่กิน คลายความเพียร ไม่มีทางตรัสรูไ้ด้ และต้องการให้ปญัจวัคคยี์เป็น 

  สักขีพยานการตรสัรู้ ของพระพุทธองค ์  

    

 4. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก 
ทั้งท่ีเพ่ิง   อุปสมบทไม่นาน 

   เพราะต้องการให้การประกาศพระพุทธศาสนาเป็นท่ียอมรับของชนชาวชมพูทวีป เพราะทั้งสองท่าน 

  เคยอยู่ในวรรณะพราหมณ์ ซึ่งเป็นวรรณะที่คนท่ัวไปนับถือ เพื่อให้ท้ังสองเป็นก าลังส าคญัในการเผยแผ่ 

  พระพุทธศาสนา  

    

    



 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   

2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการน าเสนอผลงาน   

4 การน าไปใช้ประโยชน์   

5 การตรงต่อเวลา   

6 มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย   

รวม  
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบประเมินพฤติกรรม การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับ ฟังคนอื่น   

3 การท างาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ผลงานกลุ่ม   

6 ใฝ่เรียนรู้มีการสืบค้นเทคโนโลยี   

รวม   
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

 

ชื่อ................................................นามสกุล.................................................ชั้น............. ..เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร   
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

  

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
1.4  เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

  

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

  

สรุปผลการประเมิน   
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์   
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้   
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม   

สรุปผลการประเมิน   
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้   
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

  

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย   

 สรุปผลการประเมิน   
   
 
 
 

แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้) 

 

 



 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย   
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม   
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

  

สรุปผลการประเมิน   
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย   
5.2  มีทักษะกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยี   
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง    
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี   

สรุปผลการประเมิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 
 

 

 
 ด้านความรู้ 
      
      

 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      

 ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

 แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
  



 

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อเสนอแนะ     
       
       
       

   ลงชื่อ   
   ( )       
   ต าแหน่ง      
 

ผู้บริหารลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


