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หนวยการเรียนรูท่ี  3  เรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 

มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเกี่ยวของ 
 ส 1.1  ม.6 / 14 
3.  สาระการเรียนรู 
             3.1  พุทธสาวก 
                    1)  พระอานนท : พหูสูตทรงจําพระธรรมวินัย 
                    2)  สุมนมาลาการ : ผูยอมเสียสละเพื่อแลกกับการไดบูชาพระพุทธเจา 
             3.2  พุทธสาวิกา 
                    1)  พระปฏาจาราเถรี :  ภิกษุณีผูเปนเลิศทางพระธรรมวินัย 
                    2)  จูฬาสุภัททา :  สตรีนักเผยแผพระพุทธศาสนาชั้นนํา 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
       2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

 4.2  กระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก 
       มีความรูความเขาใจเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
4.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียน 

                     ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
      1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติ
พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
     2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติ
เรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

 

 
-  อธิบาย  แนะนํา 
 
 

-  เสนอแนะแนวทาง  
ตัวอยาง 

 

 
-  ศึกษาคนควา  นํา
เสนอ สรุปผล 
 

-  ศึกษาวิธีการ  เขียน
บท นําเสนอ สรุปผล 
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แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       -  นําแบบอยางไปใชในการดําเนินชีวิต 

 
-  เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ประยุกตใช  
ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
-  ทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 / 1  เรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
  เวลา  4  ชั่วโมง 

1. เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจประวัติของพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  เกิดความศรัทธาในวิถีแหงการปฏิบัติและ
เห็นคุณคาของพุทธสาวก  พุทธสาวิกาในฐานะผูสืบทอดพระพุทธธรรม  กอใหเกิดเจตคติที่ดีในการนํา
ไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1) อธิบายประวัติและผลงานของพุทธสาวก  พุทธสาวิกาได 
        2) อธิบายและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับคุณคาของพุทธสาวกและพุทธ
สาวิกาในฐานะผูสืบทอดพระพุทธศาสนาได 
        3) นําแนวทางการปฏิบัติไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดตามความเหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
       1)  พุทธสาวก 

                           -  พระอานนท : พหูสูตรทรงจําพระธรรมวินัย 
                           -  สุมนมาลาการ : ผูยอมเสียสละเพื่อแลกกับการไดบูชาพระพุทธเจา 
                    2)  พุทธสาวิกา 
                          -  พระปฏาจาราเถรี :  ภิกษุณีผูเปนเลิศทางพระธรรมวินัย 
                          -  จูฬาสุภัททา :  สตรีนักเผยแผพระพุทธศาสนาชั้นนํา 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
                     3)  ทักษะการคิด 
                           -  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดเชื่อมโยง และทักษะการคิดนําเสนอ
ขอมูล 
 
 



 103
 
 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
       2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

 3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
       2)  การแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
       3)  การตอบคําถามเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พทุธสาวิกา 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4   ความรูความเขาใจ 

                   1)  จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธ-
สาวิกา จากการตอบคําถาม  

       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
2)  สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
3)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
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ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ประวัติ 

พุทธสาวก  พุทธสาวิกา จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก 

พุทธสาวิกา 
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม  เนื้อหาสาระ    รูปแบบการ      
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 

 5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
  5.1  ขั้นนํา 

       1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
       2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
       3)  นักเรียนดูวีซีดีเรื่อง  องคุลิมาล  ครูตั้งคําถาม 

                         -  ทานเปนใคร 
                         -  ทานมีความสําคัญอยางไร 
                         -  ทานไดรับการยกยองในดานใด 
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5.2  ขั้นสอน 
 

 

   กิจกรรมการเรียนสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูใหนักเรียนเลาเรื่อง  พุทธสาวก  พุทธ-
สาวิกาที่นักเรียนประทับใจในหัวขอตอไปนี้ 
     1.1  ช่ือพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
     1.2  ผลงานที่ทานไดกระทํา 
     1.3  สิ่งที่เปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนรวมสนทนากันในหัวขอ 
      -  คุณคาของพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

3.  นักเรียนแบงกลุม 8  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      3.1  กลุมท่ี 1  และ 2  ศึกษาประวัติพระ
อานนท 
      3.2  กลุมท่ี 3  และ 4  ศึกษาประวัติ           
พระปฏาจาราเถรี 
     3.3  กลุมที่  ๕ และ ๖ ศึกษาประวัติ           
นางจูฬ สุภัททา 
     3.4  กลุมที่  ๗  และ ๘  ศึกษาประวัติ         
นายสุมนมาลาการ 
     โดยศึกษา 

    1)  ประวัติความเปนมา 
    2)  ผลงานที่เปนแบบอยาง 
    3)  หลักธรรมที่นําไปใชปฏบิัติ 
    4)  การนําไปประยุกตใช 
    5)  แบบทดสอบวัดผลทายบท 

       วิธีการนําเสนอ 
   1)  กลุมที่  1 และ 8  บทเรียนสําเร็จรูป 

             2)  กลุมที่  2  และ 7  เพาวเวอรพอทย 
   3)  กลุมที่  3 และ 6  หุนเชิดมือ 
   4)  กลุมที่  4 และ 5  บทบาทสมมุติ 

ทักษะการคิดสรางสรรค 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
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   กิจกรรมการเรียนสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
4.  กลุมนําเสนอโดยกลุมที่ 1 , 3 , 5 ,  7  นําเสนอ
กอน   ตัวแทนกลุมท่ี 2 ,  4 ,   6 ,  8  นําเสนอตอ 
ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

 
               5.3  ขั้นสรุป 

        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง พุทธสาวก  พุทธสาวิกา โดยการสนทนาซักถาม 
        2)  นักเรียนรวมกันวางแผนการนําแนวทางและหลักธรรมของพุทธสาวก  พุทธสาวิกาไป

ใชในการดําเนินชีวิต  แลวบันทึกการนําไปใชสงครูผูสอนสัปดาหละ  ๑  ครั้ง เปนเวลา ๑  ภาคเรียน 
        3)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
       2)  วีซีดีเรื่อง องคุลิมาล 
       3)  แบบฝกทักษะเรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา  ตามที่นักเรียนจัดเตรียมมา 
   6.2  แหลงเรียนรู 

       1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นําผลงานนักเรียนจัดนิทรรศการในวันวิชาการของโรงเรียน  โดยเลือกชิ้นงานที่สมบูรณ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                          -  รวบรวมผลงานนักเรียนที่นาสนใจและสมบูรณที่สุด 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
                          -  การนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางไร 
        3.  ขั้นสรุป 
                          -  จัดปายนิเทศในงานนิทรรศการของโรงเรียน 
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                     4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  จัดนิทรรศการเนื้อหาวิชาอ่ืนท่ีนาสนใจ           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                    ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษาโดย
กําหนดภาระงาน  วิธีการทําตนใหมีคุณคา 

 
ภาระงาน  “ วิธีการทําตนใหมีคุณคา” 

การบูรณาการ  มฐ. พ  2.1   ม.6 /  2    
ผลการเรียนรู  ศึกษาวิธีการทําตัวใหมีคุณคาจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ  
ผลงานที่ตองการ  วิธีการทําตัวใหมีคุณคา        
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาวิธีการทําตัวใหมีคุณคาจากงานวิชาการตาง ๆ  
 2.  เขียนเปนขอ ๆ บนกระดาษชารต 
 3.  ตกแตงใหสวยงามนาสนใจ 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองและสามารถปฏิบัติได                   
 2.  ความคิดสรางสรรค 
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8. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นท่ีมีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

 

ประเด็นการบันทึก 
 

จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 
1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

2.   การใชสื่อการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 

 

บันทึกเพิ่มเติม  
...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ท่ี               พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสมํ่าเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 -  ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
    7 -  8 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เรื่อง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ท่ี               พฤติกรรม 
 
ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสมํ่าเสมอ    2 -  ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1 - ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 11  -  12  คะแนน       ดีมาก 
    9 -  10  คะแนน ดี 
    7 -  8 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   7  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เรื่อง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรยีมความพรอม      

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

 รวม     

 
ผูประเมิน.................................. 

                                                                         .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีสื่ออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน สื่อและอุปกรณไมเพียงพอ 

      2.    เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
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 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมสําเร็จชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90  สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ  50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 3 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบนกระดาน

ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

 
บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี..................................... 

วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก  ................./...................../.................... 

รายการบันทึก 

1. จากการเรียนท่ีผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

2. ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงที่ยังไมรู  ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
4. ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยน้ีคืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเรื่องที่วิจัย............................................................. 
1. ความเปนมาของปญหา 

ส่ิงที่คาดหวัง............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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       ปญหาท่ีพบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 สาเหตุของปญหาคือ................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 แนวทางการแกไขปญหาคือ........................................................................................................ 
2. วัตถุประสงคในการแกปญหา 

          2.1 เพื่อแกปญหาเรื่อง.......................................................................................................... 
         ของนักเรียนชั้น................................หอง..............จํานวน........... คน โดยใช....................... 
          ........................................................................................................................................... 
          2.2  เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ...........................................................................  
          ..................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย........................................... 
3. ขอบเขตของการแกปญหา 
 3.1 กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น............... หอง............ จํานวน................คน 
  ในภาคเรียนที่................. ปการศึกษา.................. ที่มีปญหาเกี่ยวกับ................................... 
 3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เรื่อง................................. หนวยการเรียนรู.............................. 
 วิชา.................................................................................................. 
 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ................. สัปดาห/เดือน  ตั้งแตวันที่ .............................    
               เดือน...................... พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี ............. เดอืน ............................. พ.ศ. ............... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ.........................................................................................
 .................................................................................................................................................... 
  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้............................................................................. 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................... 

4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ.......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................    
    
 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
  1) นําเครื่องมือท่ีใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา............................. 

 โดย.............................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................. 
   2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ..................................................... 
   โดย............................................................................................................................... 
 4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้............ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
5. ผลการแกปญหา 
 ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ............................................................................................................. 
 ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ ................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  พระอานนทเปนโอรสของใคร  
 ก.  พระเจาสุทโธทนะ 
 ข.  พระเจาสุกโกทนะ 
 ค.  พระเจาโธตทนะ 
 ง.  พระเจาอมิโตทนะ 
2.  พระอานนทมีอายุเทาไรจึงปรินิพพาน  
 ก.  110  ป 
 ข.  115  ป 
 ค.  120  ป 
 ง.  130  ป 
3.  พระพุทธเจายกยองใหพระอานนทมีความเปนเลิศยกเวนขอใด  
 ก.  เปนผูมีสติ 
 ข.  เปนผูรอบคอบ 
 ค.  เปนผูมีอิทธิฤทธิ์ 
 ง.  เปนพหูสูต 
4.  คําวาพหูสูต แปลวาอะไร  
 ก.  มีความรูกวางขวาง 
 ข.  มีความรูตัว 
 ค.  มีความเพียร 
 ง.  มีแนวในการจดจําพระธรรมวินัย 
5.  นายสุมนมาลาการ เปนผูที่ประกอบอาชีพใด  
 ก.  ชวยจัดสวนดอกไม 
 ข.  คนขายดอกไม 
 ค.  ชวยจัดดอกไม 
 ง.  คนปลูกดอกไม 
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6.  ขอใดคือคติที่โดดเดนของนางปฏาจาราเถรี  
 ก.  ไมตกเปนทาสของความรัก เชื่อฟงพอแม 
 ข.  ใชหลักธรรมในการแกปญหา 
 ค.  มีสติอยูเสมอวาความตายเปนเรื่องธรรมดา 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
7.  ใครที่ไดช่ือวาเปนภิกษุณีท่ีเลิศทางวินัย  
 ก.  นางปฏาจาราเถรี 
 ข.  นางจูฬสุภัททา 
 ค.  นางปชาบดี 
 ง.  นางวิสาขา 
8.  บิดาของนางจูฬสุภัททาใหสัญญาอะไรไวกับเพ่ือนรวมสํานัก  
 ก.  จะใหลูกของตนแตงงานกัน 
 ข.  จะฝากลูกไปเรียนวิชาความรู 
 ค.  จะฝากไปเปนบุตรบุญธรรม 
 ง.   ถูกตองทั้งขอ ก และ  ข 
9.  ขอใดไมอยูในโอวาท 10 ขอ ท่ีนางจูฬสุภัททาไดรับจากบิดา  
 ก.  ควรใหแกคนที่ให 
 ข.  ไฟในใหนําออก 
 ค.  พึงบริโภคใหเปนสุข 
 ง.  พึงบําเรอไฟ 
10.  ตระกูลของสามีนางจฬูสุภัททานับถืออะไรเปนสรณะ  
 ก.  พราหมณ 
 ข.  เทวดา 
 ค.  พระเจา 
 ง.  ชีเปลือย 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  3  เรื่อง  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 

 
1. ข 
2. ค 
3. ข 
4. ก 
5. ค 
6. ง 
7. ข 
8. ก 
9. ข 
10. ง 
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เฉลยคําถามทายหนวย 

หนวยการเรียนรูท่ี  3  เรื่อง  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
1.  หากนักเรียนนําวิธีการของพระอานนทมาใชในการศึกษา นักเรียนคิดวาผลการเรียนของนักเรียนนา
จะเปนอยางไร เพราะเหตุใด  
 ดีขึ้น เพราะ 

1)  เปดใจกวางใฝเรียนรูอยูเสมอ 
2)  เลือกจดจําสิ่งที่เปนหลักใหญใจความไวใหแมนยํา 
3)  สาระสําคัญตองหม่ันทองใหคลองปาก 
4)  พินิจพิเคราะหไดใหเขาถึงแกนแทของส่ิงที่เรียน 
5)  จับสาระของสิ่งท่ีเรียนรูไดอยางปรุโปรงแลวเชื่อมโยงเขากับวิทยาการตาง ๆ อยางแยบคาย 

เพื่อประยุกตใชใหเหมาะสม 
2.  หากนักเรียนมีภรรยาแบบของนายสุมนมาลาการ นักเรียนจะทําอยางไร เพราะเหตุใด  
 ตองนํามาพูดคุยกันใหรูเรื่อง หากไมรูเรื่องก็ตองตางคนตางไป 
3.  การเปนทาสของความรักไมฟงบิดามารดา นักเรียนคิดวาผลท่ีตามมาจะเปนอยางไร และหาก
สามารถแกไขไดจะแกโดยวิธีใด 
 ผลท่ีตามมาคอืความลมเหลวในการเรียนและการดําเนินชีวิต ตองรับผิดชอบกอนวัยอันควร 
หากสามารถแกไขได ก็โดยใหความรัก ความเขาใจ และพูดคุยกันเม่ือมีปญหา 
4.  นักเรียนเห็นดวยหรือไมวา “ โอสถวิเศษคือพระธรรม ” อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

เห็นดวย  เชน เมื่อเรามีความทุกข หากเราใชหลักธรรม คือ อริยสัจ เขามาพิจารณาวาทุกขคือ
อะไร แกไขไดหรือไม ใชวิธีการใดบางในการแกไข กจ็ะทําใหเรามองเห็นทางออกได 
 
 
 
 
 
 
 
 


