ช ุดการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลมุ่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2

คำนำ
ชุดการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 12 ชุด ชุดการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นชุดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง พุทธประวัติ จัดทาขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ มีส่วนประกอบดังนี้
ตอนที่ 1 คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ 3 ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
ตอนที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียน
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้
ที่กาหนด โดยให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
ซึ่งจะทาให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนรูอ้ ย่างดียิ่ง

สำรบัญ
เรื่อง
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ตอนที่ 1
คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
กำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
1. ตัวชี้วัด ส 1.1 ป.2/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้านความรู้
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชได้
2.2 ด้านทักษะและกระบวนการ
ทักษะการสื่อสาร และกระบวนการกลุ่ม
2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย และใฝ่เรียนรู้
3. กำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องพุทธประวัติ
3.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4 คน
3.2 นักเรียนประกอบกิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนดในบัตรคาสั่ง
4. ขั้นตอนกำรเรียนรู้ นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
4.2 อ่านบัตรคาสั่งเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้
4.3 ศึกษาค้นคว้าจากบัตรเนื้อหา
4.4 ปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดในบัตรกิจกรรม
4.5 ตอบคาถามในบัตรคาถาม
4.6 ตรวจสอบการตอบคาถามจากบัตรเฉลย
4.7 ทาแบบทดสอบหลังเรียน
5. กำหนดเวลำเรียน ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

ตอนที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
-------------------------------------------------------------------------------------คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ ใช้เวลา 5 นาที
2. จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเขียน  ลงในกระดาษคาตอบ
1. พระกุมารสิทธัตถะประสูติ ณ ที่แห่งใด
ก. สวนลุมพินีวัน
ข. ฝั่งแม่น้าอโนมา
ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
2. สิทธัตถะ แปลว่าอะไร
ก. ผู้ที่รู้ทุกสิ่งในโลก
ข. ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในโลก
ค. ผู้มีความสาเร็จทุกประการ
3. ผู้ใดที่ทานายว่า “พระกุมารจะเสด็จออกผนวช และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า”
ก. วิศวามิตร
ข. อสิตดาบส
ค. โกณฑัญญะ
4. เจ้าชายสิทธัตถะมีจิตเป็นสมาธิในขั้นปฐมฌานในเหตุการณ์ใด
ก. พิธีแรกนาขวัญ
ข. พิธีอภิเษกสมรส
ค. พิธีขนานพระนาม
5. เจ้าชายสิทธัตถะศึกษาศิลปวิทยากับใคร
ก. อสิตดาบส
ข. โกณฑัญญะ
ค. ครูวิศวามิตร
6. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับใคร
ก. นางวิสาขา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางประชาบดีโคตมี
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7. เทวทูต 4 ที่เจ้าชายสิทธัตถะพบเป็นสิ่งแรกคือข้อใด
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
8. สิ่งใดในเทวทูต 4 ที่เจ้าชายสิทธัตถะคิดว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์
ก. คนแก่
ข. คนตาย
ค. สมณะ
9. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าใด
ก. พระชนมายุ 20 พรรษา
ข. พระชนมายุ 29 พรรษา
ค. พระชนมายุ 35 พรรษา
10. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช ณ สถานที่ใด
ก. ริมฝั่งแม่น้าคงคา
ข. ริมฝั่งแม่น้าอโนมา
ค. สานักครูวิศวามิตร

ตอนที่ 3
ชุดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
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บัตรคำสั่ง
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
คำสั่ง ประธานกลุ่มอ่านขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มทราบดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากบัตรเนื้อหา
2. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดในบัตรกิจกรรม
3. ตอบคาถามในบัตรคาถาม
4. ตรวจสอบการตอบคาถามจากบัตรเฉลย โดยเปลี่ยนกันตรวจ
เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนเก็บบัตรต่างๆ ใส่ซองให้เรียบร้อย
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บัตรเนื้อหำ
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
คำชี้แจง นักเรียนศึกษาค้นคว้า โดยใช้เวลา 10-15 นาที

พุทธประวัติ
พุทธประวั ติ คือ เรื่องราวของพระพุทธเจ้า เริ่มตั้ง แต่ประสู ติ เสด็จ ออกผนวช
ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน เราชาวพุทธควรศึกษาพุทธประวัติให้เข้าใจ เพื่อจะได้เกิดศรัทธา
ในคุณความดีของพระพุทธเจ้า และนามาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
1. ประสู ติ เจ้ าชายสิ ทธั ต ถะเป็ น พระราชโอรส
ของพระเจ้ า สุ ท โธทนะแห่ ง กรุ ง กบิ ล พั ส ดุ์
กับพระนางสิริมหามายา
เมื่ อ พระนางสิ ริ ม หามายาทรงพระครรภ์
จวนประสู ติ พระนางได้ เ สด็ จ ไปประสู ติ ยั ง
กรุง เทวทหะซึ่ งเป็ น ถิ่น ก าเนิ ด ของพระนางตาม
โบราณราชประเพณี ครั้นเสด็จถึงสวนลุมพินีวัน
ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวะทหะ
พระนางได้ประสูติพระราชโอรสที่นั่น ตรงกับวัน
ขึ้ น 15 ค่ า เดื อ น 6 ก่ อ นพุ ท ธศั ก ราช 80 ปี
หลั ง จากนั้ น พระนางได้เสด็ จ กลั บ กรุ งกบิ ล พั ส ดุ์
พร้อมพระราชโอรส

ภาพที่ 2.1 พระพุทธเจ้าประสูติ
ที่มา : http://www.oknation.net
พระนางสิริมหามายาประสูติ
พระราชโอรสที่สวนลุมพินีวัน

หลังประสูติได้ 3 วัน กาฬเทวิลดาบสหรืออสิตดาบส ซึ่งเป็นที่เคารพของพระเจ้า
สุทโธทนะได้ทราบข่าวก็มาเยี่ยม และทานายลักษณะพระราชกุมารว่า ถ้าอยู่ครอง
บ้านเมืองจะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าเสด็จออกผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
หลั ง ประสู ติ ไ ด้ 5 วั น ได้ มี พิ ธี ข นานพระนามซึ่ ง เป็ น ธรรมเนี ย มของอิ น เดี ย
ในครั้ ง นั้ น พระเจ้ า สุ ท โธทนะได้ เ ชิ ญ พราหมณ์ ทั้ ง หลายมาท าพิ ธี ข นานพระนาม
พระราชกุ ม าร โดยขนานพระนามพระกุ ม ารว่ า เจ้ ำ ชำยสิ ท ธั ต ถะ ซึ่ ง แปลว่ า
ผู้มีควำมสำเร็จทุกประกำร
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พราหมณ์ได้ทานายว่า “ถ้าหากพระกุมาร
ไม่ออกผนวชจักได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ แต่ถ้า
พระกุมารเสด็จออกผนวชจักได้เป็นศาสดาเอก”
แต่ มี พ ราหมณ์ ห นุ่ ม คนหนึ่ ง ชื่ อ โกณฑั ญ ญะ
ได้ทานายว่า “พระกุมารจะเสด็จออกผนวช และ
ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
หลั ง จากที่ พ ระนางสิ ริ ม หามายาประสู ติ
พระกุ ม ารได้ 7 วั น พระนางก็ สิ้ น พระชนม์
พระเจ้าสุ ทโธทนะจึ งมอบพระกุ มารให้ พระนาง
ประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้าเป็นผู้ดูแล

ภาพที่ 2.2 พิธีขนานพระนาม
พระกุมาร
ที่มา : http://www.dhammajak.net

ครั้งหนึ่งเมื่อถึงฤดูทานา พระเจ้าสุทโธทนะเสด็จออกจากพระนครเพื่อประกอบพิธี
แรกนาขวัญ ในครั้งนั้นได้ทรงพาพระกุมารสิทธัตถะไปด้วย แต่เมื่อพระองค์ทรงประกอบ
พิธีไถนา ก็ทรงปล่อยให้พระโอรสพักอยู่กับพี่เลี้ยงตามลาพัง เมื่อพิธีแรกนาขวัญสิ้นสุดลง
พวกพี่เลี้ยงได้ไปร่วมงานเลี้ยงฉลอง โดยปล่อยให้พระกุมารอยู่ตามลาพัง พระกุมารได้
เสด็จไปประทับใต้ต้นหว้า และคิดพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ได้พบเห็น
การพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นอย่างลึกซึ้ง ทาให้พระองค์ทรงมีความเห็นว่า
ความทุ ก ข์ อั น ใหญ่ ห ลวงก าลั ง ครอบง าคนและสั ต ว์ จ านวนมากอยู่ ต ลอดเวลา
จิตของพระองค์เป็นสมาธิถึงขั้นที่เรียกว่า ปฐมฌำน
2. กำรศึ ก ษำ เมื่ อ เจ้ าชายสิ ทธั ต ถะเจริ ญ วั ย ขึ้ น
พระเจ้ า สุ ท โธทนะจึ ง น าพระกุ ม ารไปมอบไว้
ในส านั ก ครู วิ ศ วามิ ต ร เพื่ อ ศึ ก ษาศิ ล ปวิ ท ยา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาวิชาต่างๆ ทรงเรียนจบ
ศิลปศาสตร์ 18 ประการในเวลาอันรวดเร็ว
พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ให้
เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะอยู่ ค รองราชสมบั ติ ม ากกว่ า
ออกผนวช พระองค์ จึ ง สั่ ง ให้ ช่ า งสร้ า งปราสาท
อันสวยงาม 3 หลัง เพื่อให้พระราชโอรสใช้เป็นที่
ประทับในแต่ละฤดู และจัดให้มีแต่สิ่งน่ารื่นรมย์
เ พื่ อ โ น้ ม น้ า ว จิ ต ใ จ ข อ ง พ ร ะ โ อ ร ส ใ ห้ มี
ความเพลิดเพลินอยู่เสมอ

ภาพที่ 2.3 เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงศึกษาศิลปวิทยาในสานักครู
วิศวามิตร
ที่มา : http://www.phuttha.com
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3. กำรอภิเษกสมรส
เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา พระเจ้าสุทโธทนะทรงสู่ขอเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพา
พระราชธิ ด าของพระเจ้ า สุ ป ปพุ ท ธะกั บ พระนางอมิ ต าแห่ ง กรุ ง เทวทหะมาอภิ เ ษก
เป็นพระชายา ซึ่งต่อมามีพระโอรสพระองค์หนึ่ง คือ พระราหุล
พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงพยายามจัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เจ้าชายสิตธัตถะ
ทรงพบเห็นในสิ่งที่จะทาให้พระองค์หันกลับไปคิดพิจารณาถึงความจริงของชีวิต และ
ยังไม่ยอมให้เจ้าชายเสด็จออกไปนอกกาแพงปราสาท เพื่อที่จะไม่ให้เจ้าชายได้พบเห็นว่า
ชีวิตทั้งหลายไม่ได้มีแต่ความสุขสาราญเท่านั้น
4. กำรเห็นเทวทูต 4
เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะทรงอยู่ ค รองเรื อ นกั บ พระชายาเรื่ อ ยมา คราวหนึ่ ง พระองค์
ได้เสด็จประพาสอุทยานนอกพระราชวัง ก็ทรงเห็นคนแก่เดินผ่านมา ทรงคิดว่าทุกคน
ต้องแก่ ไม่มีทางหนีพ้นได้ ต่อมาก็ทรงพบคนเจ็บและคนตาย ซึ่งทุกคนก็ไม่มีหนทางที่จะ
หนีพ้นความเจ็บและความตายได้เช่นกัน พระองค์ทรงครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีใคร
หนีพ้นความแก่ ความเจ็บ และความตายได้
ต่อ มาพระองค์ทรงเห็น สมณะผู้ ห นึ่ ง มี ท่า ทางสงบเยื อ กเย็ น ก็รู้ สึ ก พอพระทั ย
พระองค์ทรงนาสิ่งที่พบเห็นมาพิจารณา ทรงพบว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ ทาอย่างไรจะให้
พ้นทุกข์ได้ พระองค์ทรงคิดหาหนทางจะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ เราเรียกสิ่งที่
เจ้าชายสิทธัตถะพบเห็น คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะว่า เทวทูต 4
5. กำรออกผนวช เจ้าชายสิทธัตถะทรงอยู่ครอง
เรื อ นกั บ พระนางยโสธราจนกระทั่ ง พระองค์
มีพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางยโสธราประสูติ
พระโอรส แต่พระองค์ก็มีพระประสงค์ที่จะหาทาง
ช่วยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ จึงตัดสินพระทัย
แน่ ว แน่ ที่ จ ะเสด็ จ ออกผนวชในกลางดึ ก คื น ที่
พระชายาประสู ติ พ ระโอรส พระองค์ ไ ด้ ทรงม้ า
กัณฐกะ มีนายฉันนะมหาดเล็กตามเสด็จออกจาก
พระราชวัง
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จถึงฝั่งแม่น้าอโนมา
ก็ ท รงใช้ พ ระขรรค์ ตั ด พระเมาลี (ขมวดผม)
เปลี่ ย นเครื่ อ งทรงมาครองผ้ า กาสาวพั ส ตร์
แล้วทรงอธิษฐานพระองค์เป็นนักบวช

ภาพที่ 2.4 เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระเมาลี
แล้วทรงอธิษฐานพระองค์เป็นเพศ
บรรพชิตหรือนักบวช
ที่มา : http://www.phuttha.com
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บัตรกิจกรรม
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป.2/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูตจิ นถึงการออกผนวชหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชได้
คำชี้แจง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
1. นักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติตามหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ประสูติ
1.2 การศึกษา
1.3 การอภิเษกสมรส
1.4 การเห็นเทวทูต 4
1.5 การออกผนวช
2. บันทึกข้อสรุปลงในแบบบันทึกสาหรับนักเรียน
3. รายงานหน้าชั้นเรียนในขั้นสรุปบทเรียน
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บัตรคำถำม
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
ตัวชี้วัด ส 1.1 ป.2/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูตจิ นถึงการออกผนวชหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวชได้
คำชี้แจง บัตรคาถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนๆ ละ 5 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 จงโยงเส้นจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน
1. ประสูติ



 พระนางยโสธรา

2. การศึกษา



 ฝั่งแม่น้าอโนมา

3. การอภิเษกสมรส



 คนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ

4. การเห็นเทวทูต 4



 สวนลุมพินีวัน

5. การออกผนวช



 สานักครูวิศวามิตร

ตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และเขียน  หน้าข้อที่ผิด
……… 1. โกณฑัญญะทานายว่า “พระกุมารจะออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า”
……… 2. เจ้าชายสิทธัตถะเข้าศึกษาในสานักครูอสิตดาบส
……… 3. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา
……… 4. เทวทูต 4 คือ คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย
……… 5. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา
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บัตรเฉลย
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
1. เฉลยกิจกรรม
คำชี้แจง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
1. นักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติตามหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ประสูติ
1.2 การศึกษา
1.3 การอภิเษกสมรส
1.4 การเห็นเทวทูต 4
1.5 การออกผนวช
1. ประสูติ ประสูติตรงกับวันขึ้น 15 ค่า
เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
ณ สวนลุมพินีวัน ได้รับการขนาน
พระนามว่า เจ้าชายสิทธัตถะ

2. กำรศึกษำ ทรงศึกษาในสานักครู
วิศวามิตร และทรงเรียนจบ
ศิลปศาสตร์ 18 ประการ ในเวลา
อันรวดเร็ว

พุทธประวัติ
3. กำรอภิเษกสมรส ทรงอภิเษก
สมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพา
เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา

4. กำรเห็นเทวทูต 4 ทรงพบเห็น
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ
ทรงพบว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์
เราเรียกสิ่งที่พระองค์พบเห็นว่า
เทวทูต 4

5. กำรออกผนวช ทรงออกผนวชเมื่อ
พระชนมายุ 29 พรรษา ณ ริมฝั่งแม่น้า
อโนมา โดยใช้พระขรรค์ตัดพระเมาลี
และครองผ้ากาสาวพัสตร์
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บัตรเฉลย (ต่อ)
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
2. เฉลยคำถำม
คำชี้แจง บัตรคาถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนๆ ละ 5 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 จงลากเส้นโยงข้อความต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กัน
1. ประสูติ



 พระนางยโสธรา

2. การศึกษา



 ฝั่งแม่น้าอโนมา

3. การอภิเษกสมรส



 คนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ

4. การเห็นเทวทูต 4



 สวนลุมพินีวัน

5. การออกผนวช



 สานักครูวิศวามิตร

ตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และเขียน  หน้าข้อที่ผิด
.... 1. โกณฑัญญะทานายว่า “พระกุมารจะออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า”
... 2. เจ้าชายสิทธัตถะเข้าศึกษาในสานักครูอสิตดาบส
.... 3. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา
... 4. เทวทูต 4 คือ คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย
.... 5. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา

แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
-------------------------------------------------------------------------------------คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ ใช้เวลา 5 นาที
2. จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเขียน  ลงในกระดาษคาตอบ
1. สิทธัตถะ แปลว่าอะไร
ก. ผู้ที่รู้ทุกสิ่งในโลก
ข. ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในโลก
ค. ผู้มีความสาเร็จทุกประการ
2. ผู้ใดที่ทานายว่า “พระกุมารจะเสด็จออกผนวช และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า”
ก. วิศวามิตร
ข. อสิตดาบส
ค. โกณฑัญญะ
3. พระกุมารสิทธัตถะประสูติ ณ ที่แห่งใด
ก. สวนลุมพินีวัน
ข. ฝั่งแม่น้าอโนมา
ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
4. เจ้าชายสิทธัตถะศึกษาศิลปวิทยากับใคร
ก. อสิตดาบส
ข. โกณฑัญญะ
ค. ครูวิศวามิตร
5. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับใคร
ก. นางวิสาขา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางประชาบดีโคตมี
6. เจ้าชายสิทธัตถะมีจิตเป็นสมาธิในขั้นปฐมฌานในเหตุการณ์ใด
ก. พิธีแรกนาขวัญ
ข. พิธีอภิเษกสมรส
ค. พิธีขนานพระนาม

7. สิ่งใดในเทวทูต 4 ที่เจ้าชายสิทธัตถะคิดว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์
ก. คนแก่
ข. คนตาย
ค. สมณะ
8. เทวทูต 4 ที่เจ้าชายสิทธัตถะพบเป็นสิ่งแรกคือข้อใด
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
9. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช ณ สถานที่ใด
ก. ริมฝั่งแม่น้าคงคา
ข. ริมฝั่งแม่น้าอโนมา
ค. สานักครูวิศวามิตร
10. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าใด
ก. พระชนมายุ 20 พรรษา
ข. พระชนมายุ 29 พรรษา
ค. พระชนมายุ 35 พรรษา

บันทึกกิจกรรม
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
-------------------------------คำชี้แจง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
1. สรุปพุทธประวัติตามหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ประสูติ
1.2 การศึกษา
1.3 การอภิเษกสมรส
1.4 การเห็นเทวทูต 4
1.5 การออกผนวช
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
....

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

พุทธประวัติ
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

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

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

บันทึกกำรตอบคำถำม
ชุดกำรเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ
คำชี้แจง บัตรคาถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนๆ ละ 5 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 จงโยงเส้นจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน
1. ประสูติ



 พระนางยโสธรา

2. การศึกษา



 ฝั่งแม่น้าอโนมา

3. การอภิเษกสมรส



 คนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ

4. การเห็นเทวทูต 4



 สวนลุมพินีวัน

5. การออกผนวช



 สานักครูวิศวามิตร

ตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และเขียน  หน้าข้อที่ผิด
……… 1. โกณฑัญญะทานายว่า “พระกุมารจะออกผนวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า”
……… 2. เจ้าชายสิทธัตถะเข้าศึกษาในสานักครูอสิตดาบส
……… 3. เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา
……… 4. เทวทูต 4 คือ คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย
……… 5. เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน ............ คะแนน
สรุปผล
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ
หมายเหตุ : ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึน้ ไปถือว่าผ่านเกณฑ์

