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หนวยการเรียนรูท่ี  3  เร่ือง  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   ศิลปะ  ภาษาไทย 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.1   ม.3 / 5 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 

พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
   -  พระอัญญาโกณฑัญญะ 
          -  พระเจาปเสนทิโกศล 
         -  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
       -  พระเขมาเถรี 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
       2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  

 4.2  ผลการปฏิบัติงาน  ไดแก 
      รวมกันวางแผนพัฒนาตนเองและกลุมเพื่อนตามคุณธรรมจากพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

ในโรงเรียน 
4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
       แบบทดสอบหลังเรียน 

5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  
พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
       2)  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาท
สมมุติเร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  
 
 

 
 -  อธิบาย  ติดตาม 
 
 

-  อธิบาย  ยกตัวอยาง  
ติดตาม     

 
-   ศึกษา  คนควา       
รายงาน  สรุปผล 
-  ศึกษา  คนควา  แสดง 
สรุปผล 
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แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       - รวมกันวางแผนพัฒนาตนเองและ
กลุมเพื่อนตามคุณธรรมของพุทธสาวก 
พุทธสาวิกาในโรงเรียน 

 
-  อธิบาย แนะนําวิธีการ
ทํางานกลุม   
 
  

 
-  นักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติตามกติกาของ
กลุม 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

-  อธิบาย สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน  
แตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะใน 
แตละหนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบ     
หลังเรียนจบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 / 1  เร่ือง  พุทธสาวก 
เวลา  2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1  ผลการเรียนรู 

        เขาใจประวัติและแนวทางการดําเนินชีวิตของพุทธสาวก  พุทธสาวิกา และสามารถนํา
ไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        อธิบายประวัติความเปนมาของพุทธสาวก  พุทธสาวิกาได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวชิา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดเชื่อมโยง  และทักษะการคิดระบุ 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัตพิุทธสาวก  พุทธสาวิกา  
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 

1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธ 
สาวิกา  จากการตอบคําถาม  

       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธ 
สาวิกา 
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4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ประวัติ 

พุทธสาวก  พุทธสาวิกา จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   ประวัติพุทธสาวก   

พุทธสาวิกา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การตรงตอเวลา  ความมี 
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม  ในดานการวางแผน  การเสนอแนว 
คิดและขอคิด  เชน  การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรยีมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนเรียน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
        3)  นักเรียนยกตัวอยางพุทธสาวกที่นักเรียนรูจักมา 1 คน  อธิบายวามีความสําคัญ  
อยางไร 
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5.2  ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนในหัวขอ 
     -  ความหมายของพุทธสาวก พุทธสาวิกา 

ทักษะการคิดระบุ 

2.  นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม เพื่อแสดงบทบาท
สมมุติ 
      2.1  พระอัญญาโกณฑัญญะ 
      2.2  พระเจาปเสนทิโกศล 
      2.3  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
      2.4  พระเขมาเถรี 

 

3.  แตละกลุมศึกษาคนควา  ประวัติ  หลักธรรม
และสิ่งที่นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
แลวปฏิบัติดังนี้ 
      -  เขียนบทเพื่อแสดงบทบาทสมมุติ 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
 

4.  นําบทบาทสมมุติที่เขียนแลวมานําเสนอตอ
ครูเพื่อทบทวนเนื้อหาตรงประเด็นหรือไม 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        ครูและนักเรียนแตละกลุมรวมพิจารณาเสนอความคิดเห็นในบทของแตละกลุมเพื่อ
ความสมบูรณ 
  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
   6.2  แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมการฝกการคิดวิเคราะห 
        นักเรียนคนควาประวัตพิุทธสาวก  พุทธสาวิกา  จากแหลงเรียนรูที่สนใจคนละ  1  ทาน 
เขียนเปนรายงาน 



 181
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  คนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูโดยเลือกพุทธสาวก  พุทธสาวิกาที่สนใจ 1 ทาน 

            -  ศึกษาประวัติความเปนมา 
             -  หลักธรรมที่นาสนใจของทาน 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -   อะไรเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหชีวิตของทานประสบความสําเร็จ 
                          -   มีวิธีการนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของนักเรียนไดอยางไร 
                          -  ผลที่นาจะเกิดตามมาเมื่อนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  เขียนเปนรายงานสรุปขอมูลที่นาสนใจ 
       4.  ขั้นประยุกตใช 
            -  นําเสนอโดยการจัดปายนิเทศเพื่อเผยแพร           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยกําหนด
ภาระงาน  วาดภาพพุทธสาวก  พุทธสาวิกาที่สนใจ 

ภาระงาน  “วาดภาพพุทธสาวก  พุทธสาวิกาท่ีสนใจ ” 
การบูรณาการ  มฐ.  ศ 1.1  ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  วาดภาพพุทธสาวก  พุทธสาวิกาได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1. วาดภาพพุทธสาวก  พุทธสาวิกาที่สนใจ  1  ภาพ 
  2. ระบายสีใหสวยงามโดยใชสีตามความถนัด 
เกณฑการประเมิน 
 1. ความถูกตองของรูปภาพกับตัวบุคคล 
 2. ความสวยงาม 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินพิจารณาการแสดงบทบาทสมมุติและประเมินใหระดับคะแนนตามเกณฑการ
ประเมิน 
 

รายการประเมิน  
กลุมท่ี ความ       

ถูกตอง (2) 
ความคิด
สรางสรรค 

(2) 

ความพรอม 
(2) 

บทบาท   
สมจริง (2) 

รวมคะแนน 
(8 ) 

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

น้ําหนักคะแนน 
 
 
 

รายการ (2) (1) (0) 
1. ความถูกตอง เนื้อหาที่แสดงมีความ

ถูกตองและปฏิบัติได
จริง 

เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตองแตไมสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสามารถปฏิบัติได
จริง 

2.  ความคิดสรางสรรค ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของ
เรื่อง 

ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงแตไมช้ีใหเห็น
ความสําคัญของเรื่อง 

ช่ือไมสอดคลองและ
ไมช้ีใหเห็น ความ
สําคัญของเรื่อง 

3.  ความพรอม มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงและมีการวาง
แผนดีพรอมที่จะ
แสดงไดทันที 

มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงไมสมบูรณแตมี
การวางแผนดีพรอมที่
จะแสดงทันที 

ไมมีสื่ออุปกรณใน
การแสดงและขาดการ
วางแผนที่ดีไมพรอม
ที่จะแสดงในทันที 

4.  บทบาทสมจริง แสดงบทบาทไดนา
สนใจ  และบทบาท
สมจริง  เพื่อน ๆ ให
ความสนใจมาก 

แสดงบทบาทไดนา
สนใจ  แตบทบาทไม
สมจริง  เพื่อน ๆ ให
ความสนใจในการ
แสดงนอย 

แสดงบทบาทไมนา
สนใจและบทบาทไม
สมจริง เพื่อน ๆ ไมให
ความสนใจในการ
แสดง 

 
เกณฑการประเมิน 
 7 – 8  คะแนน  = ดี 
              5 – 6 คะแนน  = พอใช 
              3 – 4  คะแนน   = ปรับปรุง 
เกณฑการผานการประเมิน 
 ไดระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 / 2   เร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  
 เวลา  2   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 

         เขาใจประวัติและการดําเนินชีวิตของพุทธสาวกและพุทธสาวิกา   และสามารถนํามา
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายประวัติความเปนมาของพุทธสาวก  พุทธสาวิกาได 
        2)  นําหลักธรรมของแตละทานไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

       -  พระอัญญาโกณฑัญญะ 
                -  พระเจาปเสนทิโกศล 
               -  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
             -  พระเขมาเถรี 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
              -   ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
              -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
              -  ทักษะการคิดสรางสรรค  และทักษะการคิดเชื่อมโยง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา      
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
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3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
      1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา จาก 

การตอบคําถาม  
      2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการแสดงบทบาทสมุมติเร่ือง  พุทธสาวก  พทุธสาวิกา 
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการแสดงบทบาทสมมุติเร่ือง  พุทธสาวก 

พุทธสาวิกา      
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา  

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พุทธสาวก 

พุทธสาวิกา จากการตอบคําถาม  
              2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง พุทธสาวก  พุทธ-
สาวิกา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 
เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 

4)  แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
              5)  แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียน 
        2)  สนทนากับนักเรียนในหัวขอ 
              -  ทําไมจึงตองมีพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามที่เขียนบทที่
กลุมไดรับ  โดย 
      -  นักเรียนกลุมที่ 1  แสดงบทบาทสมมุติ 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระ  
และหลักธรรม 

 

3.  ครูสุมนักเรียนยกตัวอยางการนําหลักธรรม
ไปประยุกตกับตนเอง  3 - 5  คน 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

4.  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามที่เขียนบทที่
กลุมไดรับ  โดย 
     -  นักเรียนกลุมที่ 2  แสดงบทบาทสมมุติ 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

5.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระ  
และหลักธรรม 

 

6.  ครูสุมนักเรียนยกตัวอยางการนําหลักธรรม
ไปประยุกตกับตนเอง  3 - 5  คน 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

7. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามที่เขียนบทที่
กลุมไดรับ  โดย 
    -  นักเรียนกลุมที่ 3  แสดงบทบาทสมมุติ 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

8.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระ  
และหลักธรรม 

 

9.  ครูสุมนักเรียนยกตัวอยางการนําหลักธรรม
ไปประยุกตกับตนเอง  3 -  5  คน 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

10.  นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามที่เขียนบท
ที่กลุมไดรับ  โดย 
        -  นักเรียนกลุมที่ 4  แสดงบทบาทสมมุติ  

ทักษะการคิดสรางสรรค 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
11.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระ  
และหลักธรรม 

 

12.  ครูสุมนักเรียนยกตัวอยางการนําหลักธรรม
ไปประยุกตกับตนเอง  3 - 5  คน 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

13.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  พุทธสาวก
พุทธสาวิกา  โดย Mind  Mapping ออกแบบ
ตามความพอใจโดยกําหนดหัวขอ 
       13.1  พุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้ง 4 
       13.2  หลักธรรม 
       13.3  การนําไปใช 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

       1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  โดยการสนทนาซักถาม 
       2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                    1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
        2)  แบบฝกทักษะเรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
  6.2  แหลงเรียนรู 
       1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมดุกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ทําไมตองมีพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
             -  มีแลวไดอะไร 
             -  ใครที่สามารถเปนไดบาง 
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        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกลงสมุด 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  เปรียบเทียบกับสาวกของศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย 

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน  แตงคําประพันธโดยนําหลักคุณธรรมของทั้ง 4  มาประยุกตใช 

ภาระงาน  “ แตงคําประพันธโดยนําหลักคุณธรรมของท้ัง  4 ทานมาประยุกตใช ” 
การบรูณาการ  มฐ. ท 2.1  ม. 3 / 2 
ผลการเรียนรู  แตงคําประพันธตามความถนัดได 
ผลงานที่ตองการ  คําประพันธโดยนําหลักธรรมมาประยุกตใช 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาชนิดของคําประพันธที่นักเรียนถนัด 
 2.  แตงคําประพันธเกี่ยวกับหลักธรรมที่พุทธสาวก  พุทธสาวิกาทานปฏิบัตินํามาประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิต 
 3.  เขียนผังคําประพันธกํากับตามลักษณะคําประพันธที่เลือก 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองตามฉันทลักษณของคําประพันธ 
 2.  ความถูกตองและสอดคลองกันของหลักธรรม 

3.  ความคิดสรางสรรค 
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8.  บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

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

 
                                                   

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

                                                                     
 

 
 
 

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

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ  
เร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศนเร่ือง พุทธสาวก  พุทธสาวิกาโดยกําหนดหัวขอตอไปนี้ 
           1.  พุทธสาวก  พุทธสาวิกาทั้ง 4 
           2.  หลักธรรมที่ทานประพฤติปฏิบัติ 
           3.  การนําไปใชในการดําเนินชีวิตของนักเรียน 
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เฉลยแบบฝกทักษะ  

เร่ือง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศนเร่ือง พุทธสาวก  พุทธสาวิกา โดยกําหนดหัวขอตอไปนี้ 
           1.  พุทธสาวก  พุทธสาวิกาทั้ง 4 
           2.  หลักธรรมที่ทานประพฤติปฏิบัติ 
           3.  การนําไปใชในการดําเนินชีวิตของนักเรียน 
 
ตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

พระ เขมาเถร ี
   พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 

พระเจาปเสนทิโกศล 

พระอัญญาโกณฑัญญะ  

เปนโอรส ของพระเจาโกศล 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของ      
ผูอ่ืน 

คบหาคนด ี

 

นําไปใชในเร่ืองการอยูรวมกับ
เพื่อนในสังคม  โดยตองยอม
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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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  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    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 ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟง ผูอ่ืน 

ความตั้งใจ  
 

ท่ี 

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

 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  -  ปฏิบัติสม่ําเสมอ    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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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินพิจารณาการแสดงบทบาทสมมุติและประเมินใหระดับคะแนนตามเกณฑ 
การประเมิน 
 

รายการประเมิน  
กลุมท่ี ความ       

ถูกตอง ( 2 ) 
ความคิด  
สรางสรรค  

( 2 )  

ความพรอม 
( 2 ) 

บทบาท   
สมจริง ( 2 ) 

รวมคะแนน 
( 8 ) 

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

     

ช่ือกลุม ............................... 
สมาชิกกลุม 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

น้ําหนักคะแนน  

รายการ 
( 2 ) ( 1 ) ( 0 ) 

1. ความถูกตอง เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตองและปฏิบัติได
จริง 

เนื้อหาที่แสดงมีความ
ถูกตองแตไมสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสามารถปฏิบัติได
จริง 

2.  ความคิดสรางสรรค ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของ
เรื่อง 

ช่ือสอดคลองกับเรื่อง
ที่แสดงแตไมช้ีใหเห็น
ความสําคัญของเรื่อง 

ช่ือไมสอดคลองและ
ไมช้ีใหเห็นความ
สําคัญของเรื่อง 

3.  ความพรอม มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงและมีการวาง
แผนดี  พรอมที่จะ
แสดงไดทันที 

มีสื่ออุปกรณในการ
แสดงไมสมบูรณแตมี
การวางแผนดีพรอมที่
จะแสดงทันที 

ไมมีสื่ออุปกรณใน
การแสดงและขาดการ
วางแผนที่ดีไมพรอม
ที่จะแสดงในทันที 

4.  บทบาทสมจริง แสดงบทบาทไดนา
สนใจ  และบทบาท
สมจริง  เพื่อน ๆ ให
ความสนใจมาก 

แสดงบทบาทไดนา
สนใจ  แตบทบาทไม
สมจริงเพื่อน ๆ ให
ความสนใจในการ
แสดงนอย 

แสดงบทบาทไมนา
สนใจและบทบาทไม
สมจริง เพื่อน ๆ ไมให
ความสนใจในการ
แสดง 

 
เกณฑการประเมิน 
 7 – 8  คะแนน  = ดี 
              5 – 6 คะแนน  = พอใช 
              3 – 4  คะแนน   = ปรับปรุง 
เกณฑการผานการประเมิน 
 ไดระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

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

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

คะแนน  
ท่ี 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

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

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

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

       2.    เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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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   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

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

รายการบันทกึ 
1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
4. ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 

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

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย............................................................. 
1. ความเปนมาของปญหา 

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

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
  ปญหาที่พบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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 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 เร่ือง................................. หนวยการเรียนรู..............................
  วิชา.................................................................................................. 
 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ................. สัปดาห/เดือน  ตั้งแตวันที่ .............................    
               เดือน...................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ.........................................................................................
 .................................................................................................................................................... 
  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้............................................................................. 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................... 

4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ.......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

  ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้........................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................    
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 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
  1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา............................. 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  3  เร่ือง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดในวรรณะใด  
 ก.  กษัตริย 
 ข.  พราหมณ 
 ค.  ศูทร 
 ง.  จัณฑาล 
2.  ปญจวัคคียทั้ง 5 คิดวาพระพุทธเจาจะลมเหลวจึงพากันหนีไปที่ใด  
 ก.  ปาเวฬุวัน 
 ข.  ปาไผ 
 ค.  ปาสน 
 ง.  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
3.  พระพุทธองคทรงแสดงธรรมใดใหปญจวัคคียทั้ง 5  
 ก.  ธัมจักกัปปวัตนสูตร 
 ข.  อริยสัจ 4 
 ค.  ความไมประมาท 
 ง.  มัชฌิมาปฏิปทา 
4.  พระอัญญาโกณฑัญญะอุปสมบทดวยวิธีใด  
 ก.  ติสรณคมนูปสัมปทา 
 ข.  ญัตติจตุอุปสัมปทา 
 ค.  เอหิภิกขุอุปสัมปทา 
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
5.  พระเจาพิมพิสารทรงยกใครใหเปนมเหสีของพระเจาปเสนทิโกศล  
 ก.  พระนางเวเทหิ 
 ข.  พระนางมัลลิกา 
 ค.  พระนางพิมพา 
 ง.  พระนางวิสาขา 
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6.  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีมีศักดิ์เปนอะไรกับพระพุทธเจา  
 ก.  พระพี่นาง 
 ข.  เสด็จปา 
 ค.  พระนองนาง 
 ง.  พระนานาง 
7.  สตรีที่จะเขามาบวชจะตองปฏิบัติตามธรรมใด  
 ก.  ครุธรรม  8  ประการ 
 ข.  ครุธรรม 7 ประการ 
 ค.  ฆราวาสธรรม 
 ง.  ไตรสิกขา 
8.  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีไดรับยกยองวาเปนผูเลิศในทางใด  
 ก.  เปนผูเทศนไดไพเราะ 
 ข.  เปนผูมีประสบการณมาก 
 ค.  เปนผูมีปญญา 
 ง.  เปนผูเฉลียวฉลาด 
9.  พระเขมาเถรีเปนพระราชธิดาแหงแควนใด 
 ก.  แควนมคธ 
 ข.  แควนวัชชี 
 ค.  แควนมัททะ 
 ง.  แควนสักกะ 
10.  พระเขมาเถรีเปนผูเลิศในดานใด  
 ก.  ดานปญญาฝายภิกษุณี 
 ข.  เปนผูเทศนไดไพเราะ 
 ค.  เปนผูมีประสบการณมาก 
 ง.  เปนผูรอบรู 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  3  เร่ือง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

 
1.  ข 

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

หนวยการเรียนรูท่ี  3  เร่ือง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
1.  จงบอกคุณธรรมที่ควรถือเปนแบบอยางของพระอัญญาโกณฑัญญะมาโดยสังเขป 
 คุณธรรมท่ีควรเปนแบบอยาง 

1)  ผูมองกวาง มองไกล  ใฝสูง 
2) รักในการศึกษาหาความรู 
3) เปนผูมักนอยสันโดษ 
4) ออนนอม 

2.  พุทธสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร  
 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
3.  ครุธรรม  8  ประการ  มีอะไรบาง  
 1)  ภิกษุณีแมบวชรอยพรรษาแลวก็ตองทําการกราบไหวภิกษุแมบวชเพียงวันเดียว 
 2)  ภิกษุณีจะอยูในวัดท่ีไมมีภิกษุไมได 
 3)  ภิกษุณีตองถามวันอุโบสถและเขาไปรับโอวาทจากภิกษุทุกก่ึงเดือน 
 4)  ภิกษุณีจําพรรษาแลวตองปวารณาจากสงฆท้ังสองฝาย คือ ภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ 
 5)  ภิกษุณีตองอาบัติหนัก  ตองประพฤติมานัต  ตลอด 15 วัน จากสงฆท้ังสองฝาย  คือ 
ภกิษุสงฆและภิกษุณีสงฆ 
 6)  นางสิกขมานา คือ  สตรีท่ีเตรียมจะบวชเปนภิกษุณี  จะตองประพฤติปฏิบัติศีล  6  ขอ  
คือ  ตั้งแตขอ 1 ถึง 6  ใหครบบริบูรณตลอดเวลา 2 ป ขาดไมได ถาขาดจะตองตั้งตนใหม เม่ือทําได
ครบแลวตองอุปสมบทในสงฆ  2  ฝาย 
 7)  ภิกษุณีจะตองไมดาวาเปรียบเทียบ  หรือบริภาษภิกษุไมวากรณีใด ๆ 
 8)  หามภิกษุณีวากลาวสั่งสอนภิกษุ  แตใหภิกษุวากลาวสั่งสอนภิกษุณีได 
4.  รัตตัญู  หมายถึงอะไร  จงอธิบาย  
 แปลวา  ผูรูราตรีนาน  เปนผูคงแกเรียน  มีประสบการณมากเพราะผานชีวิตโลกมายา     
ยาวนานกวาทานอื่นๆ  
 5.  คุณธรรมของพระนางมหาปชาบดีโคตมีที่ควรยึดถือเปนแบบอยางมีอะไรบาง  
 1)  เปนมารดาที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติของความเปนแมท่ีดี 
 2)  มีความอดทนเปนเลิศ 
 3)  มีความออนนอมถอมตนเปนเลิศ 
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6.  พระเขมาเถรีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอะไร และมีความโดดเดนในดานใด  
 ตําแหนงพระอัครสาวิกาเบื้องขวา  เลิศกวาภิกษุณีท้ังหลายในดานปญญา  โดดเดนในดาน
ปญญา  ไหวพริบปฏิภาณ  และความสามารถในการเผยแผ 
 
 


