
 
แผนการจัดและประเมินผลการเรียน 

รายวิชา ส  22102 พระพุทธศาสนา 3                                  0.5 หน่วยกิต  1 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน นางสาวธารารัตน์  จิตต์รง 
********************************************************************************** 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ ( การผจญมาร การตรัสรู้ (ธรรมคุณ 6) การสั่ง
สอน)  ศึกษา การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา  รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของการ บริหารจิตและเจริญปัญญา  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน 4  เน้นอานาปาน
สติ   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้พัฒนาการเรียนรู้  การท างานการ
แก้ปัญหาชีวิต  ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์  ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  
(ทุกข์ : ชาติ ชรา มรณะ) อริยสัจ 4  ทุกข์  (ขันธ์ 5  อายตนะ)  สมุทัย  (อกุศลกรรม  10  อบายมุข  6)  นิโรธ  
(สุข 2)  มรรค  (กุศลกรรม  10  มงคล  38)  อาสาฬหบูชา  (บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา)   วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ  วันธรรมสวนะ ศาสนพิธี การท าบุญตักบาตร  การถวายภัตตาหารสิ่งของที่
ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ  การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน  การถวายผ้าอาบน้ าฝน  
การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน  การกรวดน้ าชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต  มิตตวินทุกชาดก  พุทธ
ศาสนสุภาษิต  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก : 
ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว 
 โดยใช้กระบวนการบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ โยนิโส
มนสิการ การฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม บทบาทสมมติและการแก้ปัญหา   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย  มีค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  มีความเข้มแข็งเชิงจริยธรรม เห็นคุณค่าของตนเอง  สามารถพัฒนาชีวิต 
แก้ปัญหาของตนเอง ครอบครัว  สังคมและโลก  รักษาสิ่งแวดล้อม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างานสู่ความส าเร็จ  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
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2. ตัวช้ีวัด     
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยืดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประทศเพ่ือนบ้าน  
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน  
3. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ  
4. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน และการจัด

ระเบียบสังคม  
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด  จากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า 

และศาสนิกชนตัวอย่างที่ก าหนด  
7. อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  
8. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่

ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิตและด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ คือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  

10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ  

11. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามก าหนด  
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด  
3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
4. อธิบายค าสอนที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ

และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
สัปดาห์ที่ คาบที่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1 
18-22 พ.ค. 58 

1 
 
 

การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวดมนต์,        
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
ปฐมนิเทศ 
- ขอบข่ายเนื้อหา 
- การวัดผล ประเมินผล 
- ชิ้นงาน กิจกรรม 

ส 1.1  ม.1/10  

2-3 
25-29 พ.ค. 58 

2-3 การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวดมนต์,        
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
หน่วยที่ 1  พุทธประวัติ  
-สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
   การผจญมาร 
   การตรัสรู้ 
   - ธรรมคุณ 6 
   การสั่งสอน 

ส 1.1   ม.1/5,
ม.1/8 ม.1/10 

 

4-5 
8-12 มิ.ย. 58 

- 
15-19 มิ.ย. 58 

4-5 การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวดมนต์,        
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
หน่วยที่ 2  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  
-สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
-รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ 
บริหารจิตและเจริญปัญญา  
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ  
-น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการเน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์  

ส 1.1 ม.1/4 
ม.1/9,  ม.1/10 

 
 
 

 

6-9 
22-26 มิ.ย. 58 

- 
13-17 ก.ค. 58 

6-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวดมนต์,        
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
หน่วยที่ 3  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
-วันวิสาขบูชา 
-วันอัฏฐมีบูชา  (ทุกข์ : ชาติ ชรา มรณะ) 
อริยสัจ 4 
-ทุกข์  (ขันธ์ 5  อายตนะ) 
-สมุทัย  (อกุศลกรรม  10  อบายมุข  6) 
-นิโรธ  (สุข 2) 

ส 1.1   ม.1/8,
ม.1/10 

ส 1.2  ม.1/4 
 
 
 

 



-มรรค  (กุศลกรรม  10  มงคล  38) 

10 
24 , 27 ,29 ก.ค. 58 

10 สอบกลางภาคเรียน  1/2555 ส 1.1   ม.1/5,
ม.1/8,ม.1/9,  

ม.1/10 
ส 1.2  ม.1/4 

 

11-13 
 

27-31 ก.ค. 58 
- 

10-14 ส.ค. 58 
 

11-13 การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวดมนต์,        
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
หน่วยที่  3  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
-วันอาสาฬหบูชา 
(บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา) 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
-วันเทโวโรหณะ 
-ธรรมสวนะ 

ส 1.1   ม.1/8,
ม.1/10 

ส 1.2  ม.1/4 
  

 

14-16 
 

17-21 ส.ค. 58 
- 

31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58 
 

14-16  การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวดมนต์,       
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
หน่วยที่  4   ศาสนพิธ ี
 -การท าบุญตักบาตร 
 -การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและ
สิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ 
  -การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
  -การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 - การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน 
 - การกรวดน้ า 

ส 1.1   ม.1/10 
ส 1.2 ม.1/3, 

ม.1/5 
 

 

17-19 
 

7-11 ก.ย. 58 
- 

21-25 ก.ย. 58 
 

17-19 การบริหารจิตเจริญปัญญา,สวดมนต์,        
แผ่เมตตา,โยนิโสมนสิการ 
หน่วยที่  5  ชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต 
-มิตตวินทุกชาดก 
-กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : 
 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
-กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ  ปาปก  : 
ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว 

ส 1.1 ม.1/6,
ม.1/8,ม.1/10 

 
 

 

20 
28 , 30 ก.ย. , 2 ต.ค. 

58 
 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ส 1.1   ม.1/6 
ม.1/8,ม.1/10 
ส 1.2  ม.1/4 
ม.1/3, ม.1/5 

 

 
 
 



4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
คะแนนก่อนสอบกลางภาค      25   คะแนน 
คะแนนสอบกลางภาค     20 คะแนน 
คะแนนหลังสอบกลางภาค    25 คะแนน 
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์                10 คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค     20 คะแนน 
รวม       100 คะแนน 

4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาค   25 คะแนน) 

สาระส าคัญงานที่มอบหมาย 
วันที่มอบ 

หมาย 
งาน 

ลักษณะการ
มอบหมาย 

(เดี่ยว/
กลุ่ม) 

ก าหนดส่ง
งาน 

เวลาที่
นักเรียน
ควรใช้ 
ท างาน 

คะแนน 

 
1. น าเสนอการน าหลักโยนิโสมนสิการมา

ใช้ในการก าหนดเป้าหมายชีวิตหรือใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 
สัปดาห์ที่ 2 

25-29 พ.ค. 
58 

 
เดี่ยว 

 
 

 
สัปดาห์ที่ 5 
15-19 มิ.ย. 

58 
 

 
50  นาที 

 
 

 
5 
 
 

2. ใบงานที่ครูมอบหมาย ท้ายคาบ เดี่ยว คาบต่อไป 50  นาที 10 

3.  บทบาทสมมุติเรื่อง ศาสนพิธีส าคัญ
ทางศาสนา 

สัปดาห์ที่ 6 
22-26 มิ.ย. 

58 

กลุ่ม 6-8คน 
 

สัปดาห์ที่ 8 
6-10 ก.ค. 58 

50  นาที 
 

5 
 

4. การปฏิบัติ-สวดมนต์แผ่เมตตา  
บริหารจิตเจริญปัญญา                     
ใช้โยนิโสมนสิการ 

ก่อนเรียนทุก
ครั้ง 

เดี่ยว 
 

ในคาบเรียน 3-5  นาที 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (หลังกลางภาค 25 คะแนน) 

สาระส าคัญงานที่มอบหมาย 
วันที่มอบ 

หมาย 
งาน 

ลักษณะการ
มอบหมาย 

(เดี่ยว/
กลุ่ม) 

ก าหนดส่งงาน 

เวลาที่
นักเรียน
ควรใช้ 
ท างาน 

คะแนน 

1.บทบาทสมมุติมารยาทชาวพุทธ สัปดาห์ที่ 11 
27-31 ก.ค. 58 

กลุ่ม 6 คน สัปดาห์ที่ 14 
17-21 ส.ค. 58 

50  นาที 5 

2.น าเสนอชาดก/พุทธศาสนสุภาษิตโดยรูปแบบ 
ละคร/นิทาน/หนังสือเล่มเล็ก ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 15 
24-28 ส.ค. 58 

กลุ่ม 6 คน สัปดาห์ที่ 17 
7-11 ก.ย. 58 

50  นาที 
 

10 

3.การปฏิบัติ-สวดมนต์แผ่เมตตา  บริหารจิต
เจริญปัญญา ใช้โยนิโสมนสิการ  

ก่อนเรียนทุก
ครั้ง 

 

เดี่ยว 
 
 

คาบเรียน 
 

3-5  
นาที 

 

5 
 
 

4.ใบงานที่ครูมอบหมาย ท้ายคาบ เดี่ยว 
 

คาบต่อไป 
 

50  นาที 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้หลักอริยวัฑฒิ 5  (10 คะแนน) 
รายวิชา ส  22102 พระพุทธศาสนา 3 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้ก าหนดหัวข้อการ

ประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ควปรับปรุง 
1 

1. ศรัทธา  
    1.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
    1.2 แสดงความเคารพในองค์พระรัตนตรัย  
    1.3 เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  
    1.4 ไม่งมงายในสิ่งไร้สาระ  

    

2. ศีล  
    2.1 ท าความสะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง  
    2.2 มีสัมมาคารวะ  
    2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
    2.4 เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา  
    2.5 ส่งงามตามก าหนด  
    2.6 ตรงต่อเวลานัดหมาย 

    

3. สุตะ  
    3.1 เตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน  
    3.2 ช่างสังเกตและซักถามปัญหาที่สงสัย  
    3.3 อ่านหนังสือ หรือท าการบ้านเป็นประจ า  
    3.4 สนใจ ตั้งใจฟังขณะครูสอน  
    3.5 เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเป็นประจ า  
    3.6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 

    

4. จาคะ  
   4.1 รับฟังความคิด/หรือข้อเสนอแนะของเพื่อน/ผู้อ่ืน  
   4.2 อาสา/เสนอตัวช่วยเหลอืงานของกลุ่มตามความสามารถ  
   4.3 เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันของกินของใช้ให้ผู้อ่ืน  
   4.4 ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  
   4.5 เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในบทเรียนกับเพ่ือน 

    

5. ปัญญา  
   5.1 วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  
   5.2 มีทักษะกระบวนการคิด โดยใช้เหตุและผล  
   5.3 มีความยับยัง้ชั่งใจ รู้จักควบคุมอารมณ์  
   5.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม  
   5.5 ยืนยันในสิ่งท่ีถูกต้อง   

    

 
 
 



4.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค ( 20 คะแนน ) 
ก าหนดการสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 (24 , 27 ,29 ก.ค. 58) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาท ี สาระการเรียนรู้
และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

หน่วยที่ 1  พุทธประวัติ  
-สรุปและวิเคราะห์     
พุทธประวัติ  การผจญมาร  การตรัสรู้ 
- ธรรมคุณ 6  การสั่งสอน 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
 

6 ข้อ 
 

3 
 

หน่วยที่ 2  การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา  
-สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
-รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ 
บริหารจิตและเจริญปัญญา  
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ  
-น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการเน้น 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือ

เติมค า) 

4 ข้อ 
1 ข้อ 

2 
5 

หน่วยที่ 3  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
-วันวิสาขบูชา 
-วันอัฏฐมีบูชา  (ทุกข์ : ชาติ ชรา มรณะ) 
อริยสัจ 4 
-ทุกข์  (ขันธ์ 5  อายตนะ) 
-สมุทัย  (อกุศลกรรม  10  อบายมุข  6) 
-นิโรธ  (สุข 2) 
-มรรค  (กุศลกรรม  10  มงคล  38) 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
-  อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือ

เติมค า) 

10 ข้อ 
1 ข้อ 

5 
5 

 - ปรนัย 20 ข้อ 10 
- อัตนัย 2 ข้อ 10 

รวม 20 
 
 
 
 
 
 



4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค   (20 คะแนน)  
ก าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 (28 , 30 ก.ย. , 2 ต.ค. 58) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที  

หัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

หน่วยที่  3  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
-วันอาสาฬหบูชา 
(บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา) 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
-วันเทโวโรหณะ 
-ธรรมสวนะ 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 

8 ข้อ 
 

4 

หน่วยที่  4   ศาสนพิธ ี
 -การท าบุญตักบาตร 
 -การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและ
สิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ 
  -การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
  -การถวายผ้าอาบน้ าฝน 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
-  อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือ

เติมค า) 

6 ข้อ 
1 ข้อ 

3 
5 

หน่วยที่  5  ชาดกและพุทธศาสนสุภาษิต 
-มิตตวินทุกชาดก 
พุทธศาสนสุภาษติ 
    กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตวโ์ลกย่อม
เป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ  ปาปก  : 
ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
-  อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือ

เติมค า) 

6 ข้อ 
1 ข้อ 

3 
5 

 - ปรนัย 20 ข้อ 10 
- อัตนัย 2 ข้อ 10 

รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 


