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แบบฝึกการคิดเรื่อง พุทธประวัติ
น�ำหมำยเลขหน้ำข้อควำมเติมลงใน  ให้สัมพันธกับภำพพุทธประวัติ 

1. เจ้ำชำยสิทธัตถะประสูติเมื่อ วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6
2. วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8 เกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ได้แก่ พระพุทธ
 พระธรรม และพระสงฆ์
3. เสด็จดับขนัธปรนิพิพำนทีเ่มอืงกสุนิำรำเมือ่พระชนมำย ุ80 พรรษำ
4. บ�ำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำเมื่อพระชนมำยุ 35 พรรษำ
5. อภิเษกสมรสกับพระนำงพิมพำเมื่อพระชนมำยุ 16 พรรษำ
6. เสด็จออกผนวชที่ริมฝังแม่น�้ำอโนมำเมื่อพระชนมำยุ 29 พรรษำ
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ดูภำพ แล้วยกตัวอย่ำงกำรน�ำหลักธรรมอริยสัจ 4 มำปรับใช้กับกำรเรียน
ของตนเอง 

รวบยอดเรื่อง พุทธประวตัิ
กิจกรรม

พระพุทธเจ้ำทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำด้วยกำรเห็นควำมจริง                                    

4 ประกำร (อริยสัจ 4) ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

1. ทุกข์หรือควำมไม่สบำยกำย ไม่สบำยใจ

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

........................................................................................................................................................
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2. สมุทัยหรือเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์

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

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

4. มรรคหรือข้อปฏิบัติในกำรดับทุกข์

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

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

3. นิโรธหรือกำรดับทุกข์

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

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

นักเรียนเคยน�ำหลักอริยสัจ 4 ไปปรับใช้ในเหตุกำรณ์ใดอีกบ้ำง

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

......................................................................................................................................
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คําถาม ท้าทายการคิด

แบ่งกลุ่ม รวบรวมภำพเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่มีรำกฐำนมำจำก
พระพุทธศำสนำ จำกนั้นจัดท�ำเปนบัตรควำมรู้

ติดภาพผลงาน
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เขยีนเล่ำประสบกำรณของตนเองในหวัข้อ “ควำมพยำยำมท�ำส่ิงใดสิง่หนึง่
จนประสบควำมส�ำเร็จ” แล้ววำดภำพหรือติดภำพประกอบ

กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1. สิง่ทีฉ่นัพยำยำมท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ คือ .......................................................................

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ฉันพยำยำมท�ำ ดังนี้ ..............................................................................................................................................

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ควำมรู้สึกหลังจำกท�ำส�ำเร็จ ........................................................................................................................

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที ่2 ตอบค�ำถำมต่อไปนี้

1  วัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจำกพระพุทธศำสนำ เกิดจำกสิ่งใด

 1. ควำมรัก 2. ควำมศรัทธำ       

 3. ควำมอ่อนน้อม 4. ควำมสนใจ

2  พระพุทธศำสนำมีส่วนช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของคนไทย ยกเว้นข้อใด

 1. ควำมสำมัคคี 2. ควำมมีวินัย        

 3. ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4. ควำมรักแต่ตัวเอง

3  ข้อใดเป็นสำเหตุที่ท�ำให้เจ้ำชำยสิทธัตถะออกผนวช

 1. เบื่อหน่ำยในชีวิตสมรส 2. ต้องกำรให้ผู้อื่นเคำรพนับถือ

 3. พอใจในควำมสงบของคนแก่ ง. ต้องกำรหลุดพ้นจำกควำมทุกข์

4  เพรำะเหตุใดพระพุทธเจ้ำทรงบ�ำเพ็ญทุกรกริยำ

 1. คิดว่ำเป็นหนทำงพ้นทุกข์ 2. ต้องกำรให้ผู้อื่นเชื่อถือ

 3. ปฏิบัติตำมครูอำจำรย์ 4. เบื่อกำรบ�ำเพ็ญเพียรแบบเดิม

5  กำรที่พระพุทธเจ้ำแสดงปฐมเทศนำแก่ปัญจวัคคีย์ มีควำมส�ำคัญอย่ำงไร

 1. มีกำรสังคำยนำพระไตรปิฎก 2. มีกำรสร้ำงพระพุทธรูป

 3. มีพระรัตนตรัยครบองค์สำม 4. มีกำรก่อสร้ำงวัด

1  กำรปฏิบัติตนของชำวพุทธที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำมีอะไรบ้ำง

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

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

2  กำรเรียนพุทธประวัติให้ประโยชน์แก่ชำวพุทธอย่ำงไร

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

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

ตอนที ่1 วง  ล้อมรอบตัวเลขหน้ำค�ำตอบที่ถูกต้อง

ประจ�ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่
แบบทดสอบ

1
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