แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ
หลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนจิตสู่สภาวะรู้แจ้ง
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ใช้สาหรับท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบว่าข้อคาถามแต่ละข้อมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+1 หมายถึง ข้อคาถามข้อนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามข้อนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้
- 1 หมายถึง ข้อคาถามข้อนั้นไม่สอดคล้องกับที่จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุไว้
หากข้ อ ค าถามข้ อ ใดที่ ท่ า นพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามเหมาะสมหรื อ สมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ขอความกรุณาเสนอแนะไว้ข้างท้ายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพต่อไป
จุดประสงค์การ
ความคิดเห็น
เนื้อหา
ข้อสอบ
ข้อเสนอแนะ
เรียนรู้
+1
0
-1
1. สมถะ
อธิบายหลักธรรม 1.ข้อใดให้ความหมายคาว่า พระ
กัมมัฏฐาน
ด้านสมถะ และ
รัตนตรัย ได้ถูกต้อง
- ความหมาย
ด้านวิปัสสนาได้
1.ดวงแก้วอันประเสริฐ 3
อารมณ์ ผลของ
ประการ
สมถะกัมมัฏฐาน
2.เพชรอันประเสริฐ 3 ประการ
2. วิปัสสนา
3.พลอยอันประเสริฐ 3
กัมมัฏญาน
ประการ
- ความหมาย
4.พรอันประเสริฐ 3 ประการ
อารมณ์ ผลของ
2.พระพุทธคุณ มีทั้งหมดกี่ประการ
วิปัสสนา
1.9 ประการ
กัมมัฏฐาน
2.19 ประการ
3. ความสัมพันธ์
3.29 ประการ
ของสมถะ
4.39 ประการ
กัมมัฏฐาน และ
3.ข้อใดสรุปพระพุทธคุณได้ถูกต้อง
วิปัสสนา
1.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
กัมมัฏญาน
2.พระวินัย พระสูตร พระ
4. ความ
อภิธรรม
แตกต่างของ
3.พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ
สมถะกัมมัฏฐาน
พระมหากรุณาธิคุณ
และ วิปัสสนา
4.ไม่มีข้อใดถูก
กัมมัฏญาน
4. พระพุทธคุณ บทว่า “เป็นผู้
บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส นั้น มี
ความหมายตรงกับข้อใด
1.อรหัง
2.สัมมาสัมพุทโธ
3.วิชชาจรณสัมปันโน

4.โลกวิทู
5. บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
ขึ้นต้นว่าอย่างไร
1.อิติปิโส ภควา….
2.สวากขาโต ภควตา ธัมโม…
3.สุปฏิปันโน ภควโต
สาวกสังโฆ…
4.บทไหนก็ได้
6. ผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจา
มักจะมีจิตใจแจ่มใส มีสติปัญญา
ดี เพราะเหตุใด
1.การสวดมนต์ทาให้จิตใจสงบ
2.การสวดมนต์ทาให้เกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์
3.การสวดมนต์ทาให้เกิดสมาธิ
และปัญญา
4.การสวดมนต์มีคาสอนอยู่ทาให้
ระลึกได้ดี
7.การยึดถือพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เรียกว่าอะไร
1.พระรัตนตรัย
2.โอวาทปาติโมกข์
3.เบญจศีล เบญจธรรม
4.ไตรสรณคมน์
8. หลักธรรมใด ถือว่า เป็นหัวใจ
ของพระพุทธศาสนา
1.ปฐมเทศนา
2.ปัจฉิมโอวาท
3.โอวาทปาติโมกข์
4.ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
9.ตามข้อ 8 ทรงแสดงในวันใด
1.วันวิสาขบูชา
2.วันอาสาฬหบูชา
3.วันมาฆบูชา
4.วันเข้าพรรษา
10.นักเรียนสามารถทาจิตใจให้
บริสุทธิ์ได้โดยวิธีใด
1. ให้ทาน

2. รักษาศีล
3. เจริญภาวนา
4. ทุกข้อที่กล่าวมา
11. ศีล มีความหมายตรงกับข้อใด
1.ปกติ
2.กฎกติกาของสังคม
3.สิ่งที่รักษากาย วาจา ใจ ให้
เรียบร้อย
4. ถูกหมดทุกข้อ
12.ศีล 227 เป็นศีลของใคร
1. แม่ชีศันสนีย์
2. สามเณรราหุล
3. พระอาจารย์พีระญาณ
4. อุบาสิกางามเลิศ
13.เบญจศีลและเบญจธรรมแตกต่าง
กันอย่างไร
1.เบญจศีลเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ
เบญจธรรมเป็นข้อที่ควรละ
เว้น
2.เบญจศีลเป็นข้อที่ควรละเว้น
เบญจธรรมเป็นข้อที่ควร
ปฏิบัติ
3.เบญจศีลเป็นคาสอน เบญจ
ธรรมเป็นคาสั่ง
4.เบญจศีล เบญจธรรม เป็น
คาสั่ง

เนื้อหา

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ข้อสอบ
14.ข้อใดต่อไปนี้ที่มีความสัมพันธ์กัน
1.เว้นจากการฆ่าสัตว์ ต้องมี
เมตตา กรุณา
2.เว้นจากการลักทรัพย์ ต้องมี
ความสัตย์
3.เว้นจากการพูดเท็จ ต้องมี
สัมมาอาชีวะ
4.เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ต้องมีสติ
15.ชวนชม เห็นสุนัขตัวหนึ่งขาหัก
เพราะถูกรถชน แต่ก็ไม่ช่วยเหลือ
จนสุนัขตัวนั้นตายเพราะไม่
สามารถหาอาหารกินได้ ชวนชม
จะมีความผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด
1.ผิดศีล เพราะมีเจตนาฆ่าสุนัข
2.ผิดศีล เพราะปล่อยให้สุนัขตาย
3.ผิดธรรม เพราะขาดเมตตากรุณา
4.ผิดธรรม เพราะไม่มี
หิริโอตตัปปะ
16.หิริโอตตัปปะ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
อะไร
1. โลกุตรธรรม
2. ธรรมคุ้มครองโลก
3. โลกธรรม
4. อิทธิบาท
17.การที่นักเรียนเป็นยุวกาชาด เนตร
นารี หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์
นักเรียนได้บาเพ็ญประโยชน์โดย
การจูงคนแก่ข้ามถนนเรียบร้อย
และปลอดภัย แสดงว่านักเรียน
ได้ทาความดีตามข้อใด
1. ทางใจ
2. ทางกาย
3. ทางวาจา
4. ทางด้านฝึกสติ

ความคิดเห็น
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

18.ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมใส่บาตร
ตอนเช้าทุกวันพฤหัสบดี และ
นักเรียนได้รว่ มกิจกรรมทุกครั้ง
อย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมนี้ มี
คาขวัญว่าอย่างไร
1.ทาบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วม
ขัน
2.ใจสะอาดใส่บาตรร่วมกัน
3.ใจกายสะอาดตักบาตรร่วมขัน
4.จิตใจสะอาดใส่บาตรได้บุญ
ร่วมกัน
19.พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา
คือใคร
1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
2. พระวัปปะ
3. พระมหานามะ
4. พระอัสสชิ
20.ตามข้อ 19 เกิดขึ้นในวันใด
1.วันวิสาขบูชา
2.วันอาสาฬหบูชา
3.วันมาฆบูชา
4.วันเข้าพรรษา
จุดประสงค์การ
ข้อสอบ
เรียนรู้
นาคาสมถะจาก นักเรียนสามารถ
21.ข้อใดต่อไปนี้ เป็นหน้าที่ของ
ชั่วโมงที่แล้วมา อธิบายอารมณ์ของ
พระสงฆ์
ใช้ “ตัดอารมณ์ สมถะ-วิปัสสนา
1.ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย
ภายนอก
แบบยืนได้
2.ปฏิบัติให้เป็นผู้บริสุทธิ์
ทั้งหมด”
3.ปฏิบัติตามกฎหมายของ
บ้านเมือง
4.ถูกทุกข้อ
22.เมื่อพบพระสงฆ์ในบริเวณโรงเรียน
นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะ
ถูกต้อง และเหมาะสม
1. เดินตัดหน้า
2. หลีกทางให้แล้วไหว้
เนื้อหา

ความคิดเห็น
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

3. เดินเฉยๆ
4. หมอบลงกราบ
23.มารยาทที่ดีของชาวพุทธเมื่อเดิน
ตามหลังพระสงฆ์ควรปฏิบัติ 3
ประการต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใดไม่
ถูกต้อง
1.เดินตามหลังท่านมือประนม
เสมอระหว่างอก
2.เดินตามท่านเยื้องไปทางซ้าย
ของท่าน
3.สารวมกิริยาให้สุภาพเรียบร้อย
4.เดินตามหลังทิ้งระยะห่าง 2-3
ก้าว
24.การเข้าไปหาพระสงฆ์ที่วัด ควร
ปฏิบัติตนอย่างไร
1.สอบถามพระภิกษุสามเณรหรือ
ศิษย์วัดก่อน
2.แต่งกายสุภาพ
3.นาภัตตาหารคาวหวานไปถวาย
4.ถูกทุกข้อ
25.นักเรียนจะต้องเดินคลานเข่าเข้าไป
หาพระสงฆ์ในกรณีใด
1.เมื่อท่านนั่งบนกุฏิ
2.เมื่อท่านนั่งบนอาสนะสูง
3.เมื่อท่านนั่งบนเก้าอี้
4.เมื่อท่านนั่งกับพื้น
26.นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร ในการ
ใส่บาตรตอนเช้า
1.ถอดรองเท้า ไหว้ ตักข้าว และ
อาหารใส่บาตร
2.ถอดรองเท้า ตักข้าวและอาหาร
ใส่บาตรแล้วไหว้
3.ถอดรองเท้า ไหว้ ตักข้าวและ
อาหารใส่บาตร แล้วไหว้
4.ไหว้ ถอดรองเท้า ตักข้าว และ
อาหารใส่บาตร แล้วไหว้

27.เวลาพระให้พรหรือให้โอวาท
นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
1.นั่งสมาธิ
2.นั่งฟังอย่างสงบนิ่ง
3.ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ
4.ประนมมือฟังด้วยความเคารพ

28.พระสงฆ์อยู่จาวัด หมายถึง
พระสงฆ์ทาอะไร
1. นอน
2. นั่งสมาธิ
3. สวดมนต์
4. ทาความสะอาดวัด
29.ผ้าสบง คือผ้าชนิดใด
1. ผ้านุ่ง
2. ผ้าห่ม
3. ผ้าพาดบ่า
4. ผ้าปูนั่ง
30.พระอาจารย์พีระญาณ ฐิตญาโณ
คาว่า “ฐิตญาโณ” หมายถึงข้อ
ใด
1.. ชื่อเล่น
2. นามสกุล
3. ตาแหน่ง
4. ฉายา
31.เพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษา
หลักเกณฑ์ในการอ่านภาษาบาลี
1.เป็นภาษาที่ใช้บันทึกหลักคา
สอนของพระพุทธเจ้า
2.เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
3.เป็นภาษาที่น่าสนใจ
4.เป็นภาษาที่พระใช้เทศน์บ่อยๆ

32.นิดหน่อย สอนน้องให้ฝึกอ่าน
ภาษาบาลี โดยยกตัวอย่าง คาว่า
วิกาลโภชนา นิดหน่อยจะเขียน
คาอ่านได้อย่างไร
1.วิ-กาน-โพด-ชะ-นา
2.วิ-กา-ละ-โพด-ชะ-นา
3.วิ-กา-ละ-โพ-ชะ-นา
4.วิ-กาน-โพ-ชนา
33.เครื่องหมายพินทุ (.) อยู่ใต้
พยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นทา
หน้าที่เป็นอะไร
1. ตัวนา
2. ตัวตาม
3. ตัวควบกล้า
4. ตัวสะกด
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ส ร ร พ คุ ณ ผู้เรียนบอก
ประโยชน์ และ สรรพคุณ
ข้ อ พึ ง ระวั ง ใน ประโยชน์ และข้อ
การใช้สมุนไพร พึงระวังในการใช้
สมุนไพรได้
เนื้อหา

ข้อสอบ
34.นิมิตฺตสาธุรูปาน กตญฺญูกตเวทิตา
มีความหมาย ตรงกับข้อใด
1.บัณฑิต ย่อมฝึกตน
2.บุคคลไม่ควรลืมตน
3.ความกตัญญูกตเวทีเป็น
เครื่องหมายของคนดี
4.ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
35.ข้อใดให้ความหมายคาว่า
พระไตรปิฎก ได้ถูกต้อง
1.คัมภีร์ หรือตาราทั้งสาม
2.กระจาดทั้งสาม
3.ตะกร้าทั้งสาม
4.ถูกทุกข้อ
36.พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
1.ก่อนพระพุทธเจ้าประสูติ
3 เดือน
2.หลังพระพุทธเจ้าประสูติ
3 เดือน
3.ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

ความคิดเห็น
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

3 เดือน
4.หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
3 เดือน
37 ด.ญ.สุดใจ ต้องการศึกษาคา
สอน ที่มีเรื่องราว ประวัติ สถานที่
และนิทาน ประกอบ นักเรียนจะ
แนะนาให้ศึกษาที่คัมภีร์ใด
1. พระวินัย
2. พระสูตร
3. พระอภิธรรม
4. ธัมมสังคิณี
38.ถ้านักเรียนคนใดสอบวิชา
พระพุทธศาสนาไม่ผ่าน
นักเรียนคนนั้นจะแก้ปญ
ั หา
อย่างไร
1.บนบานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยเหลือ
2.ถอนวิชาเรียนไปเรียนวิชาอื่น
3.จ้างเพื่อนให้ช่วยทาข้อสอบให้
4.ขยันดูหนังสือและทาความ
เข้าใจให้มากขึ้น
39.ชาวพุทธที่ดีควรเลือกศึกษาหา
ความรู้ตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.ความรู้ทางโลกและทางธรรม
2.ความรู้ทางวิชาการจนเกิดความ
เชี่ยวชาญ
3.ความรู้ในวิชาชีพและประกอบ
อาชีพที่สุจริต
4.ความรู้ทางธรรมเพื่อช่วยในการ
ดาเดินชีวิตและส่งเสริม
คุณธรรมส่วนตน
40.ข้อใดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
ทางธรรมที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด
1. พระสงฆ์
2. หนังสือธรรมะ
3. พระไตรปิฎก
4. อนุศาสนาจารย์

จุดประสงค์การ
ข้อสอบ
เรียนรู้
วางอารมณ์ นักเรียนสามารถ
41.ใดคือสิ่งที่ควรคานึงถึงมากที่สุดใน
ภายนอกอธิบายอารมณ์ของ
การจัดประเพณีและพิธีกรรมทาง
ภายใน ด้วย สมถะ-วิปัสสนา
ศาสนา
“ด้วยบุญฤทธิ์” แบบนั่งได้
1.ผู้ร่วมพิธี
2.สถานที่จัด
3.ความสนุกสนาน
4.แบบแผนและความถูกต้อง
42.ข้อใด ไม่ใช่ กิจวัตรที่จาเป็นของ
พุทธศาสนิกชน
1.หมั่นทาบุญตักบาตร
2.เคารพต่อสถาบันศาสนา
3.สนับสนุนการสร้างวัตถุมงคล
4.ไม่แสวงบุญนอกคาสอนของ
พระพุทธเจ้า
43.กิจวัตรที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติได้
ง่ายที่สุดด้วยตนเอง คือข้อใด
1.การฟังธรรม
2.การรักษาศีล
3.การสนทนาธรรม
4.การเคารพต่อพุทธศาสนสถาน
44.ครูนานักเรียนไปทาความสะอาด
บริเวณวัดทุกวันสุดสัปดาห์
จัดเป็นการปฏิบัติตรงกับข้อใด
1.การศึกษาหาความรู้
2.การเผยแผ่พระศาสนา
3.การปกป้องพระพุทธศาสนา
4.การปฏิบัติประเพณีพิธีกรรม
ทางศาสนา
45.ข้อใดจัดเป็นวิธีช่วยปกป้อง
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมที่สุด
1.ดูหมอและใส่เครื่องรางของขลัง
2.ทาบุญทุกครั้งที่มีคนมาขอเรี่ยไร
3.ทาบุญกับพระสงฆ์หรือแม่ชีที่
พบในที่สาธารณะ
4.ทาบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามพระธรรม
เนื้อหา

ความคิดเห็น
+1
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-1

ข้อเสนอแนะ

วินัย
46.การส่งเสริมและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใด
1.พระมหากษัตริย์
2.พระภิกษุสามเณร
3. อุบาสกอุบาสิกา
3.พุทธศาสนิกชนทุกคน

เนื้อหา

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ข้อสอบ
47.ในฐานะทีเ่ ป็นเยาวชนของชาติ
นักเรียนควรเลือกปฏิบตั ติ ามข้อ
ใดจึงได้ชอ่ื ว่าเป็ พุทธศาสนิกชน
ทีด่ ี
1.ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ุทธศาสนิกชนที่
ดีให้ครบถ้วนทุกข้อ
2.ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ุทธศาสนิกชนที่
ดีอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ
3.เริม่ ต้นด้วยการศึกษาหา
ความรู้ และปฏิบตั ติ นจน
เป็นนิสยั
4.ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมตาม
ความสามารถ วัย เวลา
และฐานะของตน
48.การกระทาข้อใดเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนา ให้วฒ
ั นาถาวร
สืบไป
1.การอุปสมบท
2.การทาบุญทอดกฐิน
3.การปิดทองฝงั ลูกนิมติ
4.การแห่เทียนเข้าพรรษา
49.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธใี ด
ทีบ่ งั เกิดผลดีทส่ี ุด
1.การพูดให้ฟงั
2.การเขียนเป็นตารา
3.การประชาสัมพันธ์
4.ทาตัวให้เป็นตัวอย่าง
50.กิจวัตรของพุทธศาสนิกชนทีถ่ อื
ว่าสาคัญทีส่ ุดคืออะไร
1.การพบปะภิกษุ
2.การไปวัดสม่าเสมอ
3.การท่องบทสวดมนต์

ความคิดเห็น
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ข้อเสนอแนะ

4.การรักษาศีลและฟงั ธรรม
51.การกระทาใดทีถ่ อื ว่าเป็ นการ
ทะนุบารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองได้ดที ส่ี ดุ
1.สนับสนุนให้มกี ารสร้างวัดเพิม่
2.ส่งเสริมให้มกี ารตอบปญั หา
ธรรม
3.ตัง้ ชมรมพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน
4.จัดอบรมเยาวชนให้เข้าใจ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา
52.การปกป้องพระรัตนตรัย ควร
เป็นหน้าทีข่ องใคร
1.อุบาสก
2.พระภิกษุสงฆ์
3.อุบาสิกา
4.พุทธศาสนิกชนทุกคน
53.ถ้านักเรียนพบผูป้ ลอมเป็น
พระสงฆ์ออกบิณฑบาตหรือ
เรีย่ ไร ควรปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะ
เหมาะสม
1.แจ้งตารวจจับ
2.เข้าไปตักเตือน
3.บอกให้ชาวบ้านช่วยกันขับไล่
4.แจ้งเจ้าอาวาสทีว่ ดั ตัง้ อยู่ใกล้
ละแวกนัน้ ทราบ
54.ทุกข้อเป็นประโยชน์ของสมาธิ
ยกเว้น ข้อใด
1.ทาให้จติ ใจสบายหายเครียด
2.ไม่มคี วามวิตกหวาดกลัว
3.ช่วยบันดาลให้เกิดโชคลาภ
4.มีประสิทธิภาพในการทางาน

55.การฝึกสมาธิชว่ ยให้เกิดสิง่ ใดแก่
ผูป้ ฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน
1.สามารถอดทนต่องานหนักได้
2.ทางานได้รวดเร็วคล่องแคล่ว
3.สนุกสนานเพลิดเพลินกับงาน
4.เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน
56.ประโยชน์ของสมาธิในการพัฒนา
บุคลิกภาพคือข้อใด
1.อดทนเข้มแข็ง มีใจมุ่งมัน่
2.บุคลิกเข้มแข็ง มันคงเยื
่
อก
เย็น
3.นอนหลับง่าย หลับสนิทไม่
ฝนั ร้าย
4.ทางานฉับไว
มีความ
ทะเยอทะยาน
57.ประโยชน์ของสมาธิทเ่ี ป็น
จุดหมายปลายทางของศาสนา
คืออะไร
1.สร้างอิทธิฤทธิ ์ปาฏิหารย์ได้
2.เกิดปญั ญามีความเข้าใจใน
ธรรม
3.มีความมุ่งมันศรั
่ ทธาต่อพระ
ศาสดา
4.ปราศจากความทุกทัง้ กายและ
ใจ
58.ผูท้ ผ่ี า่ นการฝึกฝนอบรมจิตย่อม
ได้รบั คุณประโยชน์หลาย
ประการ ยกเว้น ข้อใด
1.อารมณ์เยือกเย็นผ่องใส
2.มีฐานะสูงส่งในสังคม
3.จิตใจสงบไม่มคี วามกังวล
4.ปราศจากโรคภัยบางประการ

59.การฝึกสมาธิตามหลักอานาปาน
สติใช้วธิ กี ารใด
1.กาหนดลมหายใจ
2.เดินกลับไปกลับมา
3.นังนิ
่ ่งเฉยอยูน่ านๆ
4.เพ่งหรือจ้องมองวัตถุ
60.เหตุใดจึงต้องกล่าวนมัสการพระ
รัตนตรัยก่อนลงมือฝึกสมาธิ
1.เพื่อน้อมจิตใจให้ระลึกถึง
ความดี
2.เพื่อปฏิบตั ติ ามประเพณีนิยม
3.เพื่อให้จติ เข้าสู่สมาธิระดับต่า
4.เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกาย

เนื้อหา
กาจัดนิวรณ์ 5

จุดประสงค์การ
ข้อสอบ
เรียนรู้
นักเรียนสามารถ
อธิบายอารมณ์ของ 61.การฝึกสมาธิให้ได้ผลดี
ผูฝ้ ึก
สมถะ-วิปัสสนา
ควรมีคุณธรรมข้อใดมากทีส่ ุด
แบบนอนได้
1.สังคหวัตถุ 4
2.พรหมวิหาร 4
3.อิทธิบาท 4
4.อริยสัจ 4
62.ข้อใดเป็นการเปรียบเทียบ
ความสาคัญของปญั ญาได้
เหมาะสมทีส่ ดุ
1. เป็นกุญแจไขประตู
2. เป็นแท่งเทียนบนเชิงเทียน
3. เป็นแสงสว่างขจัดความมืด
4. เป็นหางเสือของนาวาชีวติ
63.ด.ญ.แดงไม่เข้าใจโจทย์
คณิตศาสตร์ ด.ญ.แดง ควร
ปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะเหมาะสม
1.นาปญั หาไปปรึกษาพระ
2.ขอคาอธิบายจากครูผสู้ อน
3.เก็บความสงสัยไว้ในใจ
4.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
64.การส่งของให้ถงึ มือพระสงฆ์
เรียกว่าอะไร
1.การให้
2.การมอบ
3.การถวาย
4.การประเคน
65.สิง่ ทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดบน
โต๊ะหมู่บูชาคืออะไร
1. พระพุทธรูป
2. พานดอกไม้
3. ธูปเทียนบูชาพระ
4. บาตรน้ ามนต์

ความคิดเห็น
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ข้อเสนอแนะ

66.ในการประกอบศาสนพิธี เหตุใด
จึงต้องจัดอาสนะสงฆ์ให้อยู่
ทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป
1.เพื่อความสะดวกในการลุกนัง่
2.เพื่อมิให้พระสงฆ์บดบัง
พระพุทธรูป
3.เพื่อให้ถกู ต้องตามประเพณี
นิยม
4.เพื่อให้พระพุทธรูปเป็น
ประธานหมู่สงฆ์

เนื้อหา

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ข้อสอบ
67.การเริม่ ต้นประกอบศาสนพิธี
จะต้องทาอะไรก่อน
1.จุดธูปเทียนบูชาพระ
2.กล่าวคาอาราธนาศีล
3.ขอไตรสรณคมน์
4.ประเคนภัตตาหาร
68.การกราบแบบเบญจางคประ
ดิษฐ์มจี งั หวะในการกราบ
อย่างไร
1.อภิวาท วันทา อัญชลี
2.อัญชลี วันทา อภิวาท
3.วันทา อภิวาท อัญชลี
4.อภิวาท อัญชลี วันทา
69.การไหว้พระภิกษุสงฆ์ปลาย
นิ้วหัวแม่มอื อยู่ในระดับใด
1.ระหว่างคิว้
2.ปลายจมูก
3.ตีนผม
4.ปลายคาง

สมาธิตั้งมั่นด้วย
พระคาถา
“สัมปจิตฉามิ
นะโมพุทธายะ”

นักเรียนสามารถ
70.ข้อแตกต่างในการไหว้บุคคลตาม
อธิบายอารมณ์ของ
ฐานะคือข้อใด
สมถะ-วิปัสสนา
1.การน้อมตัว
แบบเดินได้
2.ระดับของการยกมือ
3.การก้มศีรษะ
4.การประนมมือ
71.คาอาราธนาศีลขึน้ ต้นว่าอย่างไร
1.มะยัง ภันเต…
2.ปญั จะ สีลานิ ยาจาม
3.ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
4.วิปตั ติปะฏิพาหายะ…
72.การสมาทานศีลมีความสัมพันธ์

ความคิดเห็น
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ข้อเสนอแนะ

กับข้อใดมากทีส่ ุด
1.การละเว้นการทาความชัว่ 5
ประการ
2.แนวทางทีช่ าวพุทธไม่ควร
ปฏิบตั ิ
3.วิธลี ะเมิดความชัวไม่
่ ยงุ่ เกีย่ ว
อบายมุข
4.ข้อห้ามมิให้ทาปาณาติบาต
73.ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
นักเรียนควรปฏิบตั ติ นอย่างไร
จึงจะเหมาะสม
1.ทาบุญตักบาตร ฟงั ธรรม
2.ชวนเพื่อนไปทัศนศึกษา
3.ช่วยนักการภารโรงทาความ
สะอาดห้อง
4.ไปเยีย่ มเพื่อนสนิททีบ่ า้ น
74.ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์ทพ่ี ระภิกษุ
สงฆ์ตอ้ งปฏิบตั ใิ นช่วงวัน
เข้าพรรษา
1.สวดปาติโมกข์ทุกครัง้ หลังจาก
ทาวัตร
2.งดจาริกจากวัดแล้วศึกษา
ปฏิบตั ธิ รรม
3.เดินทางไปเยีย่ มพระภิกษุใน
ถิน่ ทุรกันดาร
4.ออกเยีย่ มเยียนชาวบ้านทีอ่ ยู่
ใกล้เคียง
75.ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชน
นิยมทาอะไรไปถวายพระสงฆ์
1. ผ้าไตรจีวร
2. พุ่มดอกไม้
3. เทียนพรรษา
4. ถังรับน้ าฝน

76.ในวันแรกทีอ่ อกพรรษา
พระภิกษุสงฆ์ตอ้ งปฏิบตั ิ
ศาสนกิจอะไร
1. ลาสิกขา
2. สังคายนา
3. ตักบาตรเทโว
4. ทาปวารณา
77.เมื่อถึงวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบตั ติ น
อย่างไรในตอนค่า
1.ไปร่วมเวียนเทียนทีว่ ดั
2.ชวนกันไปชมมหรสพ
3.ช่วยกันพัฒนาบริเวณวัด
4.จัดงานเฉลิมฉลอง
78.ข้อใดเป็นสิง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนทีด่ ี
ไม่ พึงปฏิบตั ิ
1.ใส่บาตรแล้วนั ่งฟงั พระธรรม
เทศนา
2.ชวนเพื่อนคุยขณะทาพิธเี วียน
เทียน
3.บริจาคทรัพย์ชว่ ยบารุงพระ
ศาสนา
4.ซ่อมแซมกุฏใิ ห้พระโดยทีท่ า่ น
มิได้ขอร้อง

ลงชื่อ…………………………….ผู้เชี่ยวชาญ
(……………………………..……………)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่…………

