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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
ข้อสอบ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
วิชา  ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา                                     เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๑๐ น. 

ค าชี้แจง    

o ข้อสอบ เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด ๒๐ ข้อ ให้เลือกกากบาททับข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เห็นว่าถูก
ที่สุดเพียงข้อเดียว 

o ถ้าข้อสอบมีปัญหาใดๆ ค าวินิจฉัยของผู้ก ากับห้องสอบถือเป็นอันยุติ 
๑) “ชนเผาอารยัน” อพยพมาจากพ้ืนที่ใด? 

ก. ทะเลแดง 
ข. ลุ่มแม่น้ าสินธุ 
ค. เทือกเขาฮิดูกูด 
ง. ทะเลสาบแคสเปียน 

๒) ข้อใดเป็น คัมภีร์เล่มแรกของชาวอารยัน? 
ก. ภารตะ 
ข. พระเวท 
ค. อุปนิษัท 
ง. รามายนะ 

๓) คน “วรรณะแพศ” ในสังคมอารยัน เทียบได้กับ
ชนชั้นใดในปัจจุบัน? 

ก. นักบวช 
ข. นักมวย 
ค. นักธุรกิจ 
ง. นักปกครอง 

๔) ชีวิตของชาวอารยันสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอะไร ? 

ก. ท านา 
ข. ค้าขาย 
ค. รับจ้าง 
ง. รับราชการ 

๕)  รัฐใดปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรม ? 
ก. วัชชี 
ข. โกศล 
ค. มคธ 
ง. อวันตี 

๖) การศึกษาของชาวอารยันก่อนพุทธการมีรูปแบบ
อย่างไร? 

ก. เป็นแบบครัวเรือน 
ข. เป็นสถาบันทางศาสนา 
ค. เป็นสถาบันการศึกษา 
ง. ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 

๗) สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ใน
ประเทศใด? 

ก. อินเดีย 
ข. เนปาล 
ค. ภูฐาน 
ง. บังคลาเทศ 

๘) เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถจึงเลือกเดินทางไปผนวช
ยังแคว้นมคธ? 

ก. มีอาจารย์ทิศาปาโมกข์มาก 
ข. เป็นที่นิยมของนักบวชสมัยนั้น 
ค. มีเพ่ือนกษัตริย์ที่คอยช่วยเหลือ 
ง. มีสถานที่เป็นรัมณียสถานส าหรับนักบวช 

๙) เส้นทางจาริกของพระพุทธองค์เด็จดับขันธปริพ
พาน ได้แก่ข้อใด? 

ก. มคธ – วัชชี – มัลละ 
ข. ไพสาลี – มคธ - กุสินารา 
ค. โกศล – มคธ – วัชชี 
ง. โกศล – สักกะ – มัลละ 

๑๐) “พระภิกษุ” มีบทบาทอย่างไรต่อการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ช่วงต้นพุทธกาล ? 

ก. ประกอบพิธีกรรมในวัด 
ข. เทศนาสั่งสอนธรรมในวัดท้องถ่ินของตน 
ค. จาริกฝึกฝนตนเองและประกาศธรรมยังที่

ต่างๆ 
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ง. จ า ริ ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ คุ ณ ค่ า ข อ ง
พระพุทธศาสนา 

๑๑) พระอุปัชฌาย์มีบทบาทอย่างไรต่อพัฒนาการ
องค์กรสังฆะของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ? 

ก. ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนภิกษุใหม่ 
ข. ท าหน้ากลั่นกรองและฝึกฝนสมาชิกภาพ 
ค. ท าหน้าที่บริหารจัดการคณะสงฆ์ทุกด้าน 
ง. ท าหน้ าที่ ปกครองหมู่ คณ ะให้มี ความ

เรียบร้อย 
๑๒) ค าสอนของพระพุทธเจ้ามีผลต่อพิธีบูชายัญ
ของสังคมอารยันอย่างไร? 

ก. ชาวอารยันเลิกบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ือ 
ข. ชาวอารยันยุติการบูชายัญตั้งแต่บัดนั้น 
ค. ชาวอารยันมองเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต 
ง. ชาวอารยันใช้แพะเป็นสัตว์บูชาแทนสัตว์

อ่ืน 
๑๓) คุณค่าของสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ส าคัญที่สุได้แก่
ข้อใด? 

ก. รวบรวมธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ 
ข. เป็ นการประชุมสงฆ์ เพ่ื อรับหลักการ

เดียวกัน 
ค. เป็นการก าราบบุคคลประพฤติไม่ดีให้ขยาด 
ง. เป็นการสร้างบรรทัดฐานในการจดจ าค า

สอนพระพุทธเจ้า 
๑๔) สังคายนาครั้งที่ ๒ เกิดจากสาเหตุใด? 

ก. พระเมืองมคธทะเลาะกับพระเมืองวัชชี 
ข. พระเมืองวัชชีประพฤตินอกกรอบธรรม

วินัย 
ค. พระสงฆ์ฝ่ายใต้เห็นแย้งกับพระสงฆ์ฝ่าย

เหนือ 
ง. พระเมื องวั ชชี กั บพระเมื อ งโกสั ม พี มี

ความเห็นเกี่ยวกับธรรมวินัยไม่ลงรอยกัน 
๑๕) สังคายนาครั้งที่ ๓ ส่งผลกระทบต่อองค์กร
สังฆะในอินเดียอย่างไร? 

ก. ท าให้คณะสงฆ์แตกแยกท่ัวประเทศ 
ข. ท าให้คณะสงฆ์เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น 
ค. ท าให้คณะสงฆม์ีความม่ันคงเข้มแข็งข้ึน 
ง. ท าให้เกดิการตรวจสอบคณะสงฆ์มากขึ้น 

๑๖) ผลของการท าสังคายนาครั้งที่ ๓ เกิดคุณค่าต่อ
พระพุทธศาสนา ? 

ก. พระพุทธศาสนามั่นคงเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 
ข. พระพุทธศาสนาขยายตัวออกนอกประเทศ 
ค. พระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาประจ า

ชาติ 
ง. เกิดความนิยมบวชเป็นพระแสวงหาสัจ

ธรรม 
๑๗) พระเจ้าอโศกมีบทบาทต่อพุทธศาสนาอย่างไร 

ก. สนับสนุนการท าสังคายนา 
ข. สร้างวัดวาอารามจ านวนมาก 
ค. อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์กว้างขวาง 
ง. สนับสนุนพระพุทธศาสนารอบด้าน  

๑๘) การส่งสมณทูต ๙ สายส่งผลต่อพัฒนาการ
พระพุทธศาสนาในยุคหลังอย่างไร ? 

ก. พระพุทธศาสนาขยายขอบเขตกว้างไกล 
ข. ท าให้พระพุทธศาสนามั่นคงในอินเดีย 
ค. พระพุทธศาสนากลายเป็นศูนย์กลางภูมิ

ปัญญา 
ง. นิยมใช้สมณฑูตประกาศพระศาสนา 

๑๙) การศึกษาไม่ครบวงจรอันเป็นสาเหตุให้เกิดการ
แยกนิกายหมายความว่าอย่างไร 

ก. เรียนอย่างเดียวไม่มีการประเมินผล 
ข. มีแต่การสอบประเมินแต่ไม่มีการเรียน 
ค. เรียนแต่ปริยัติ เท่ านั้นขาดปฏิบัติและ

ปฏิเวธ 
ง. เรียนแต่ด้านคันธุระไม่มใส่ใจด้านวิปัสสนา

ธุระ 
๒๐) ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของพุทธศาสนาเถรวาท
ได้ถูกต้อง ? 

ก. ฝึกปฏิบัติขัดเกลาตนเองเพ่ือพระนิพพาน 
ข. ใส่ใจในความล าบากของชีวิตผู้คนในสังคม 
ค. ฝึกฝนพัฒนาความคิดค้นหาสัจจธรรมของ

ชีวิต 
ง. ฝึกพัฒนากระบวนการทางความคิดเพ่ือ

ค้นหาความจริงของโลกและชีวิต 
----------------------------------------------- 

ผศ.บรรจง  โสดาด ี
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