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หนวยการเรียนรูท่ี 7  เร่ือง  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแกปญหาและพัฒนาสังคม 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    
 มฐ. ส 1.1  
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 1.1   ม.3 / 3   
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนาสังคม 

3.2  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนาสังคม 
       2)  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  ผลการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       นักเรียนวางแผนในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
       แบบทดสอบหลังเรียน 

5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

 
5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระ-
พุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนา
สังคม 
       -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  พระ-
พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 

-  อธิบายวิธีการ     
เสนอแนะ  ยกตัวอยาง 
  

 
   
 

-  ศึกษา  คนควา        
รวมเสนอความคิดเห็น 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       นักเรียนวางแผนในการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
-  อธิบาย แนะนําวิธีการ
ทํางานกลุม   

 
-  นักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติตามกติกาของ
กลุม     
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แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

-  อธิบาย สรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน  
แตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะใน 
แตละหนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบ     
หลังเรียนจบหนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7  เร่ือง  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนาสังคม   พระพุทธ -
ศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

  เวลา  2  ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 

 1.1  ผลการเรียนรู 
        รูและเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาและเขาใจคุณสมบัติ
ของผูที่ผานการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาได 
        2)  อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได 
        3)  บอกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียงได 
        4)  บอกแนวทางการปฏิบัติของบุคคลตวัอยางที่นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา 
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
        1)  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนาสังคม 
        2)  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
        1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -  ศึกษา  ปฏิบัติ 
        2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
  -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 
                          -  ทักษะการคิดแสดงความเห็น ทักษะการคิดสรุปความ ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดประยุกตใช  และทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง   
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 

       1)  ผลงานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนา 
สังคม 
        2)  ผลงานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง  
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3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
       1)  การทํางานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนา 

สังคม 
       2)  การตอบคําถามเรื่อง  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 
       ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก 

กระบวนการกลุม 
3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการแก 

ปญหาและพัฒนาสังคม จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนกัเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พระพุทธศาสนากับ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-  ผลงานกลุมจากการสัมมนา เร่ือง พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนาสังคม 
 -  ผลงานกลุมจากการสัมมนา เร่ือง พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการแกปญหา 

และพัฒนาสังคม 
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานลักษณะพึงประสงค 
-  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ 

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   พระพุทธ- 

ศาสนากับการแกปญหาและพัฒนาสังคม  จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  พระพุทธศาสนากับ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)  แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี 

ระเบียบและการมีสวนรวม 
2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว       

คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 
3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา 

เสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา  และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
        1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียนและทําแบบทดสอบกอนเรียน 
        2)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
  -  การศึกษาหมายถึงอะไร 
  -  อยางไรเรียกวาการศึกษา 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งคําถาม   
     1.1  ใครรูจักการเรียนแบบสัมมนาบาง 
     1.2  อธิบายลักษณะการเรียนแบบสัมมนา 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง ขั้นตอนการ
สัมมนา สนทนาซักถามเพื่อความเขาใจตรงกัน 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถามและ
วางแผนการจัดสัมมนาพระพุทธศาสนาตาม
หลักสูตร 

 

4.  ครูตั้งประเด็นคําถาม  นักเรียนรวมแสดง
ความคิดเห็น 
     4.1  ปญหาสังคมคืออะไร 
     4.2  ยกตัวอยาง  1  ปญหา 
     4.3  เสนอแนวทางแกไขโดยใชหลักธรรม 
 

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปพระพุทธศาสนา
ชวยแกปญหาสังคม 

ทักษะการคิดสรุปความ 

6.  นักเรียนแบงกลุม  4 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     6.1  เลือกปญหาสังคม  กลุมละ  1  ปญหา 
     6.2  นําหลักธรรมมาแกปญหาที่เลือก 
     6.3  เสนอแนวทางในการพัฒนาเมื่อ           
แกปญหานั้นแลว 
     6.4  ในกลุมรวมกันวางแผนการศึกษาปญหา 
โดยใชหลักการสัมมนาตามที่ไดศึกษาจากใบ
ความรู 
     6.5  การนําเสนอตามแนวทางที่กลุมเลือก  
เชน  การจัดปายนิเทศ  การบรรยาย  การแสดง
ละคร  เปนตน 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

7.  ทุกกลุมนําเสนอผลการสัมมนากลุมหนาชั้น
เรียน   ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

8.  ครูเชิญบุคลากรในทองถ่ินที่นําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตมาเปนวิทยากรใหความรูในเรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 9.  นักเรียนรวมกันสนทนาซักถามเพื่อใหได
รายละเอียด  โดยใชหลักการสัมมนาเพื่อหา  
แนวทางในการนําไปประยุกตใชกับชีวิตของ        
นักเรียนไดจริง 

ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

10.  นักเรียนนําเสนอผลการสัมมนาหนาชั้น
เรียน  ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 
 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
11.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  พระพุทธ-
ศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชขอคิดเห็น
จากการสัมมนาของนักเรียน 

 

12.  ครูตั้งประเด็น นักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็นโดยออกมาเขียนบนแผนกระดาษ
โปสเตอร 
       12.1  หลักธรรมที่นํามาประยุกตใชกับ  
หลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  
       12.2  นักเรียนคิดวาตนเองสามารถปฏิบัติ
ตามไดหรือไม  อยางไร 

ทักษะการคิดประยุกตใช 

 
5.3  ขั้นสรุป 

        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการสัมมนาและนําผลงานทั้งหมดจัดนิทรรศการ 
        2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษปที่ 3    
                     2)  ใบความรูเร่ืองขั้นตอนของการสัมมนาพระพุทธศาสนา            
        3)  แบบทดสอบกอนเรียน 
        4)  แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.2   แหลงเรียนรู 
        1)  หองสมุดโรงเรียน 
        2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        3)  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ือง  พระพุทธศาสนากับการ       
แกปญหาและพัฒนาสังคม  และพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
             -  นิมนตพระสงฆมาใหความรูเร่ือง  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและพัฒนา
สังคม  และพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.  ขั้นวิเคราะห 
             -  ใชหลักธรรมใดในการแกปญหาหรือพัฒนาสังคมใหดีขึ้นและสามารถแกไดจริง
หรือไม 
             -  ใครบางตองเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรม 
             -  ทําไมสังคมไทยจึงยังวุนวายทั้งที่มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหปฏิบัติ 
        3.  ขั้นสรุป 
             -  ฟงจากพระสงฆ  สนทนาซักถาม 
             -  บันทึกลงสมุดนําเสนอโดยการจัดมุมความรู 

      4.  ขั้นประยุกตใช 
             -  ศึกษาหัวขออ่ืนที่อยากรู           

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
        ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระ  พระพุทธศาสนา  โดยกําหนดภาระงาน  ศึกษาหลักธรรมที่ใชแกปญหาและ
พัฒนาสังคม  และหลักธรรมที่นํามาประยุกตใชกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาระงาน  “ศึกษาหลักธรรมท่ีใชแกปญหาและพัฒนาสังคม  และหลักธรรมท่ีนํามาประยุกตใชกับ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
การบูรณาการ  มฐ.  ส 1.3   ม.3 / 1 
ผลการเรียนรู  อธิบายหลักธรรมที่ใชแกปญหาและพัฒนาสังคม  และหลักธรรมที่นํามา        
                                         ประยุกตใชกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่ใชแกปญหาและพัฒนาสังคม  และหลักธรรมที่นํามา 
                                         ประยุกตใชกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาหลักธรรมที่ใชในการแกปญหาและพัฒนาสังคม  1  หลักธรรม 
 2.  ศึกษาหลักธรรมที่นํามาประยุกตใชกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1  หลักธรรม 
              3. อธิบายหลักธรรมและวิธีการนําไปใช 
 เกณฑการประเมิน 
  -  ความถูกตองและความสอดคลองกันของหลักธรรม 
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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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ใบความรู 
เร่ือง  ขั้นตอนการสัมมนา 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานและศึกษาขั้นตอนการสัมมนาใหเขาใจ 
 

1.  แบงกลุมตามขอตกลงของสมาชิกในชั้นเรียน 
2.  ทุกกลุมเลือกประธานและเลขากลุม 
3.  กําหนดหัวขอเร่ืองที่ตองการศึกษาพัฒนาหรือที่ตองการแกไข 
4.  วิเคราะหเหตุที่ตองการศึกษาพัฒนาหรือสาเหตุของปญหา 
5.  กําหนดเปาหมายของการศึกษาหรือพัฒนา 
6.  วางแผนการพัฒนาหรือวิธีการแกไขโดยการระดมสมอง 
7.  ดําเนินตามแผน( การพัฒนาหรือการแกปญหา ) 
8.  ประเมินผล 
9.  ปรับปรุงแกไขและพัฒนา 
10. หมดปญหาหรือประสบความสําเร็จในการศึกษา 
11. นําเสนอผลการสัมมนา 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

 
ความรับ   
ผิดชอบ 

ความ       
เสียสละ 

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 

การ ยอมรับ
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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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  7 
(Self  Reflection) 

1. การประเมินตนเองของผูเรียน  ใหดําเนินการดังนี้ 
1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบ   โดยอาจเขียนไวบน

กระดานดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 
1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
 

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

รายการบันทึก 
1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

 ส่ิงที่เปนจริง................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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 ปญหาที่พบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
 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  7  เร่ือง สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแกปญหาและพัฒนาสังคม 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  กรุงกบิลพัสดุเปนเมืองหลวงของแควนใด  
 ก.  แควนสักกะ 
 ข.  แควนวัชชี 
 ค.  แควนมคธ 
 ง.  แควนโกศล 
2.  ผูที่จะเขามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นจะตองไดรับการศึกษาพัฒนาตนตามหลักธรรมใด  
 ก.  ไตรลักษณ 
 ข.  อริยสัจ 
 ค.  ไตรสิกขา 
 ง.  ฆราวาสธรรม 
3.  เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงขอใด 
 ก.  เศรษฐกิจพอกินพอเก็บ 
 ข.  เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองเหลือกินเหลือเก็บ 
 ค.  เศรษฐกิจรูจักใช  รูจักกิน รูจักเก็บ 
 ง.  เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองไดเนนการผลิตและบริโภคแบบพออยูพอกิน 
4.  เศรษฐกิจแบบพอเพียงตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายประการ ยกเวนขอใด  
 ก.  การพึ่งพาตนเอง  
 ข.  การเคารพผูอาวุโส 
 ค.  การเดินทางสายกลาง  
 ง.   ความไมโลภ 
5.  เจาชายสิทธัตถะทรงเกิดมาในวรรณะใด  
 ก.  จัณฑาล 
 ข.  ศูทร 
 ค.  พราหมณ 
 ง.  กษัตริย 
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6.  เปาหมายสูงสุดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงคือขอใด  
 ก.  พัฒนาเศรษฐกิจ 
 ข.  แกไขและพัฒนาชนบทและความยากจน 
 ค.  แสวงหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจใหกับสังคมไทย 
 ง.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหหลุดพนจากสภาพการเปนหนี้ตางชาติ 
7.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริใหทดลองทํานาแบบใด  
 ก.  แบบหวานสํารวย 
 ข.  แบบหวานน้ําตม 
 ค.  แบบปกดํา 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
8.  ขอใดไมอยูในหลักไตรสิกขา  
 ก.  ศีล 
 ข.  สติ 
 ค.  สมาธิ 
 ง.  ปญญา 
9.  วรรณะของอินเดียวรรณะใดเปนวรรณะต่ําสุด  
 ก.  พราหมณ 
 ข.  แพศย 
 ค.  ศูทร 
 ง.  จัณฑาล 
10.  พระพุทธองคทรงแสวงหาความจริงนานกี่ป  
 ก. 4  ป 
 ข.  5  ป 
 ค.  6  ป 
 ง.  7  ป 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี  7  เร่ือง  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแกปญหาและพัฒนาสังคม 

 
1. ก 
2. ค 
3. ง 
4. ข 
5. ง 
6. ค 
7. ง 
8. ข 
9. ง 
10. ค 
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เฉลยคําถามทายหนวย 
หนวยการเรียนรูท่ี  7  เร่ือง  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแกปญหาและพัฒนาสังคม 

1.  เศรษฐกิจพอเพียงหมายความวาอยางไร  
 หมายความวา  เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองได เนนการผลิตการบริโภคแบบพออยูพอกินเปนหลัก
ไมเนนกําไรสุทธิหรือความร่ํารวยเปนเปาหมายสูงสุด  แตเนนความสงบสุขของผูคนในสังคมไมทํา
ใหผูอ่ืนเดือดรอน 
2.  หลักธรรมของพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวของกันอยางไร  จงอธิบาย  
 เก่ียวของกัน  คือ  เปนหลกัธรรมท่ี 

1) ใหรูจักการพึ่งตนเอง 
2) รูจักประมาณ 
3) เนนความสันโดษ 
4) มีเหตุมีผลในการใชจาย 
5ป เดินสายกลาง  คือ  ความพอดีไมมากเกินไปหรือนอยเกินไปไมโลภ 

3.  จงอธิบายทฤษฎีใหมชีวิตใหมของนายทองสุข  พิมพสาร มาโดยสังเขป  
 นายทองสุข  ไดเรียนรูวิธีการตาง ๆ ของในหลวง  เชน  การทํานาแบบตาง ๆ  การปลูกพืช
หมุนเวียน  การขุดบอเพื่อเก็บกักน้ํา  นายทองสุขจึงเริ่มเปล่ียนแปลงโดย 
 ทํานาลดลงเหลือเพียง  6  ไร  โดยยึดหลักท่ีวาทํานาเพื่อพอกินในครอบครัว สวนดินท่ีเหลือ
จัดสรรไปเปนแปลงปลูกไมผล  ท้ังมะมวง  ชมพู  ฝร่ัง และกลวย  และขุดบอน้ําขยายออกไปจนได
สระเก็บน้ําขนาดใหญ  ชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 
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