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หนวยการเรียนรูท่ี 7  เร่ือง  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
 มฐ. ส 1.1 
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 

ส 1.1  ม.6 / 11 
3.  สาระการเรียนรู 
 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 4.  รองรอยการเรียนรู 

 4.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 
       1)  ผลงานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
       2)  ผลงานจากการตอบคําถามเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
4.2  กระบวนการปฏิบัติงาน  ไดแก 

                     นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 4.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียน 
        ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

5. แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู  

รองรอยการเรียนรู 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 
ผลงานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธ- 

ศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

 
-  อธิบายวิธีการ
สัมมนา  เสนอแนะ
แนวทาง    แหลง     
เรียนรู 

 
-  ศึกษา  คนควา         
นําเสนอ  สรุปผล 

5.2 การปฏิบัติงาน 
นักเรียนมีความรูความเขาใจพระพุทธ- 

ศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 
-  อธิบาย  เสนอ       
แนวทาง 

 
-  ศึกษา  คนควา            
นําเสนอ สรุปผล 

5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายเนื้อหาที่
สําคัญ  สรุปขอมูล    
เมื่อเรียนจบในแตละ
หนวย  

-  ทําแบบฝกทักษะ 
-  ทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7 / 1  เร่ือง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
เวลา   2  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู 

        รูและเขาใจความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาแบบยั่งยืนมี
ทักษะในการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนได 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนได 
        2)  วิเคราะหและอภิปรายถึงปญหาของการพัฒนาที่กอใหเกิดปญหาในมิติตางๆ ของ
สังคมได  
2.  สาระสําคัญ 

2.1  สาระการเรียนรู 
                     พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน   
 2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)  ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
                          -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)  ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                          -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
        3)  ทักษะการคิด 

             -  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง ทักษะการคิด
แสดงความคิดเห็น  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล  ทักษะการคิดประยุกตใช 
และทักษะการคิดสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 

 3.1  ผลงาน / ชิ้นงาน  ไดแก 
        ผลงานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 

  3.2  กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไดแก 
        1)  การทํางานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
        2)  การตอบคําถามเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 3.3  พฤติกรรมลักษณะพึงประสงค 

                      ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 
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              3.4  ความรูความเขาใจ 
       1)  การเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนา

แบบยั่งยืน  จากการตอบคําถาม  
       2)  ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง พระพุทธศาสนากับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -  ผลงานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน   
ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการสัมมนาเรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนา

แบบยั่งยืน    
2)  สังเกตพฤติกรรมจากการตอบคําถามเรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ดานลักษณะพึงประสงค 
ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 

การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  พระพุทธ-

ศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน จากการตอบคําถาม  
2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง พระพุทธศาสนากับ 

การพัฒนาแบบยั่งยืน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)  แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  
การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น  เปนตน 

3)  แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 4)  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1  ขั้นนํา 
                    1)  นักเรียนสวดมนตกอนเรียนและทําแบบทดสอบกอนเรียน 
                    2)  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
             -  การพัฒนาหมายถึงอะไร 
                          -  การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนอยางไร 
 5.2  ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งคําถาม   
     1.1  ใครรูจักการเรียนแบบสัมมนาบาง 
     1.2  อธิบายลักษณะการเรียนแบบสัมมนา 

 

2.  นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง ขั้นตอนการ
สัมมนา  สนทนาซักถามเพื่อความเขาใจตรงกัน 

 

3.  ตัวแทนนักเรียนออกมาเลาความประทับใจ
ในการสัมมนาพระพุทธศาสนา 

 

4.  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจในหัวขอตอไปนี้ 
     4.1  วิธีการนําความรูและประสบการณจาก
การเรียนพระพุทธศาสนามาใชในการสัมมนา 
     4.2  ขั้นตอนของการสัมมนา 
     4.3  การเตรียมตัวในการสัมมนา 
            1)  อุปกรณ 
            2)  การศึกษาหัวขอธรรมะ 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

5.  ครูนําเสนอเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  นักเรียนรวมกันเสนอหัวขอของ
การสัมมนา  ครูเขียนบนกระดานดํา  ดังนี้ 
      5.1  ปญหาขาดแคลนน้ํา 
      5.2  ปญหาปาชายเลน 
      5.3  ปญหาความยากจน    

ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 

6.  นักเรียนแบงกลุม  4 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      6.1  นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นตาม
หัวขอที่ตกลงกันในชั้นเรียน  1  ปญหา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
        6.2  เขียนขอสรุปของกลุมลงบนกระดาษ
ชารต 
        6.3  แตละกลุมนําความรูเร่ือง พระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ  ที่เรียนมาเปนแนวทางใน
การแกปญหา      

 

7.  ทุกกลุมนําเสนอผลการสัมมนาหนาชั้นเรียน 
ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม  ช้ีแนะ       
เพิ่มเติม 

ทักษะการคิดนําเสนอขอมูล 

 8.  ครูสนทนาซักถามการนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตไดอยางไร  นักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็น 

ทักษะการคิดประยุกตใช 

9.  นักเรียนรวมกันสรุปขอมูลการสัมมนาของ
ทุกกลุมรวมเปนหนึ่งเดียว  นําเสนอโดยการ   
จัดปายนิเทศ 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                     1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการสัมมนาและนําผลงานทั้งหมดจัดนิทรรศการ 
                     2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  สื่อการเรียนรู 
                     1)  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
         2)  ใบความรูเร่ืองขั้นตอนของการสัมมนาพระพุทธศาสนา           
   6.2  แหลงเรียนรู 
                    1)  หองสมุดโรงเรียน 
       2)  หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     นิมนตพระสงฆ / ผูมีความรูในทองถ่ินมาใหความรูเร่ืองการศึกษาตามแนวทางพุทธ-
ศาสนาเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                         -  เชิญวิทยากรใหความรูเร่ือง การศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาที่
ยั่งยืน        
        2.  ขั้นวิเคราะห 
                          -  พระพุทธศาสนาทําใหการพัฒนายั่งยืนไดอยางไร 
                          -  ผูที่กระทําไดคือใคร 
                          -  มีความยากงายมากนอยเพียงใด 
         3.  ขั้นสรุป 
                          -  ฟงจากวิทยากร  สนทนาซักถาม 
                          -  บันทึกลงสมุด 
        4.  ขั้นประยุกตใช 
                          -  ศกึษาหัวขออ่ืนที่อยากรู         

7.2  กิจกรรมบูรณาการ 
                     ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา  โดย
กําหนดภาระงาน  ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ภาระงาน  “ศึกษาหลักธรรมท่ีทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
การบูรณาการ  มฐ.  ส  1.3  ม.6 / 1 
ผลการเรียนรู  อธิบายหลักธรรมที่ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 หลักธรรม 
 2.  อธิบายหลักธรรมและวิธีการนําไปใช 
 เกณฑการประเมิน 
  -  ความถูกตองและสอดคลองกันของหลักธรรม 
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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. ประเมนิผล 
9.  ปรับปรุงแกไขและพัฒนา 
10. หมดปญหาหรือประสบความสําเร็จในการศึกษา 
11.  นําเสนอผลการสัมมนา 
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แบบประเมินผลงานกลุม 

ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

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 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

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 ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
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................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
       ปญหาที่พบคือ............................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
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       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  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. คําวา วฑฺฒน คือ พัฒนา ซ่ึงเปนคําในภาษาใด  
 ก.  ภาษากรีก 
 ข.  ภาษาบาลี 
 ค.  ภาษาสันสกฤต 
 ง.  ภาษาไทย 
2.  คําวา วรฺธน แปลวาอะไร   
 ก.  วัฒนธรรม 
 ข.  คานิยม 
 ค.  พัฒนา 
 ง.  ประเพณี 
3.  ขอใดไมใชความหมายของคําวาพัฒนา  
 ก.  ความเจริญเติบโตในทางที่ดี 
 ข.  การสรางสรรคส่ิงใหม 
 ค.  ความเจริญ 
 ง.  การไมมีอะไรเกิดขึ้น 
4.  ขอใดคือปญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาที่ผิด  
 ก.  ความเจริญทางวัตถุ แตคุณธรรมต่ําลง 
 ข.  สถาบันครอบครัวลมสลาย 
 ค.  ทรัพยากรคุณภาพเสื่อม 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
5.  ปญหาทุกขอกลาวถึงการพัฒนาที่เปนไปในทางที่ไมถูกตองยกเวนขอใด  
 ก.  ธรรมชาติปรับตัวเอง 
 ข.  เศรษฐกิจตกต่ํา 
 ค.  สังคมมีปญหา 
 ง.  ทรัพยากรหมดสภาพ 
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6.  รัฐบาลเคยขอใหพระสงฆเลิกสอนธรรมบางขอเพราะทําใหประเทศชาติไมพัฒนาคือขอใด 
 ก.  มัจฉริยะ 
 ข.  พรหมวิหาร 
 ค.  สันโดษ 
 ง.  จาคะ 
7.  ลักษณะทั่วไปของสังคมที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน  
 ก.  คนสัมพันธกับสังคมอยางมีความสุข 
 ข.  คนสัมพันธเฉพาะคนอยางมีความสุข 
 ค.  คนเกื้อกูลเฉพาะคนที่รูจัก 
 ง.  คนเกื้อกูลกันเฉพาะคนในสังคมโลก 
8.  การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นกอใหเกิดความสมดุลในดานใด  
 ก.  เศรษฐกิจ 
 ข.  สังคม 
 ค.  ส่ิงแวดลอม 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
9.  การไมผูกขาดความจริง  ไมตกอยูในขายของความเชื่ออยางงมงาย หมายความวาอยางไร  
 ก.  สัจธรรมอยางรูเทาทัน 
 ข.  มนุษยชาติทั้งโลกอยูกันฉันมิตร 
 ค.  ส่ิงแวดลอมที่เกื้อกูลกัน 
 ง.  ระบบเศรษฐกิจกับการใชจายของมนุษย 
10.  เมื่อใดการพัฒนาจึงจะยั่งยนื  
 ก.  เมื่อยึดมั่นการพัฒนาแบบพุทธ 
 ข.  ยึดมั่นการพัฒนาแบบยั่งยืนตามสังคมตะวันตก 
 ค.  เมื่อมีการพัฒนาคน  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
 ง.  เมื่อมีการพัฒนาการศึกษาของคนใหสมบูรณแบบ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูท่ี  7 เร่ือง  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

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

หนวยการเรียนรูท่ี  7  เร่ือง  สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
1. คําวา “ พัฒนา ” มีความหมายวาอยางไร และทําไมตองพัฒนา 
 คือ  ความเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีดี หรือการสรางสรรคสิ่งใหมท่ีตองพัฒนาเพราะการ
สรางสรรคสิ่งท่ีดีทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนา 
2. การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความหมายวาอยางไร  ยกตัวอยางเหตุการณในปจจุบันประกอบการอธิบาย  
 คือการพัฒนาที่มุงใหเกิดความสมดุลในดานเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม หรือกลาวโดย
สรุป การพัฒนาที่ไมกอใหเกิดปญหาตามมาอีกในอนาคต  เชน  การใหความรูประชาชนในเรื่องการ
ทําไรนาสวนผสมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน 
3. การพัฒนาเชิงพุทธมีลักษณะอยางไรบาง  และในสังคมปจจุบันมีการพัฒนาเชิงพุทธหรือไม  
อยางไร 
 ควรมีลักษณะที่พอสังเกตได คือ  

1)  คนสัมพันธกับคนอยางมีความสุข (ไมมีมัจฉริยะ 5 / มีจิตใจไรพรมแดน ) 
2)  คนสัมพันธกับสังคมอยางมีความสุข ( ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ) 
3)  คนสัมพันธกับสัจธรรมอยางรูเทาทัน (ไมผูกขาดความจริง  ไมตกอยูในขายของความ

เชื่ออยางงมงายจนกลายเปนคลั่งศาสนา ลัทธิ อุดมการณ ) 
4)  คนสัมพันธกับมนุษยชาติท้ังโลกอยางฉันมิตร ( อยูรวมกันดวยโลกทัศนแบบโลกทั้ง

ผองพี่นองกัน  หรือมองคนทั้งโลกเปนมิตรสหาย ) 
5)  คนสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน ( มีวิธีคิดแบบคนเปนสวนหนึ่งของ

ธรรมชาติ / สิ่งแวดลอม ไมใชเปนนายเหนือธรรมชาติ / สิ่งแวดลอม ) 
6)  คนสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจท่ีไมมุงกําไรสูงสุดจนขาดจริยธรรม (ระบบเศรษฐกิจท่ีมี 

จริยธรรมไมมุงกําไรสูงสุดจนขาดความชอบธรรม หรือจนกอใหเกิดการรุกรานทางวัฒนธรรมและ
ลาอาณานิคมของประเทศอื่น ) 

7)  คนสัมพันธกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีสติ ( ไมมุงใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาประโยชนเพียงอยางเดียว หากแตรูจักใชเพื่อสรางสรรคประโยชนดวย ) 
มี  คือ การพัฒนาตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีวา ใหเดิน
ทางสายกลาง  ท่ีมีความพอประมาณ  มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
4.  การพัฒนาเชิงพุทธมีผลดีและผลเสียตอสังคมอยางไรบาง  ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย  
 มีผลดีตอสังคม คือ ทําใหคนมีเหตุมีผล  ประกอบอาชีพสุจริต  สังคมสงบสุข พัฒนาได 


