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แผนการจัดการเรียนรู ้

เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
รหัสวิชา ส 22102  ช่ือรายวิชาเศรษฐศาสตร์   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2554
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ดีท่ีบ้านเรากิจกรรมบูรณาการ เวลา 3 ช่ัวโมง 

******************************************************************************** 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
        ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
    ตัวชี้วัด(เป้าหมายการเรียนรู้) 
        ส 3.1 ม.2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
        การจัดการทรัพยากร การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น(ข้าวหลาม) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพนั้น จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นได้ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (K) 
3.2  ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น            
      (ข้าวหลาม) (P) 
3.3  เสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) โดยใช้ปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง (P) 
3.4  เห็นคุณค่าและความส าคัญของผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) (A) 

 
4.  สาระการเรียนรู้ 
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4.1  หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

 4.3  ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
         5.2  ความสามารถในการคิด 
         5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         6.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         6.2  มีวินัย  
         6.3  ใฝ่เรียนรู้ 
         6.4  อยู่อย่างพอเพียง 
         6.5  รักความเป็นไทย  
 
7.  ภาระงาน/ชิ้นงาน 
         7.1  ภาระงาน 
  7.1.1  ศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  7.1.2  ส ารวจการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น(ข้าวหลาม) 
  7.1.3  น าเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น(ข้าวหลาม) 
         7.2  ชิ้นงาน 
  7.2.1  ใบงานท่ี 1 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  7.2.2  แบบบันทึกการส ารวจการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

        (ข้าวหลาม) 
  7.2.3  แผนผังมโนทัศน์(Mind Mapping) เรื่อง “แนวทางการพัฒนา 

        ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น(ข้าวหลาม)” 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ชั่วโมงที่ 1  
          8.1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ ชุด “พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ” (15 นาที) 
           8.2. อภิปรายซักถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีชม โดยต้ังประเด็นค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ดังนี้ 
                 - เรื่องท่ีชม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
                 - ประเด็นส าคัญ จากการชมวีดิทัศน์เรื่อง “พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ” มี
อะไรบ้าง 
                 - นักเรียนได้ข้อคิดจากการชมวิดีทัศน์ ชุด “พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ” 
อะไรบ้าง  
  

การชมวีดิทัศน์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการ
ท าประโยชน์เพื่อชาติ และเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

8.3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 6 คน (เก่ง:ปานกลาง:อ่อน) (1:3:2) นักเรียนท่ีอยู่
ในเขตชุมชนใกล้กันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อสะดวกในการออกส ารวจชุมชน และท าให้
กระบวนการท างานกลุ่มเกิดประสิทธิภาพ 
 
เพื่อให้นักเรียนเก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนอ่อน ให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตาม
ตัวชี้วัด โดยแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกประธาน (ท าหน้าที่น าการอภิปรายและกระตุ้นให้
เพื่อนในกลุ่มสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมกลุ่ม)เลขานุการกลุ่ม (บันทึก
สรุปผลการอภิปรายในกลุ่ม เพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน) และสมาชิกกลุ่มร่วมเสนอความ
คิดเห็นในการอภิปราย การแบ่งกลุ่มเป็นการให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ ในหน้าที่
เป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เหตุผลในการอภิปราย ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
  
  8.4.ครูชี้แจงการปฏิบัติงาน ด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนทราบ (15 นาที) 

8.5.นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
8.6.หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาใบความรู้ในกลุ่มร่วมกันแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกัน

วิเคราะห์ใบความรู้ โดยจัดท าเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในใบงานท่ี 1 เรื่อง “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 8.6.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.6.2 แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.6.3 เป้าหมายและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

การให้นักเรียนวิเคราะห์แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้นักเรียน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นคนที่มีเหตุมีผลในการท างานร่วมกัน มีความเป็น
ประชาธิปไตย โดยใช้ความรู้ได้อย่างรอบคอบ 
  
 8.7.นักเรียนท่ีมีจิตอาสาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 3 นาที จ านวน 3 
กลุ่ม(9 นาที) 
 8.8. ให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีความคิดแตกต่าง หรือประเด็นเพิ่มเติมให้น าเสนอหน้าช้ัน
เพื่อเป็นความคิดท่ีหลากหลาย 
 8.9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นดังต่อไปนี้ 

8.9.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.9.2 แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.9.3 เป้าหมายและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

         8.10.ครูประเมินผลงานจากกระบวนการกลุ่ม และตรวจใบงาน (11 นาที) 
          8.11.ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปส ารวจการผลิต การบริการ
และปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) ในชุมชนของนักเรียน เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลในช่ัวโมงต่อไป 
  
ชั่วโมงที่ 2 
          8.12.ครูทบทวนโดยการตั้งค าถาม ในประเด็นดังต่อไปนี้ (5 นาที) 

8.12.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.12.2 แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

  8.12.3 เป้าหมายและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.13.นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลท่ีได้ไปส ารวจการผลิต การบริการและปัญหา

การผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) ในชุมชนของนักเรียน หน้าช้ันเรียน (20 นาที) 
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การมอบหมายงานให้นักเรียนออกไปส ารวจ และน าเสนอข้อมูลนั้น ท าให้นักเรียนรู้จักใฝ่
เรียนรู้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักแบ่งหน้าที่การท างาน มีความสามัคคี สามารถ
ท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
  

 

8.14.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการผลิต การบริการ และปัญหาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) ในชุมชนของนักเรียน 

8.15.นักเรียนทุกกลุ่มท าใบงานท่ี 2 เรื่อง “แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการวิเคราะห์จากประเด็นศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับการผลิต การบริการ 
และปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) ในชุมชนของนักเรียน ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ได้รับแตกต่างกัน ในรูปแบบผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) 

 
 

การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และสามารถเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  

 

8.16.นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และส่งผลงานให้ครูตรวจ (20 นาที) 
 8.17.ทุกคนร่วมกันสรุปเรื่อง “แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยสรุปลงใน คลิปชาร์ท (Clip Chart) ติดไว้ป้ายนิเทศหน้าช้ันเรียน เพื่อให้
นักเรียนบันทึกลงสมุดประจ าวิชา นอกเวลาเรียน 
 8.18.ครูประเมินผลงานกระบวนการกลุ่มและตรวจใบงาน 
ชั่วโมงที่ 3  
 8.19.นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้ เกี่ยวกับปัญหาการผลิต และการบริการ 
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) โดยการสนทนาซักถาม และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
(5 นาที) 
 8.20.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาการผลิต การบริการ 
และบอกคุณค่า ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) ลงในใบงานท่ี 3 เรื่อง     
“แนวทางการพัฒนา และคุณค่า ความส าคัญ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)” ในรูปแบบ
ผังมโนทัศน์ (Mind mapping) (20 นาที) 
 8.21.นักเรียนกลุ่มท่ีมีจิตอาสาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 3 กลุ่ม และกลุ่มท่ีมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างสามารถน าเสนอผลงานเพิ่มเติมได้  
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 8.22.นักเรียนแลครูร่วมกันสรุป เรื่อง “แนวทางการพัฒนา และคุณค่า ความส าคัญ 
ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)” และครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น  
 8.23.นักเรียนทุกกลุ่มส่งผลงานกลุ่ม ครูประเมินผลงานกลุ่ม ครูให้ค าชมเชยกลุ่มท่ีมี
ผลงานดีเด่นและให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
          8.24.นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปัญหาการผลิต การบริการ แนวทางการพัฒนา และคุณค่าความส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) 
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 วีดิทัศน์ ชุด “พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ”   
        9.2 ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
         9.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
         9.4 แบบส ารวจการผลิต การบริการและปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น 

       (ข้าวหลาม) 
9.5 ใบงานท่ี 2 เรื่อง “แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง” 
9.6 คลิปชาร์ท (Clip Chart) เรื่อง “แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของ 
       เศรษฐกิจพอเพียง” 
9.7 ใบงานท่ี 3 เรื่อง “แนวทางการพฒันา และคุณค่า ความส าคัญ ผลิตภัณฑ์ดี   
       ในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)” 

 
10. การวัดและประเมินผล 
      10.1 วิธีการ  
            10.1.1 การตรวจใบงานท่ี 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

  10.1.2 การตรวจใบงานท่ี 2  เรื่อง “แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” 

  10.1.3 การส ารวจการผลิต การบริการและปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น 
          (ข้าวหลาม) 
  10.1.4 การตรวจใบงานท่ี 3 เรื่อง “แนวทางการพัฒนา และคุณค่า ความส าคัญ  



 

  ตัวอย่างหน่วยฯ  123  
  

 ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)” 
            10.1.5 การประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 
      10.2 เคร่ืองมือวัด 
            10.2.1 แบบประเมินใบงานท่ี 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

  10.2.2 แบบประเมินใบงานท่ี 2  เรื่อง “แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” 

            10.2.3 แบบส ารวจการผลิต การบริการและปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น 
           (ข้าวหลาม) 
  10.2.4 แบบประเมินใบงานท่ี 3 เรื่อง “แนวทางการพัฒนา และคุณค่า  

ความส าคัญ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)” 
            10.2.5 แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
      

10.3 เกณฑ์ 
            10.3.1 เกณฑ์การประเมินใบงาน 
                 15-20  คะแนน        อยู่ในเกณฑ์    ดี                    แสดงว่า   ผ่าน 
                 10-14  คะแนน        อยู่ในเกณฑ์    พอใช้               แสดงว่า   ผ่าน 
                 ต่ ากว่า  10  คะแนน อยู่ในเกณฑ์    ต้องปรับปรุง   แสดงว่า   ไม่ผ่าน 
            10.3.2 เกณฑ์การประเมินแบบส ารวจ  

1.ระบุปัญหาการผลิต  การบริ การ  และแนวทางแก้ ไ ขไ ด้ ชัดเจน           
ต้ังแต่ 5 ปัญหาข้ึนไป ได้ 3 คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ ดี แสดงว่า   ผ่าน 
2.ระบุปัญหาการผลิต การบริการ และแนวทางแก้ไขได้ชัดเจน  
ต้ังแต่ 2-4 ปัญหา ได้  2 คะแนน   อยู่ในเกณฑ์  พอใช้  แสดงว่า   ผ่าน 
3.ระบุปัญหาการผลิต การบริการ และแนวทางแก้ไขได้ชัดเจน 1 ปัญหา  

                    ได้  1  คะแนน   อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง   แสดงว่า   ไม่ผ่าน 
 
11.  บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

11.1   ผลการจัดการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 11.1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ (K,P,A) 
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………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
11.1.2 สมรรถนะส าคัญ   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
11.1.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

11.2  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
11.3   แนวทางแก้ไข/พฒันา 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ…………………………………………………… 

(……..………………………………………..) 
ครูผู้สอน 
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เอกสารประกอบ 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หลักพอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

1.เนื้อหา 

วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดและจัด
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับ  บริบท
ของชุมชน เวลาและ
วัยของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเข้าใจ
ตามล าดับง่ายไปหา
ยากบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้
ในหลักสูตร 

ศึกษาหลักสูตร
มาตรฐานตัวชี้วัด  
จัดเรียงล าดับเนื้อหา
จากง่ายไปหายาก 
เนื้อหาท่ีเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวไปถึงเรื่องไกล
ตัว  

 

2. เวลา 

ศึกษาโครงสร้างเวลา
ในหลักสูตร 
ก าหนดเวลา
เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา วัย
ของผู้เรียน 

ก าหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมได้เต็มตาม
ศักยภาพผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลา
ในการท างาน ได้
เหมาะสม ก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ชัดเจน
ตามเวลาท่ีมี และ
เผ่ือเวลาไว้รองรับ
เหตุการณ์ท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงในขณะ
ท ากิจกรรม 
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หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

3.วิธีการจัด 

กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียน
ให้พอดีกับเนื้อหา 
กิจกรรม และจ านวน
นักเรียน 
-ก าหนดกิจกรรม 
ภาระงาน การส ารวจ
สืบค้น  การน าเสนอ
โดยการอภิปราย 
เขียนสรุปในรูปของ
Mind  Mapping
การให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในเวลาท่ี 
ก าหนด 

-ต้องการให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคม
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
-เพื่อฝึกทักษะการ
ส่ือสาร การคิด 
วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและการ
ท างานร่วมกัน มีวินัย
มีความรับผิดชอบ   

-ครูชีแ้จงขั้นตอนการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม  และ
การส ารวจข้อมูลใน
ชุมชน ให้ชัดเจนและ
ให้ค าแนะน า/ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด 
ในขณะท่ีนักเรียน
ปฏิบัติการกลุ่ม 
-ผู้สอนมีความรอบรู้ใน
เรื่องท่ีสอน มีเทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย
น่าสนใจ เหมาะสมกับ 
เนื้อหาและวัยของ
ผู้เรียน 

4. แหล่งเรียนรู้ 

-การเลือกใช้ แหล่ง
เรียนรู้ในการเรียน
การสอน เหมาะสม
กับ เนื้อหา กิจกรรม 
งบประมาณ เวลาใน
การท ากิจกรรม และ
วัยของผู้เรียน 
- เลือกใช้แหล่ง

-เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คุ่มค่า  
-เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามสภาพจริง 
-ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์/ตาม

-ส ารวจแหล่งเรียน ท่ี
มีในท้องถิ่นจัดเตรียม
ความพร้อม
ประสานงานกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง/วิทยากร
ในการให้ความรู้เรื่อง
การท าข้าวหลาม 
-จัดเตรียมแหล่ง
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เรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น
การท าข้าวหลาม 
 

ตัวชี้วัด เรียนรู้ส ารองไว้ใน
กรณีท่ีแหล่งเรียนรู้
นั้นมีปัญหา   

 

หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

5.สื่อ  /อุปกรณ ์

-การเลือกใช้ส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์/ในการเรียน
การสอน เหมาะสม
กับ เนื้อหา กิจกรรม 
วัยผู้เรียนและมี
จ านวนเพียงพอ กับ
ผู้เรียน 
-ก าหนดช้ินงานและ
ภาระงานให้
เหมาะสมกับเนื้อหา 
เวลาและระดับช้ัน
ของนักเรียน 

-ผู้เรียนใช้ส่ืออุปกรณ์
อย่างประหยัดคุ้มค่า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ใช้ส่ือเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้
บรรลุวัตถุประสงค์
ตามตัวชี้วัด 
-ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาได้ เกิด
การเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
-ใช้ส่ือสถานการณ์
จริงโดยการออก
ส ารวจตามสภาพจริง
เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ มีทักษะการ
แก้ปัญหาตามสภาพ
จริง 

-จัดวางส่ือตามก าหนด
ขั้นตอนก่อนและหลัง
การใช้ให้สัมพันธ์กับ
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ความสะดวกในการ
หยิบใช้ 
-จัดเตรียมส่ืออุปกรณ์
ให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรียนและมีส ารองไว้ 
ในกรณีท่ีส่ือช ารุด ใช้
การไม่ได้ 
-ตรวจสอบ และ
ทดลองสภาพความ
พร้อมของส่ือ 
โปรเจคเตอร์/เครื่องเล่น 
VCD 
 



 

  ตัวอย่างหน่วยฯ  128  
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หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

6. การประเมินผล 
 

-ออกแบบวิธีการวัด 
ประเมินผลให้ตรง
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
-การประเมินผล
เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 
กิจกรรม เนื้อหา วัย
ของผู้เรียนและเวลา 
ท่ีก าหนด 

-เพื่อวัด/ประเมินให้
ตรงตามตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ใน
หลักสูตร 
-วัด/ประเมินผลได้
ชัดเจนผู้เรียนได้
แสดงความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ 
 

-วางแผนการวัด/
ประเมินผลให้เป็น
ขั้นตอนชัดเจน 
-แบบประเมิน ข้อสอบ 
มีการตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเช่ือมั่นและ
เท่ียงตรงในการวัดตาม
ตัวชี้วัด 
-มีเครื่องมือวัดผล
เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรียน 
 

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

-เรื่องหลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระแกนกลางตามหลักสูตรปี 
2551 
-เรื่องการวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
-เรื่องเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
-มีความรู้และมีทักษะในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ 
-มีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ความรู้ในเนื้อหาท่ีสอนอย่างชัดเจนถ่องแท้ 
-ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรมของครู 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ 
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่นมีความเป็นกัลยาณมิตรและมีวินัยใน
ตนเองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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2.   ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการ 
     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.1ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไขดังนี้ 

 
 
 
 

หลักพอเพยีง 

พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
1.  ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าท่ี
การท างานในกลุ่มได้
เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตาม
ศักยภาพของแต่ละคน 
2.ใช้เวลาในการศึกษา
และปฏิบัติงานได้
เหมาะสมกับเวลาท่ี
ก าหนด 
3.  ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของแต่ละ
คน 
5.ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน 

1.ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
ท่ีได้รับมอบหมาย มี
วินัยในการรักษาเวลา 
เพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
2.คิดวิเคราะห์ใน
ประเด็นท่ีศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล 
3. น าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.อนุรักษ์และภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตน 

1. มีการวางแผนการ
ท างานอย่างรอบคอบ
ให้ทันตามก าหนดเวลา 
2.  เคารพกฎ กติกา 
และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่มปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการกลุ่ม 
3.  ระมัดระวัง
รอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

ความรู้ 
-ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
-พื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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-ทักษะชีวิตในกิจกรรมการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คุณธรรม 
ความสามัคคี     มีวินัย ตรงต่อเวลา   ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือแบ่งปัน 
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ พอประมาณ  เสียสละ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ ผลลัพธ์ (KPA) 4  มิติ  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการ 
      เปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
(K) 

-มีความรู้ เรื่อง 
ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การออกส ารวจ
ในชุมชน 
-มีความรู้เรื่อง
การจัดป้าย
นิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

- รู้กระบวนการ
ท างานกลุ่มและ
การน าเสนอ 
-มีความรู้ 
เรื่องกฎกติกา 
และมีวินัยในกลุ่ม 
-หลักการ 
เป้าหมาย หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-มีความรอบรู้
ในการใช้แหล่ง
เ รี ย น รู้ ใ น
ท้องถิ่น 
-รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการ
ผลิตและการ
บริการ
ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

-มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรม 
ประเพณีท่ี
สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 
 

 
ทักษะ 
(P) 
 

- ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่าง
ระมัดระวงั 
คุ้มค่าและ

- เกิดทักษะใน
การท างานกลุ่ม - 
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี

-ใช้วัสดุ  
อุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่าและถูกวิธี 

-ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
-มีความเป็น
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ประหยัด 
- การเลือกใช้
วัสดุให้
เหมาะสมกับ
การออกส ารวจ
ในชุมชน และ
การจัดป้าย
นิเทศ 

ความสุข 
- ทักษะการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
-ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิต 
 

มิตรกับผู้อื่น 
-ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยได้
อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

      ค่านิยม 
(A) 

- เห็นคุณค่า 
ความส าคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 

-เห็นคุณค่า 
และ
ความส าคัญ
ของความ
สามัคคี มีน้ าใจ 
ความเสียสละ 
มจิีตอาสา และ
กระบวนการ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

-เห็นคุณค่าของ
การรักษา
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนของ
นักเรียน 

-เห็นคุณค่า
และตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
และแหล่ง
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถิ่น 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจพอเพยีง 
             “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทาง  การด ารัสช้ีแนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กว่า 30 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวคิดหลัก 

เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 

      เป้าหมาย 
           มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 
 หลักการ  

ความพอเพียง หมายถึง   ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน 



 

  ตัวอย่างหน่วยฯ  134  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     เง่ือนไขพื้นฐาน 
         - จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน าวิชาการ 
ต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน 
         - การเสริมสร้างจิตใจของตนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้ส านึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
 
 นิยามของความพอเพียง  

ความพอประมาณ   หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
ความมีเหตุผล   หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดจาก
การกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
 

   เง่ือนไขเพือ่ให้เกิดความพอเพียง 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยท้ังความรู้ และคุณธรรม 

พื้นฐาน 
         เง่ือนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้านความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
         เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  เช่น  
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,หนังสือเศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร (2549) 
 
 
 
 

 
ใบงานที่ 1 

เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
วิชาสังคมศึกษา ส 22102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/….. 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของ
แผนผังมโนทัศน์(Mind Mapping) 
 

ชื่อกลุ่ม_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
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แบบส ารวจ 
เร่ือง การผลิต การบริการและปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) 

 
วิชาสังคมศึกษา ส 22102         ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/….. 
ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนส ารวจการผลิต การบริการและปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น 
(ข้าวหลาม) และบันทึกข้อมูลการส ารวจลงในตาราง 
 

ชื่อกลุ่ม_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ชุมชนที่ส ารวจ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
วันที่_ _ _ เดือน_ _ _ _ _ _ พ.ศ.2554 

สภาพการผลิตใน
ปัจจุบัน 

ประเด็นท่ีส ารวจ 
วัตถุดิบที่ใช้ :  
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แหล่งที่ได้มาของวัตถุดิบ/สถานที่ผลิตวัตถุดิบ :  
 
 
 
 
 
วัตถุดิบที่ได้จากท้องถ่ินของตน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหาการ ประเด็นท่ีพบ 
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ผลิตในปัจจุบัน  

สภาพการบริการใน
ปัจจุบัน 

การตลาด(การขาย) มีลักษณะอย่างไร : 
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สภาพปัญหาการ
บริการในปัจจุบัน 

ประเด็นท่ีพบ 
การตลาด(การขาย) มีลักษณะอย่างไร : 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง แนวทางการด าเนินชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชาสังคมศึกษา ส 22102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/….. 
ค าชี้แจง : จากการส ารวจการผลิต การบริการและปัญหาการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น    
(ข้าวหลาม)ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าในชุมชนที่นักเรียนไปส ารวจมีกระบวนการ
จัดการผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)ท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไร ในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์(Mind Mapping) 
 

ชื่อกลุ่ม_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง แนวทางการพัฒนา และคุณค่า ความส าคัญ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม) 

 
วิชาสังคมศึกษา ส 22102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/….. 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาการผลิต การบริการ และ
บอกคุณค่า ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)  ในรูปแบบผังมโนทัศน์             
(Mind mapping)  
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แบบประเมินการตรวจใบงาน 
เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ล าดับ

ท่ี 

 
ชื่อกลุ่ม 

ความ
สมบูรณ์

และถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

(5) 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

(5) 

ตรงต่อ
เวลา 
(5) 

ความ
สวยงาม
และคิด

สร้างสรรค์ 
(5) 

รวม 
(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
เกณฑ์การประเมิน 
 
          15-20  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์    ดี                     แสดงว่า   ผ่าน 
          10-14  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์    พอใช้               แสดงว่า   ผ่าน 
      ต่ ากว่า  10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์    ต้องปรับปรุง   แสดงว่า   ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 
ล าดับ

ท่ี 

 
ชื่อกลุ่ม 

ความ
รับผิดชอบ 
และตรงต่อ

เวลา 
(5) 

มีการแบ่ง
หน้าที่
การ

ท างาน 
(5) 

การ
น าเสนอ 

(5) 

การแสดง
ความ
คิดเห็น

ภายในกลุ่ม 
(5) 

รวม 
(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
เกณฑ์การประเมิน 
 
          15-20  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์    ดี                     แสดงว่า   ผ่าน 
          10-14  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์    พอใช้               แสดงว่า   ผ่าน 
      ต่ ากว่า  10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์    ต้องปรับปรุง   แสดงว่า   ไม่ผ่าน 
 
 
 



 

  ตัวอย่างหน่วยฯ  144  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินใบงาน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

ความ
สมบูรณ์และ

ถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องทุก
ประเด็น 

เนื้อหาไม่
ถูกต้อง 

1 ประเด็น 

เนื้อหาไม่
ถูกต้อง 

2 ประเด็น 

เนื้อหาไม่
ถูกต้อง 

3 ประเด็น 

เนื้อหาไม่
ถูกต้อง 

มากกว่า 3 
ประเด็น 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

1.สะอาด  
2.เป็น 
ระเบียบ  
3.สวยงาม 
4.ใช้ภาษาได้
ถูกต้อง 

ไม่สมบูรณ์ 1 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
2 ประเด็น 

ไม่
สมบูรณ์ 3 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
มากกว่า 3 
ประเด็น 

การน าเสนอ  1.น าเสนอ
ถูกต้องตาม     
ประเด็น 
2.ลีลาน าเสนอ
น่าสนใจ 

ไม่สมบูรณ์ 1 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
2 ประเด็น 

ไม่
สมบูรณ์ 3 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
มากกว่า 3 
ประเด็น 
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3.พูดถูกอักขระวิธ ี
4.เสียงดังฟังชัด 

การแสดง
ความ
ร่วมมือ

ภายในกลุ่ม 
 

1.มีการวางแผน
ร่วมกัน 
2.ช่วยเหลือกัน
ท างาน 
3.ท าตามหน้าท่ี
ของตน 
4.ท างานจน
ส าเร็จ 

ไม่สมบูรณ์ 1 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
2 ประเด็น 

ไม่
สมบูรณ์ 3 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
มากกว่า 3 
ประเด็น 

 
 
 
 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

ความ
รับผิดชอบ 
และตรงต่อ

เวลา 

1.ท าตามหน้าท่ีของ
ตน 
2.งานถูกต้องสมบูรณ์ 
3.ตรงต่อเวลาเวลา 
4.ท างานจนส าเร็จ 

ไม่สมบูรณ์ 
1 ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
2 ประเด็น 

ไม่
สมบูรณ์ 3 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
มากกว่า 3 
ประเด็น 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

1.สะอาด  
2.เป็น 
ระเบียบ  
3.สวยงาม 
4.ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

ไม่สมบูรณ์ 
1 ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
2 ประเด็น 

ไม่
สมบูรณ์ 3 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
มากกว่า 3 
ประเด็น 
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การน าเสนอ  1.น าเสนอถูกต้อง
ตาม     ประเด็น 
2.ลีลาน าเสนอ
น่าสนใจ 
3.พูดถูกอักขระวิธ ี
4.เสียงดังฟังชัด 

ไม่สมบูรณ์ 
1 ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
2 ประเด็น 

ไม่
สมบูรณ์ 3 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
มากกว่า 3 
ประเด็น 

การแสดง
ความ
ร่วมมือ

ภายในกลุ่ม 
 

1.มีการวางแผน
ร่วมกัน 
2.ช่วยเหลือกัน
ท างาน 
3.ท าตามหน้าท่ีของ
ตน 
4.ท างานจนส าเร็จ 

ไม่สมบูรณ์ 
1 ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
2 ประเด็น 

ไม่
สมบูรณ์ 3 
ประเด็น 

ไม่สมบูรณ์ 
มากกว่า 3 
ประเด็น 

 
 


