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                                      ส่วนท่ี 2 
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ส 3.1) 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชา  สังคมศึกษา        เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
___________________________________________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ส 3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาใช้บริหารจัดการทรัพยากร ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  เพื่อตระหนักถึง
ความส าคัญในการด ารงชีวิตอย่างมี 
ดุลยภาพ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว 
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 3.2  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ

บริการ 

 3.3  ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาโดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับท่ีผ่านมา 

 3.4  การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 

 

4. สมรรถนะส าคัญ   

4.1  ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสาร 

4.2  ความสามารถในการคิด 

4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4.4  ความสามารถในทักษะชีวิต 

4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 5.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 5.2  มีวินัย 

 5.3  ใฝ่เรียนรู้ 

 5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
 5.5  มุ่งมั่นในการท างาน   
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

1 
(4 ชม.) 

ส 3.1 ม.4-6/1 1.อภิปรายการก าหนด
ราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 
-ระบบเศรษฐกิจของ
โลกในปัจจุบันผลดีและ
ผลเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ  
- ตลาดและประเภท
ของตลาด ข้อดีและ
ข้อเสียของตลาด
ประเภทต่าง ๆ  
- การก าหนดราคาตาม
อุปสงค์และอุปทาน 
การก าหนดราคาใน
เชิงกลยุทธ์ที่มีใน
สังคมไทย 

1.ครูสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียน  โดยชม
วิดีทัศน์เกี่ยวกับวิกฤต
เศรษฐกิจโลก 
2. ครูใช้เทคนิคค าถาม
ว่า “นักเรียนได้เรียนรู้
อะไร  และมีความ
คิดเห็นอย่างไร” 
3. นักเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นผ่าน
กิจกรรมโดยบันทึกลงใน
บัตรค า (card and 
chart)   
4. นักเรียนสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ
และตลาดแบบต่างๆ 

- บัตรค า (Card 
and Chart) 
- สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจและ
ตลาดแบบต่างๆ 
-ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจ
และตลาดแบบ
ต่างๆ 
-กิจกรรมการแสดง
ความคิดเห็น 
-การแสดงความ
คิดเห็นรอบวง 
(Round Table) 
-การบันทึกความ

-วิดีทัศน์เกี่ยวกับ
วิกฤตเศรษฐกิจโลก 
-บัตรค า(card) 
-ป้ายนิเทศ 
(chart)   
-กระดาษบรู๊ฟ  
-รายการสินค้าของ
ห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ 
-กระดาน 
-ข้อมูลอัตราค่าจ้าง
แรงงาน 
-กระดาษ A4 
-ภาพข่าวจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์เรื่อง
สถานการณ์ของ

1.  การสังเกต
พฤติกรรมในการ
ตอบค าถาม  การมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู ้
 2.การประเมินผล
การท าแผนผัง
ความคิด(Mind 
Mapping)  
 3. การประเมินผล 
การน าเสนอผลงาน  
 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

- การก าหนด ค่าจ้าง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
และอัตราค่าจ้าง
แรงงานในสังคมไทย 
- บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาเพื่อ
การแจกจ่ายและ
จัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

แล้วน ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในห้องเรียนโดย
ใช้กิจกรรมระดมสมอง 
(Brainstorms) และ
กิจกรรมการแสดงความ
คิดเห็นรอบวง (Round 
Table) 
5. ครูน ารายการสินค้า
ของห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ ท่ีเผยแพร่อยู่ใน
ท้องตลาดมาให้นักเรียน
เปรียบเทียบราคาของ
สินค้าท่ีจ าหน่ายอยู่ใน
แต่ละสถานท่ี  ในช่วง
เทศกาลและนอก
เทศกาล 

คิดเห็นบนกระดาน 
(Black 
board Share) 
-สรุปความสัมพันธ์ 
กับอุป-สงค์ และ
อุปทาน ท่ีมีผลต่อ
การก าหนดราคาใน
เชิงกลยุทธ์ที่มีใน
สังคมไทย 
-อภิปรายเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดอัตรา
ค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทย 
-แผนผังความคิด 
(Mind Mapping) 

ราคาสินค้าท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

6. ครูตั้งค าถามว่า 
“เพราะเหตุใดราคาของ
สินค้าจึงมีความแตกต่าง
กัน" 
7. ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นถึงสาเหตุ
ของความแตกต่างของ
ราคาสินค้า โดยใช้
กิจกรรม การบันทึก
ความคิดเห็นบน
กระดาน (Blackboard 
Share) 
8.ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุป
ความสัมพันธ์ กับอุป-
สงค์ และอุปทาน ท่ีมีผล

-การเขียนแสดง
ความคิดเห็นรอบ
วง Round table 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ต่อการก าหนดราคาใน
เชิงกลยุทธ์ที่มีใน
สังคมไทย 
9.ครูและนักเรียน
สนทนาเกี่ยวกับค่าจ้าง
แรงงานในท้องถิ่น 
10.ครูน าเสนอข้อมูล
อัตราค่าจ้างแรงงาน ใน
จังหวัดต่างๆตามท่ี
กฎหมายแรงงาน
ก าหนด 
11.ครูตั้งค าถามว่า
เพราะเหตุใดอัตรา
ค่าจ้างแรงงานในแต่ละ
จังหวัดจึงแตกต่างกัน 
12.นักเรียนอภิปราย

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การก าหนดอัตราค่าจ้าง
แรงงานในสังคมไทย
แล้วสรุปเป็นแผนผัง
ความคิด (Mind 
Mapping) 
13.ครูยกตัวอย่าง
สถานการณ์ของราคา
สินค้าท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันโดยใช้ภาพข่าว
จากส่ือส่ิงพิมพ์ 
14.ครูตั้งค าถามว่า จาก
สถานการณ์ของราคา
สินค้าท่ีเกิดขึ้นรัฐมี
บทบาทในการแก้ปัญหา
อย่างไร 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

15.ครูให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมโดยการเขียน
แสดงความคิดเห็นรอบ
วง Round table 
 

 ส 3.1 ม.4-6/2 2. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ 
- การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว 
- การประยุกต์ใช้

1.ให้นักเรียนชมวีดีทัศน์
เรื่อง แผ่นดินพอเพียง 
2. ครูใช้เทคนิคค าถาม
กระตุ้นผู้เรียนว่า “ใน
ชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน ได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้อย่างไร
บ้างและเกิดประโยชน์
อย่างไร 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ภาระงาน 
1.บันทึกการน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 2. บันทึกความ
คิดเห็นจากการชม
วิดีทัศน์ 
3.อภิปราย
เช่ือมโยงหลัก

1.วีดีทัศน์เรื่อง 
แผ่นดินพอเพียง 
2.วีดีทัศน์เรื่อง 
โครงการตาม
พระราชด าริ 
3.วีดีทัศน์เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง
กับโลกาภิวัฒน์ 
4.บัตรค า(Card) 
5.กระดาษชาร์ต 
(Chart)  

 1.  การสังเกต
พฤติกรรมในการ
ตอบค าถาม  การมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู ้
 2.การประเมินผล
การท าแผนผัง
ความคิด(Mind 
Mapping)  
 3. การประเมินผล 
การน าเสนอผลงาน   

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

เศรษฐกิจพอเพียงใน    
ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า
และบริการ 
- ปัญหาการพัฒนา
ประเทศท่ีผ่านมาโดย
การศึกษาวิเคราะห์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับท่ีผ่าน
มา 
- การพัฒนาประเทศท่ี
น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ฉบับปัจจุบัน 

ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ครูมอบหมายให้ โดยใช้
เทคนิคระดมความคิด
Round  Table  (การ
แสดงความคิดเห็นแต่ละ
คนในกระดาษแผ่น
เดียวกันและร่วมกันสรุป
เป็นผลงานกลุ่ม)  
4.นักเรียนแต่ละกลุ่ม
วางแผนการด าเนินชีวิต
ท่ีสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
4.การสัมภาษณ์
และสืบค้นข้อมูล
บุคคลตัวอย่าง 
5.การท าโปสเตอร์  
6.การท าแผนผัง
ความคิด(Mind 
Mapping) 
7.ข่าวสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
8.วิเคราะห์

6.วารสาร
(Journals) 
7.การน าเสนอ
ภาพนิ่ง 
8.หนังสือพิมพ ์
9.แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
10.ข่าวสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
11.ห้องสมุด 
(library) 
12.ห้องสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 

4.การประเมิน 
การน าเสนอด้วย
โปสเตอร์ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

5.การน าเสนอผลงาน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6.ชมวีดีทัศน์เรื่อง 
โครงการตาม
พระราชด าริ 
7.อภิปรายเช่ือมโยง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  โดย
ใช้กิจกรรม Card  and  
Chart (การแสดงความ
คิดเห็นแต่ละคนในบัตร
ค าคนละแผ่นแล้ว
ร่วมกันสรุปเป็นผลงาน
กลุ่ม)  

ความส าคัญของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
ประเทศด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม 
9.การน าเสนอ
ผลงาน 
 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

8.การระดมความคิด
เกี่ยวกับโครงการท่ีน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชุมชน 
9.การน าเสนอข้อมูล
บุคคลท่ีประสบ
ความส าเร็จในการน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิต  โดย
การน าเสนอในรูปแบบ
โปสเตอร์ 
10.ชมวีดีทัศน์เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
โลกาภิวัฒน์  

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

 11.นักเรียนน าเสนอ
ข่าวสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
12. อภิปราย
สถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศกับการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ 
13.วิเคราะห์
ความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
 
 
 

 ส 3.1 ม.4-6/3 3. ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ 
- วิวัฒนาการของ
สหกรณ์ในประเทศไทย 
- ความหมาย 
ความส าคัญและ
หลักการของระบบ
สหกรณ์ 
- ตัวอย่างและประเภท

1.ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์
เกี่ยวกับสหกรณ์ใน
ชุมชน 
2.ครูใช้ค าถามกระตุ้น
ผู้เรียนว่า “จากวีดิทัศน์
ท่ีชมเป็นสหกรณ์
ประเภทใด เกิดขึ้นได้
อย่างไร มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างไร” 
3.ครูให้นักเรียนก าหนด
สถานการณ์สมมติว่า 
ห้องเรียนเปรียบเสมือน

-บทบาทสมมติ 
 

-วีดิทัศน์เกี่ยวกับ
สหกรณ์ในชุมชน 

1.  การสังเกต
พฤติกรรมในการ
ตอบค าถาม  การมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู ้
 2.การประเมินผล
การท าแผนผัง
ความคิด(Mind 
Mapping)  
 3. การประเมินผล 
การน าเสนอผลงาน   
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย 
- ความส าคัญของ
ระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนและประเทศ 
 

ชุมชนหนึ่งท่ีมีสมาชิก
หลากหลายอาชีพ หาก
จะจัดต้ังสหกรณ์เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชน ควรจะจัดต้ังเป็น
สหกรณ์ประเภทใด และ
มีวิธีการด าเนินการ
อย่างไร เพราะเหตุใด 
และท าแล้วเกิด
ประโยชน์อย่างไร 
4.นักเรียนแสดงบทบาท
สมมติประมาณ 20 
นาที และร่วมกันสรุป
ความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและ

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 



  ตัวอย่างหน่วยฯ   28  
  

แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ประเทศ 
 ส 3.1 ม.4-6/4 4. วิเคราะห์ปัญหาทาง

เศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข 
- ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชน 
- แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน 
- ตัวอย่างของการ
รวมกลุ่มท่ีประสบ
ความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

1.ครูให้นักเรียนสรุป
ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนของตน (โดยครู
มอบหมายไว้ล่วงหน้า
แล้ว) 
2.นักเรียนเขียนปัญหาท่ี
ส ารวจได้มาเขียนลงใน
บัตรค าหรือป้ายนิเทศ 
เป็นการใช้เครื่องมือการ
คิด Card and Chart  
3.ครูและนักเรียน
ร่วมกันจัดหมวดหมู่ของ
ปัญหาและเรียงล าดับ
ความส าคัญก่อนและ
หลัง 

-สรุปปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชน 
-บัตรค าหรือป้าย
นิเทศ Card and 
Chart  
-การร่วมกันจัด
หมวดหมู่ของ
ปัญหาและ
เรียงล าดับความ 
ส าคัญก่อนและ
หลัง 
-น าเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา 
-แผนผังความคิด 
(Mind Mapping) 

-บัตรค า(card) 
-ป้ายนิเทศ 
(chart)   
-กระดาษ A4 
 

1.  การสังเกต
พฤติกรรมในการ
ตอบค าถาม  การมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู ้
 2.การประเมินผล
การท าแผนผัง
ความคิด(Mind 
Mapping)  
 3. การประเมินผล 
การน าเสนอผลงาน   
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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แผนท่ี/
เวลา 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ ภาระงาน/ช้ินงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

4.นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เลือกน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาโดย
การท าแผนผังความคิด 
(Mind Mapping) 
5.นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เลือกศึกษาการรวมกลุ่ม
ท่ีประสบความส าเร็จใน
การแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
โดยศึกษาวิธีการ
ด าเนินการและการ
แก้ปัญหา 
6.นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลงาน 

-การเลือกศึกษา
การรวมกลุ่มท่ี
ประสบความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 
-น าเสนอผลงาน
การแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของ
ชุมชน 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 
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เกณฑ์ประเมินชิ้นงาน Mind Mapping 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. เนื้อหาและการจัด
หมวดหมู ่

เนื้อหาครบถ้วน  
หลากหลาย  จัดหมวดหมู่ได้
ตรงประเด็น  ใช้ค ากระชับ
ได้ใจความ เข้าใจง่าย 

เนื้อหาครบถ้วน 
หลากหลาย  แต่จัด
หมวดหมู่ได้ไม่ตรงประเด็น  
ใช้ค ากระชับได้ใจความ 

เนื้อหาไม่ครบถ้วน  
ไม่หลากหลาย  จัดหมวดหมู่
ไม่ได้  ใช้ค ากระชับได้
ใจความ 

เนื้อหาไม่ครบถ้วน   
ไม่หลากหลาย  ไม่ตรง
ประเด็น  จัดหมวดหมู่ไม่ได้  
ใช้ค าไม่กระชับและไม่ได้
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ใจความ 
2. หลักการเขียนแผนผัง
ความคิด 

เส้นกระจายออกจากจุด
ศูนย์กลาง  ใช้เส้นได้ถูกต้อง 
หลักการเขียน Mind 
Mapping มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี รูปภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

เส้นกระจายออกจากจุด
ศูนย์กลาง  ใช้เส้นได้ถูกต้อง 
หลักการเขียน Mind 
Mapping มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์  แต่ไม่มีสีและ
รูปภาพที่ส่ือความเข้าใจ 

เส้นกระจายออกจากจุด
ศูนย์กลาง  ใช้เส้นไม่ถูกต้อง
ตามหลักการเขียน Mind 
Mapping  ไม่มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี และรูปภาพที่
ส่ือความเข้าใจ 

ใช้เส้นไม่ถูกต้องตาม
หลักการเขียน Mind 
Mapping  ไม่มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี และรูปภาพที่
ส่ือความเข้าใจ 
 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
3. ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบแปลกใหม่  

สร้างสรรค์  สอดคล้องกับ
เนื้อหา ภาพประกอบ ใช้
สีสันหลากหลาย 

ออกแบบแปลกใหม่  
สอดคล้องกับเนื้อหา  แต่ยัง
ไม่โดดเด่นในการส่ือภาพ
และสี 

ออกแบบไม่แปลกใหม่  แต่มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา
บางส่วน 

การออกแบบไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหาและงานไม่แปลก
ใหม่ 
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4. ความรับผิดชอบ ความ
ประณีต เรียบร้อย 

ส่งงานตรงเวลา 
สะอาด อ่านง่าย เรียบร้อย 
ประณีต แสดงถึงความต้ังใจ
ท างาน 

ส่งงานตรงเวลา 
สะอาด อ่านง่าย เรียบร้อย  
แต่ขาดความประณีตใน
รายละเอียดบางส่วนของ
ช้ินงาน 

ส่งงานไม่ตรงเวลา  ช้ินงาน
ไม่ประณีต ไม่สะอาด ไม่
เรียบร้อย  แสดงถึงความ
รีบเร่งในการท างาน 

ช้ินงานไม่เสร็จ  สมบูรณ์
เป็นส่วนมาก 

 
 
 


