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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง การบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  ส32102   รายวิชา  สังคมศึกษา                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาคเรียนที่ 2                                                           เวลา  2  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร

ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  วางแผนด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี 

ดุลยภาพ 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          มีความรู้  ความเข้าใจการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผน
ด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว(K,P) 
4.  สาระการเรียนรู้ 
          การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว 
5.  สมรรถนะส าคัญ 

5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสาร 

5.2  ความสามารถในการคิด 

5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4  ความสามารถในทักษะชีวิต 
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5.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 6.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 6.2  มีวินัย 

 6.3  ใฝ่เรียนรู้ 

 6.4  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.5  มุ่งมั่นในการท างาน   
 
7.  กิจกรรมการเรียนรู ้
    ช่ัวโมงท่ี 1 
           7.1  นักเรียนชมวิดีทัศน์เรื่อง แผ่นดินพอเพียง  แล้วบอกได้ว่าเกิดข้อคิดอย่างไรในการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  ครูสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้   

7.2 ครูใช้เทคนิคค าถามกระตุ้นผู้เรียนว่า “ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไรบ้างและเกิดประโยชน์อย่างไร”  โดยการบันทึกลงใน
สมุดประจ าวิชา  หรือแบบบันทึกการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน 

7.3 นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ  กลุ่มละ  4 – 5  คน  แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมโดยใช้เทคนิค Card  and  Chart การแสดงความคิดเห็นแต่ละคนในกระดาษบัตรค า
แล้วร่วมกันสรุปเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) พร้อมท้ังระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
 
    ช่ัวโมงท่ี 2 
 7.4  ครูยกตัวอย่างการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตของนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง  จากวารสารต่างๆ 

7.5  ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนว่า  การด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนเกิดปัญหา
อะไรบ้าง  หากมีปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไร 
 7.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เทคนิคระดมความคิดRound  Table  การแสดงความคิดเห็น
แต่ละคนในกระดาษแผ่นเดียว  แล้วสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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7.7  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.8 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น แผนผังความคิด
(Mind Mapping) การน าเสนอภาพนิ่ง(Power  Point)  การรายงานหน้าช้ันเรียน 

 
8.  ภาระงาน/ช้ินงาน 
 8.1  ภาระงาน 

      8.1.1  การบันทึกการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของตนเองและครอบครัว 
       8.1.2  การท าแผนผังความคิด(Mind Mapping) 

      8.1.3  การน าเสนอผลงานท่ีหลากหลาย  เช่น  การน าเสนอภาพนิ่ง  รายงาน
การศึกษาค้นคว้าหน้าช้ันเรียน 
 8.2  ช้ินงาน   

      8.2.1  บันทึกการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเองและครอบครัว 
       8.2.2  แผนผังความคิด(Mind Mapping) 

      8.2.3  ผลงานท่ีหลากหลาย  เช่น  การน าเสนอภาพนิ่ง  รายงานการศึกษาค้นคว้า 
 

9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  วิดีทัศน์เรื่องแผ่นดินพอเพียง 

9.2  วารสาร(Journals) 
9.3  บัตรค า(Card) 
9.4  กระดาษชาร์ต(Chart) 
9.5  การน าเสนอภาพนิ่ง 
9.6  ห้องสมุด (library) 

 
10.  การวัดและประเมินผล 
       10.1  วิธีการ    
               10.1.1  การสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
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               10.1.2  การประเมินผลการท าแผนผังความคิด(Mind Mapping)  
               10.1.3  การประเมินผล การน าเสนอผลงาน   
      10.2  เครื่องมือ    
               10.1.1  แบบสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
               10.1.2  แบบประเมินผลการท าแผนผังความคิด(Mind Mapping)  
               10.1.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน   
      10.3  เกณฑ์การประเมิน   
               10.3.1  การสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้
ระดับดีขึ้นไป  ถือว่าผ่าน 
               10.3.2  การประเมินผลการท าแผนผังความคิด(Mind Mapping) ได้ระดับดี  ทุก
รายการถือว่าผ่าน 
               10.3.3  การประเมินผล การน าเสนอผลงาน  ได้ระดับดี  ทุกรายการถือว่าผ่าน 
 
 
 
  11.เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

11.1  การสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
เกณฑ์คุณภาพ   
 

ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
สนใจในการตอบ

ค าถาม  ร่วมแสดง
ความคิดเห็นมากกว่า    

7 ครั้ง 

สนใจในการตอบ
ค าถาม  ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 
  5-6  ครั้ง 

สนใจในการตอบ
ค าถาม  ร่วมแสดง

ความคิดเห็น  
 3-4  ครั้ง 

สนใจในการตอบ
ค าถาม  ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 
  1-2  ครั้ง 

 
เกณฑ์การประเมิน  ได้ระดับดีทุกรายการ  ถือว่าผ่าน 

หมายเหตุ  การตัดสินใช้เกณฑ์ฐานนิยม 
 

11.2  เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 
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ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. เนื้อหาและ
การจัด
หมวดหมู ่

เนื้อหาครบถ้วน    
จัดหมวดหมู่ได้
ตรงประเด็น  ใช้
ค ากระชับได้
ใจความ เข้าใจ
ง่าย 

เนื้อหาครบถ้วน 
  แต่จัด
หมวดหมู่ได้ไม่
ตรงประเด็น  ใช้
ค ากระชับได้
ใจความ 

เนื้อหาไม่
ครบถ้วน  
จัดหมวดหมู่ไม่ได้  
ใช้ค ากระชับได้
ใจความ 

เนื้อหาไม่ครบถ้วน   
ไม่ตรงประเด็น  
จัดหมวดหมู่ไม่ได้  
ใช้ค าไม่กระชับ
และไม่ได้ใจความ 

2. หลักการ
เขียนแผนผัง
ความคิด 

เส้นกระจายออก
จากจุดศูนย์กลาง  
ใช้เส้นได้ถูกต้อง 
หลักการเขียน 
Mind Mapping 
มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี ภาพ
สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

เส้นกระจาย
ออกจากจุด
ศูนย์กลาง  ใช้
เส้นได้ถูกต้อง 
หลักการเขียน 
Mind Mapping 
มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์  แต่
ไม่มีสีและภาพที่
ส่ือความเข้าใจ 

เส้นกระจายออก
จากจุดศูนย์กลาง  
ใช้เส้นไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ
เขียน Mind 
Mapping  ไม่มี
เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี 
และภาพที่ส่ือ
ความเข้าใจ 
 

ใช้เส้นไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ
เขียน Mind 
Mapping  ไม่มี
เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี 
และภาพที่ส่ือ
ความเข้าใจ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

ออกแบบแปลก
ใหม่  สร้างสรรค์  
สอดคล้องกับ
เนื้อหา
ภาพประกอบ ใช้
สีสันหลากหลาย 

ออกแบบแปลก
ใหม่  สอดคล้อง
กับเนื้อหา  แต่
ยังไม่โดดเด่นใน
การส่ือภาพและ
สี 

ออกแบบไม่
แปลกใหม่  แต่มี
ความสอดคล้อง
กับเนื้อหา
บางส่วน 

การออกแบบไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหาและงาน
ไม่แปลกใหม่ 
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4. ความ
รับผิดชอบ 
ความประณีต 
เรียบร้อย 

ส่งงานตรงเวลา 
สะอาด อ่านง่าย 
เรียบร้อย ประณีต 
แสดงถึงความ
ต้ังใจท างาน 

ส่งงานตรงเวลา 
สะอาด อ่านง่าย 
เรียบร้อย  แต่
ขาดความ
ประณีตใน
รายละเอียด
บางส่วนของ
ช้ินงาน 

ส่งงานไม่ตรง
เวลา  ช้ินงานไม่
ประณีต ไม่
สะอาด ไม่
เรียบร้อย  แสดง
ถึงความรีบเร่งใน
การท างาน 

ช้ินงานไม่เสร็จ  
สมบูรณ์เป็น
ส่วนมาก 

 
เกณฑ์คุณภาพ   

4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมิน  ได้ระดับดีทุกรายการ  ถือว่าผ่าน 
 
หมายเหตุ  การตัดสินใช้เกณฑ์ฐานนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 เกณฑ์การประเมินการน าเสนอผลงาน   
 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านความรู้ ด้านทักษะพิสัย ด้านเจตคติ 
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4 อธิบายได้ถูกต้อง มีเหตุผล 
มีการยกตัวอย่าง และมี
การอ้างอิงท่ีมาของข้อมูล 

ร่วมวางแผน  ร่วม
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  มีความต้ังใจ
ท างานจนส าเร็จ  และมี
ผลงานสมบูรณ์ 

เห็นประโยชน์จนน าไป
ปฏิบัติ  มีจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา  เป็น
แบบอย่างท่ีดี  และสามารถ
ชักชวนผู้อื่นให้มีส่วนร่วมได้ 

3 อธิบายได้ถูกต้อง มีเหตุผล 
มีการยกตัวอย่าง 

ร่วมวางแผน  ร่วม
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  มีความต้ังใจ
ท างานจนส าเร็จ  แต่
ผลงานไม่สมบูรณ์  

เห็นประโยชน์จนน าไป
ปฏิบัติ  มีจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา  เป็น
แบบอย่างท่ีดี   

2 อธิบายได้ถูกต้อง มีเหตุผล ร่วมวางแผน  ร่วม
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   

เห็นประโยชน์จนน าไป
ปฏิบัติ  มีจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา   

1 อธิบายได้ถูกต้อง ร่วมวางแผน   เห็นประโยชน์จนน าไป
ปฏิบัติ   

 
เกณฑ์คุณภาพ   

4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมิน  ได้ระดับดีทุกรายการ  ถือว่าผ่าน 

หมายเหตุ  การตัดสินใช้เกณฑ์ฐานนิยม 
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12.บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
     12.1  ผลการจัดการเรียนรู้  ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
              12.1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ (K,P,A) 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................  
              12.1.2  สมรรถนะส าคัญ 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
              12.1.3  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์.................................................................................. 
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