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ส่วนที่ 3 
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบสหวิทยาการเรยีนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ  
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 17 ช่ัวโมง 
........................................................ 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมท้ังเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

   ส 3.1 ม.2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

 1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง 
  ค 1.1 ม. 2/4  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้ 
โจทย์ปัญหา 

   ค 6.1 ม. 1-3 /2 ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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   ค 6.1 ม.1-3 /3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง 
เหมาะสม 

   ค6.1  ม 1-3 /4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือ 
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

   ค 6.1. ม 1-3 /5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้  
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

 1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการท างาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

  ง 1.1  ม. 2/1   ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
  ง 1.1  ม. 2/2   ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
  ง  1.1  ม. 2/3   มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการ 

ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 ง 2/1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใ ช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการ
เทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
  ง 2.1 ม. 2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี 
  ง 2.1 ม. 2/2 สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อน าไปสู่
การสร้างต้นแบบของส่ิงของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผลเพื่อน าเสนอวิธีการ 
  ง 2.1 ม. 2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือสนองความ
ต้องการในงานท่ีผลิตเอง 
  ง 2.1 ม. 2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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 1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ี 

ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตขอองตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

  ว 1.1 ม.2/5   ทดลองวิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหาร มีปริมาณ
พลังงานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 

  ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ในการแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ว 8.1 ม. 1-3 /1  ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญ 

ในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

      ว 8.1 ม. 1-3 /2 สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผน 

การส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 
ว 8.1 ม. 1-3 /3  เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
ว 8.1 ม. 1-3 /4  รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว 8.1 ม. 1-3 /5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์ 

พยานกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจาก       
การส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ม. 1-3 /7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ  
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
ความรู้ท่ีค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 

ว 8.1 ม. 1-3 /8  สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ  ในเรื่องท่ี 
เกี่ยวข้อง และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ว 8.1 ม. 1-3 /9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ  
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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 ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  ท 4.1 ม. 2/3 แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 

 1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟัง และอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆและแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ต 1.1 ม.2/1  ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ  
ท่ีฟังและอ่าน 

ต 1.1 ม.2/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ัน  ๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
 
               1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ 
ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
     พ 4.1 ม. 2/4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

 1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้ ความคิดต่องานศิลปะอย่าง 
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   ศ 1.1 ม. 2/7  บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา เพื่อ 
โน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่างประกอบ 
 
2.  สาระส าคัญ 
 “ข้าวหลาม”เป็นผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่นที่ได้มาจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรได้รับ 
การพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยวางแผนการผลิตให้มีส่วนผสมตาม
อัตราส่วนท่ีเหมาะสม ด าเนินการผลิตอย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบหาสารอาหาร 
วิเคราะห์คุณค่าของสารอาหารในข้าวหลามเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ประชาสัมพันธ์
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ข้าวหลามด้วยบทกลอน ส่ือความหมายความเป็นสากลด้วยภาษาต่างประเทศ ใช้งาน
ทัศนศิลป์ออกแบบจัดป้ายนิเทศเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม  
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                  
  3.1.1 หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  3.1.2 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
                  3.1.3  ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่น 
 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.2.1  อัตราส่วน และอัตราส่วนท่ีเท่ากัน(อัตราส่วนคลุกเคล้าท่ีเหมาะสม) 
 3.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3.3.1 การผลิตข้าวหลามสมุนไพร 
 3.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3.4.1  การทดสอบสารอาหารในข้าวหลาม 
 3.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.5.1  การแต่งกลอนสุภาพ 
 3.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3.6.1 การอ่านออกเสียงและการปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและ
ค าอธิบายเกี่ยวกับการท าข้าวหลามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
  3.7.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตจาก 
การบริโภคข้าวหลาม 
 3.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  3.8.1  การใช้งานทัศนศิลป์ในการออกแบบป้ายนิเทศโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
ในท้องถิ่น ข้าวหลาม 
 
4. สมรรถนะส าคัญ 
         4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
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        4.2 ความสามารถในการคิด 
 4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  5.2  ซื่อสัตย์สุจริต  
 5.3 มีวินัย  
 5.4 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.5 อยู่อย่างพอเพียง 
 5.6 มุ่งมั่นในการท างาน 
          5.7 รักความเป็นไทย  
          5.8 มีจิตสาธารณะ 
 
6. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 6.1 ภาระงาน 
  6.1.1 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.1.2 ส ารวจ สืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น 
                     6.1.3 ผลิตข้าวหลาม 
  6.1.4 ท ารายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น ข้าวหลาม 
  6.1.4 ออกแบบเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม 
 6.2 ชิ้นงาน 
  6.2.1  ผังความคิดสรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2.2  ผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
  6.2.3  รายงานผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม 
  6.2.4  ป้ายนิเทศการน าเสนอผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (3 ชั่วโมง) 
       นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ววิเคราะห์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ส ารวจชุมชนสืบค้น
ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นแนวทางมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (3 ชั่วโมง) 
 นักเรียนเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยช้ีให้เห็น
ความส าคัญของอัตราส่วนของส่วนผสมของส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้ถึงการเพิ่ม
หรือลดอัตราส่วนโดยใช้หลักการเท่ากันไปสู่ส่วนผสมท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ดี ในท้องถิ่น 
เพื่อรักษามาตรฐานความอร่อยของข้าวหลาม  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (3 ชั่วโมง) 
 นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการผลิตข้าวหลามสมุนไพร         
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2 ชั่วโมง) 
    นักเรียนทดสอบหาสารอาหารที่ประกอบอยู่ในข้าวหลาม 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ( 2 ชั่วโมง) 
 นักเรียนแต่งกลอนสุภาพ เรื่อง ข้าวหลามบ้านฉัน กลุ่มละ 2 บท 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (2 ชั่วโมง) 
        นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง ท าความเข้าใจ เนื้อหาจากเรื่อง Khao Lam และ
บอกข้ันตอนการท าข้าวหลามเป็นภาษาอังกฤษ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ( 1 ชั่วโมง) 
           นักเรียนวิเคราะหส์ารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในข้าวหลามท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (2 ชั่วโมง) 
    นักเรียนออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคด้วยป้ายนิเทศ 
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9. การวัดและการประเมินผล  
 

วิธีการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ตรวจรายงานผลิตภัณฑ์ดีใน
ท้องถิ่น: ข้าวหลาม 

แบบประเมินรายงาน 
 

ความสมบูรณ์ของผลงาน
ร้อยละ  80 ขึ้นไป  ดีมาก 
ร้อยละ  70 – 79 ดี 
ร้อยละ  50 -  69  พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ปรับปรุง 

ตรวจผลงานผลิตภัณฑ์ 
ข้าวหลามท่ีผลิตได้ 

แบบประเมินผลผลิต 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

 
ประเมินการท างานกลุ่ม 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม สรุปแบบสังเกตพฤติกรรม 

คะแนน 16 – 20 ดี 
คะแนน 10 – 15  พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
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10. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  17  ชั่วโมง 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

          หลกั                
              พอเพียง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
เนื้อหา 

 
 

-  ก าหนดเนื้อหา
เหมาะสมกับความ
สนใจของผู้เรียน บริบท
ของท้องถิ่น วัยผู้เรียน 
และเวลา 
-  จัดเรียงล าดับของ
เนื้อหาในแต่ละกลุ่ม
สาระเช่ือมโยงกันอย่าง
เหมาะสมกับเวลาและ
วัยของผู้เรียน 

- เนื้อหาท่ีก าหนดขึ้น
สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ข้าวหลามเป็น
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ท่ีมีประโยชน์มีคุณค่า
สมควรอนุรักษ์ไว ้

-  จัดเรียงล าดับของเนื้อหา
เช่ือมโยงทุกกลุ่มสาระ 
-  ก าหนดเนื้อหาให้ผู้เรียน
ได้ทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน 
-  ครูมีความรอบรู้และมี
แหล่งข้อมูลให้สืบค้นจน
เข้าใจก่อนสอน 

 
เวลา 

 

- ก าหนดเวลาได้
เหมาะสมกับเนื้อหา   
กิจกรรมการเรียนรู้    
การประเมินผล วัยของ
ผู้เรียนและบริบทของ
ท้องถิ่นง่ายต่อการหา
วัสดุอุปกรณ์ 

- สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนให้กับ
ผู้เรียนได้บรรลุ
จุดประสงค์ 
-  เวลาท่ีจัดไว้
เหมาะสมกับความ
สนใจตามวัยของ
ผู้เรียน 

-  ก าหนดเวลาไว้ส ารองใน
กรณีท่ีบางกิจกรรมอาจจะ
ใช้เวลามากกว่าท่ีก าหนด 
- วางแผนก าหนดเวลาใน
การจัดกิจกรรมทุกกลุ่ม
สาระให้ใกล้เคียงกัน 
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          หลกั                
              พอเพียง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

วิธีการจัด
กิจกรรม 

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติ  ด้วยตนเอง 
เหมาะสมกับวัยและ 
ความสนใจ 
-  การจัดกิจกรรมของ
ทุกกลุ่มสาระฯมีความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 
- ก าหนดจ านวนกลุ่ม/
ห้องเรียนสมาชิก/กลุ่ม
ได้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมท้ังใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

- การจัดกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จะท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  การจัดการเรียนรู้
เป็นกลุ่มท าให้เกิดมิติ
ทางด้านสังคมอย่าง
ชัดเจน 

 - วางแผนจัดล าดับให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระฯท่ีมีความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงกันท าให้ผู้เรียนมี 
พื้นฐานความรู้ท่ีเช่ือมโยง
กันอย่างเป็นระบบน าไปสู่
การผลิตข้าวหลาม และจัด
จ าหน่าย ได้เป็นอย่างดีมี
คุณภาพ 
- จัดกิจกรรมไว้ส ารองกรณี
ไม่สามารถสอนตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ได้ 
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แหล่งเรียนรู้ 
 

-  น าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
(ข้าวหลาม) เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่การ
สอนในแต่ละกลุ่มสาระ
ฯ ได้อย่างเหมาะสม 
-  นักเรียนได้เรียนรู้กับ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ของผู้เรียน เป็นส่ิงท่ีหา
ง่าย ไม่ต้องลงทุนมาก 
และเกิดผลคุ้มค่า 
 
 
 
 
 

- ต้องการน า ข้าว
หลาม มาบูรณาการ
กับเนื้อหาวิชา เพื่อให้
ผู้เรียนได้ตระหนัก  
เห็นความส าคัญในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

-  ติดต่อประสานกับแหล่ง
เรียนรู้ไว้ให้พร้อมก่อน
ปฏิบัติ 
-  เตรียมแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ส ารองไว้กรณีไม่สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ที่วางแผนไว ้

          หลกั                
              พอเพียง 
ประเด็น 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

สื่อ/อุปกรณ ์   -  จัดส่ืออุปกรณ์ให้
เหมาะสมไม่ง่ายหรือ
ยากเกินไปสอดคล้อง
กับตัวชี้วัด กิจกรรม วัย
ผู้เรียนและเวลา 
   -  ใช้ส่ืออุปกรณ์ใน
ท้องถิ่น  เป็นการ
ประหยัดงบประมาณ
เคล่ือนย้ายสะดวก 
- ส่ืออุปกรณ์มีจ านวน
พอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียน 

-  เลือกอุปกรณ์ ใน
การปฏิบัติงานให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง 
-  ส่ืออุปกรณ์มีส่วน
ช่วยให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจและเรียนรู้ได้
เร็วขึ้น  
  

- เตรียมส่ืออุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนการปฏิบัติ 
-  วัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้เรียนต้อง
เตรียมมาปฏิบัติครูต้องแจ้ง
ให้นักเรียนทราบก่อน 
- ครู ช้ีแจงการใช้ส่ือ
อุปกรณ์ หรือสาธิตให้
นักเรียนดูก่อนปฏิบัติ 
- จัดเก็บส่ืออย่างเป็นระบบ 
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การประเมินผล -  มีการออกแบบการ
วัดและประเมินผลได้
เหมาะสมกับตัวชี้วัด  
เนื้อหา เวลา วัยผู้เรียน 
-  ก าหนดปริมาณของ
ข้อ วิธีการประเมิน
เหมาะสมกับเวลา วัย 

การประเมินผลด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมตรง
ตัวชี้วัดท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

-  วางแผนการออกแบบ
เครื่องมือประเมินผลตรงกับ
ตัวชี้วัด มีผู้ตรวจสอบ 
-  มีวิธีการวัดท่ีหลากหลาย  
เท่ียงตรง มีความเช่ือมั่นตรง
ตามจุดประสงค์ 

 
ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

-  มีความรู้ในสาระท่ีสอนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น(ข้าวหลาม) 
-  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

คุณธรรมของ
ครู 

-  มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม 
-  มีความอดทนและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิด และฝึกปฏิบัติ ตาม 3 ห่วง 2 เง่ือน ดังนี้  
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

- ก าหนดหน้าท่ีของสมาชิก
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของสมาชิก 
-  ก าหนดขอบข่ายการท างาน

-  มีการวิเคราะห์หา
เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม
อย่างมีสติ รอบคอบ  

-  วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจนและ ปฏิบัติได้ 
-  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้
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ได้เหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนด
และจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
-  ออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าว
หลามได้เหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีมี 
-   

ถูกต้องเหมาะสม 
-  อธิบายข้ันตอนของ
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการผลิตข้าวหลามได้
เหมาะสมตามศักยภาพ 
- ข้าวหลามเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ควร
อนุรักษ์ไว ้
 

พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
-  ศึกษาขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายให้เข้าใจก่อนการ
ปฏิบัติ 
-  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้
ส ารองในกรณีท่ีการปฏิบัติ
กิจกรรมครั้งแรกอาจจะไม่ได้ผล 
-  กรณีไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้องนัดหมายเวลาให้
ชัดเจนและก าหนดเวลาไป
สัมภาษณ์ให้เหมาะสม 

ความรู้ที่ต้องมีก่อนการเรียน - องค์ประกอบพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ส่วนประกอบและวิธีการผลิตข้าวหลามในท้องถิ่น  
- แหล่งผลิตข้าวหลามในท้องถิ่น 

คุณธรรม -  มีความซื่อสัตย์ สุจริตและตรงต่อเวลา 
-  มีวินัยในตนเอง 
-  มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
-  มีความสามัคคี 
-  มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน 
- มีความกตัญญูต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
2.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
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ความรู้ มีความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ท่ีก าหนดไว้ได้
อย่างเหมาะสม
ตามบริบทและ 
คุ้มค่า 
 

- มีความรอบรู้
ในการท างาน
เป็นกลุ่มโดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหา 
- มีความรู้ใน
การปฏิบัติตน
เมื่อต้องไป
ศึกษาในแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
ชุมชน 

มีความรอบรู้ใน
การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม 

-แนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่น
ต า ม ปรั ชญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
-มีความรอบรู้
เกี่ยวกับการ
จัดท าข้าว
หลามของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ทักษะ -  เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ผลิตข้าวหลาม
ได้อย่าง
เหมาะสมตาม
บริบทเกิด
ประโยชน์
สูงสุด 
- มีทักษะใน
การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการ
น าเสนอผลงาน
ข้าวหลามได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 

-  ปฏิบัติ
กิจกรรมภายใน
กลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  มีทักษะใน
การหาข้อมูล/
ปฏิสัมพันธ์กับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
ชุมชนได้
เหมาะสม 

- ใช้วัสดุ
อุปกรณ์โดย
ค านึงถึง
ผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดกับ
ส่ิงแวดล้อม 
-  เก็บ/ดูแล 
รักษาวัสดุ
อุปกรณ์อย่าง
เป็นระบบโดย
ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม 
 

มีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูล
จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้
อย่าง
เหมาะสมด้วย
การมีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยท่ี
ดี 
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ด้าน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ค่านิยม มีความ

ตระหนักเห็น
คุณค่าของวัสดุ
อุปกรณ์ใน
ท้องถิ่นมาท า
ให้เกิดมูลค่า
เป็นข้าวหลาม 

-ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกัน
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เห็นคุณค่าของ
การท างาน
ร่วมกันด้วย
ความสามัคคี 
เอื้ออาทร มี
น้ าใจ 

เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมโดย
การรักษาความ
สะอาด 

-  เห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ในการ
ท าอาหารว่าง
คือข้าวหลาม 

 

 


