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ส่วนที่ 2 
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ส 3.1) 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยพอเพียง 

รหัสวิชา ส21101  รายวิชาสังคมศึกษา    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 
ชื่อหน่วย พอเพียง  ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐาน  
ส 3.1 เข้าใจเละสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2. ตัวชี้วัดที่ 3.1  

ม.1/1 อธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 

 ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

ม.1/3 อธิบายความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เศรษฐศาสตร์มีความส าคัญเนื่องจากเป็นวิชาท่ีว่าด้วยการจัดการทรัพยากรมีอยู่
อย่างจ ากัดกับการตอบสนองความต้องการของมนษุย์ท่ีมีไม่จ ากัด  ความส าคัญของการ
บริโภค  หลักการบริโภคท่ีดี  ปัจจัยและค่านิยมของการบริโภคท่ีมีผลต่อสังคม  ประวัติและ
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ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รวมท้ังโครงการตามพระราชด าริ  เห็นความส าคัญ  คุณค่า
และประโยชน์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.  สาระการเรียนรู้ 

 4.1 ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

 4.2 ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาด
แคลน การเลือกและค่าเสียโอกาส 

 4.3 ความหมายและความส าคัญของการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.4 หลักการในการบริโภคท่ีดี 

 4.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

 4.5 ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน รวมท้ังผลดีและ
ผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว 
 4.6 ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.7 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว รวมท้ังโครงการตามพระราชด าริ 
 4.8 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.9 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 4.10 ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 

5.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามรถในการส่ือสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด 
5.3 ความสามรถในการแก้ปัญหา 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1 รักชาติ 
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6.2 ศาสน์ 
6.3 กษัตริย์ 
6.4 มีวินัย 
6.5 ใฝ่เรียนรู้ 
6.6 มุ่งมั่นในการท างาน 
6.7 อยู่อย่างพอเพียง 
 
 
 



  

 ตัวอย่างหน่วย ฯ  17 
 

  

7.เค้าโครงหน่วยการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ หน่วยพอเพียง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจเละสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

 
1/2 ชม. 

ส 3.1 ม.1/1 
อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์   

1. ความหมายและ
ความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น 
2. ความหมายของค า
ว่าทรัพยากรท่ีมี
จ ากัดกับความ
ต้องการท่ีไม่มีจ ากัด 
ความคลาดแคลน 
การเลือก และค่าเสีย

1. สร้างความตระหนัก
โดยการตั้งค าถามการ
บริโภคอุปโภคของ
นักเรียนในครอบครัว 
2. นักเรียนเล่าเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตของคน
ในครอบครัวในการใช้
จ่ายเงิน 
3. ครูเช่ือมโยงเนื้อหา
เศรษฐศาสตร์ และการ

1. Mind 
Mapping 
2. จับประเด็น
ความส าคัญของ
ข่าวเศรษฐกิจ 
3. รายงาน 

1. Internet 
2. หนังสือพิมพ ์
3. วารสาร 
4. โทรทัศน์ 
5. ชุมชน 
6. ใบเสนอราคา
สินค้า 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. การทดสอบ 
4. แบบประเมิน 
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แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

โอกาส บริหารจัดการทรัพยากร 
โดยให้นักเรียนวิเคราะห์
ข่าวปัญหาทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีต่อสังคมไทย 
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่น
บทบาทสมมติเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
5. ร่วมกันสรุป
ความหมายและ
ความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 
6. ร่วมกันวางแผนหา
แนวทางในการใช้
ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
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แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
2/2 ชม. 

ม. 1/2   วิเคราะห์
ค่านิยมและ
พฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน
สังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของ
ชุมชนและประเทศ  

1. ความหมายและ
ความส าคัญของการ
บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. หลักการในการ
บริโภคท่ีดี 
3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค 
4. ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภค
ของสังคมในปัจจุบัน 
รวมท้ังผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดังกล่าว 

1. ชมวีดีทัศน์ หรือ VCD, 
นิตยาสาร หรือ ข่าว
ประจ าวันเกี่ยวกับเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคและ
ค่านิยมของมนุษย์ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได้ชม 
2. กระตุ้นความคิดโดยการ
ต้ังค าถามเกี่ยวกับผลดีและ
ผลเสียของการบริโภคท่ีได้
ดูจาก VCD /วารสาร 
3. แสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคใน
ปัจจุบันจนถึงอนาคต 

1. Share 
2. Mind 
Mapping 
3. น าเสนอ
วิวัฒนาการของ
พฤติกรรมค่านิยม
การบริโภคใน
อนาคต 

1. VCD 
2. นิตยสาร/
วารสาร 
3. โฆษณา 
4. ส่ือส่ิงพิมพ์ 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. การทดสอบ 
4. แบบประเมิน 
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แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

4. นักเรียนร่วมกนัสรุป
เกี่ยวกับ 
   - ผลดีของการบริโภค 
   - ผลเสียของการบริโภค 
   - แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
5. กระตุ้นความคิดโดยการ
ต้ังค าถามนักเรียนว่า 
นักเรียนจะน าความรู้เรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างไร 
6. ให้นักเรียนวางแผน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคและค่านิยมท่ี
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แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

พอเพียงของนกัเรียนในแต่
ละวัน 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  

แผนที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง  
1. สร้างความตระหนักโดยการตั้งค าถามการบริโภคอุปโภคของนักเรียนในครอบครัว 
2. นักเรียนเล่าเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวในการใช้จ่ายเงิน 
3. ครูเช่ือมโยงเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการทรัพยากร โดยให้

นักเรียนวิเคราะห์ข่าวปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคมไทย 
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นบทบาทสมมติเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
5. ร่วมกันสรุปความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 
6. ร่วมกันวางแผนหาแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
แผนที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง 
1. ชมวีดิทัศน์ หรือ VCD, นิตยาสาร หรือ ข่าวประจ าวันเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการ

บริโภคและค่านิยมของมนุษย์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้ชม 
2. กระตุ้นความคิดโดยการตั้งค าถามเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการบริโภคท่ีได้ดู

จาก VCD /วารสาร 
3. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันจนถึง

อนาคต 
4. นักเรียนร่วมกนัสรุปเกี่ยวกับ 

     - ผลดีของการบริโภค 
  - ผลเสียของการบริโภค 

     - แนวทางการแก้ไขปัญหา 
5. กระตุ้นความคิดโดยการตั้งค าถามนักเรียนว่า นักเรียนจะน าความรู้เรื่อง

พฤติกรรมการบริโภคไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
6. ให้นักเรียนวางแผนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและค่านิยมท่ีพอเพียง 
 

แผนที่ 3  เวลา 4 ชั่วโมง  
1. ครูตั้งค าถามกระตุ้นการคิดให้กับผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยค าว่า “โลกจะ

เป็นอย่างไรถ้าทุกคนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นักเรียนร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นและคิดค าตอบ   
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2. ครูสร้างความตระหนัก ด้วยการตั้งค าถามชวนคิดอีกครั้งให้กับผู้เรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยค าถาม “เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ ต่อการด ารงชีวิตอย่างไร?”  
นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและคิดค าตอบ  ครูเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาความเป็นมาของ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต   

3. นักเรียนศึกษาค้นคว้า “ความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จาก
หนังสือ วิกฤตเศรษฐกิจ 2540  กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย ดร.ปรียานุช  พิบูลส
ราวุธ  หรือหนังสือตามรอย...พ่อ (ในหลวง)  และหนังสือ “คู่ฟ้าสองพระบารมี” ร่วมกนัถอด
องค์ความรู้ท่ีได้จากเอกสาร สุ่มนักเรียน  2 - 3  คนน าเสนอหน้าช้ันเรียนเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้    

4. นักเรียนดูภาพในหลวงขณะก าลังทรงงานในถิ่นทุรกันดารให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นจากภาพและร่วมกันอภิปราย 

5. นักเรียนชมวีดีทัศน์เรื่อง โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักการทรงงานของ
ในหลวง  ให้นักเรียนสรุปเขียนภาพเพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพออกมาเป็นรูปการ์ตูนช่อง
ตกแต่งให้สวยงามส่งครูผู้สอน (เป็นงานมอบหมายนอกห้องเรียน) 

6. ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของในหลวงท่ีมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยความยาว 1 หน้ากระดาษ (A4) ส่งครูผู้สอน 

7. ครูสุ่มช้ินงานท่ีดีท่ีสุด 1- 2  ช้ินน าเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมกับร่วมกันสรุป 
8. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อ

สังคมไทย จากหนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี  
หนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิสยามกัมมาจล  หนังสือตามรอยเท้าพ่อ (ใน
หลวง) 

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อสังคมไทย (ด้วยกิจกรรม Flow Chart ความรู้) สุ่มนักเรียนน าเสนอ
ผลงาน 1-2  กลุ่มตัวอย่าง 

10. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน (คละเก่ง ปานกลาง อ่อน) เพื่อร่วมกันวาง
แผนการท าโครงงานด้วยการไปสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนท่ีประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย 
เช่น  ข้าราชการ  นักธุรกิจ ชาวนา  ชาวสวน  แม่ค้าในตลาด ช่างเสริมสวย  ช่างตัดผม 
แม่ค้าส้มต า  ชาวประมง  คนท าสวนยาง  ช่างท าร่ม  ช่างแกะสลัก  คนกวาดถนน  ช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น  ทุกอาชีพได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
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ประกอบอาชีพของตนเองหรือไม่อย่างไรและเกิดผลดีอย่างไรต่ออาชีพนั้น ๆ โดยแต่ละกลุ่ม
เลือกเพียง 1 อาชีพตามท่ีกลุ่มสนใจ (สามารถมอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียนต้ังแต่ช่ัวโมงท่ี 1  
หรือ 2  ได้) 

11. ครูสุ่มตัวอย่างโครงงานบางกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียนและทุกช้ินงานติดป้าย
นิเทศเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีประโยชน์ต่อตัวเอง ชุมชน และประเทศชาติอย่างไร ในรูปแบบผังความคิด 
(Mind Mapping) ส่งครูผู้สอน 
 
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

9.1 หนังสือพิมพ ์
9.2 วารสาร 
9.3 โทรทัศน์ 
9.4 ชุมชน 
9.5 ใบเสนอราคาสินค้า 
9.6 นิตยสาร/วารสาร 
9.7 โฆษณา 
9.8 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

 9.9 VCD การทรงงานของในหลวง 
9.10 หนังสือความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.11 หนังสือ “ตามรอยพ่อ” 
9.12 VCD โครงการในพระราชด าริ 
9.13 รูปภาพในหลวงกับการทรงงานในถิ่นทุรกันดาร 
9.14 VCD ตามแนวคิดของพ่อพอเพียง 
9.15 หนังสือ “คู่ฟ้าสองพระบารมี” 
9.17 หนังสือ วิกฤตเศรษฐกิจ : 25540 กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่งโดย  

ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ 
9.18 หนังสือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่งโดย รศ. ดร.ทิศนา  แขมณี 
9.19 หนังสือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล 
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 9.20 กระดาษ Flip Chart 
 9.21 อินเทอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยพอเพียง 
รายวิชาสังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1   เวลา 4 ชั่วโมง 

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

1.มาตรฐาน  

ส 3.1 เข้าใจเละสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2.ตัวชี้วัดที่ 3.1  

ม.1/3 อธิบายความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

3.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริ
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต เพื่อแก้ไขให้รอดพ้นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการ
ตัดสินใจและการกระท า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 มีความรู้ความเข้าใจความหมาย หลักการและความเป็นมาของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (K) 
 4.2 สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้ (P) 
 4.3 ตระหนัก เห็นคุณค่าและประโยชน์ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อ
สังคมไทย (A) 

5.สาระการเรียนรู้ 
 5.1 ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว รวมท้ังโครงการตามพระราชด าริ 
 5.3 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.4 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 5.5 ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 

6.สมรรถนะส าคัญ 
5.1 ความสามรถในการส่ือสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด 
5.3 ความสามรถในการแก้ปัญหา 

7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.1 รักชาติ 
7.2 ศาสน์ 
7.3 กษัตริย์ 
7.4 มีวินัย 
7.5 ใฝ่เรียนรู้ 
7.6 มุ่งมั่นในการท างาน 
7.7 อยู่อย่างพอเพียง 

8.ภาระงาน/ชิน้งาน 
 8.1 ภาระงาน 
  8.1.1 ศึกษาเอกสาร (ถอดองค์ความรู้) 
 8.2 ชิ้นงาน 
  8.2.1 ภาพการ์ตูนช่อง 
  8.2.2 เรียงความ 
  8.2.3 Flow Chart 
  8.2.4 โครงงาน 

 8.2.5 ผังความคิด (Mind Mapping) 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี 1  (ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง)  
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9.1 ครูตั้งค าถามกระตุ้นการคิดให้กับผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยค าว่า “โลกจะ
เป็นอย่างไรถ้าทุกคนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นักเรียนร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นและคิดค าตอบ   

9.2 ครูสร้างความตระหนัก ด้วยการตั้งค าถามชวนคิดอีกครั้งให้กับผู้เรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยค าถาม “เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ ต่อการด ารงชีวิตอย่างไร?” 
นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและคิดค าตอบ  ครูเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาความเป็นมาของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต   

9.3 นักเรียนศึกษาค้นคว้า “ความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จาก
หนังสือ วิกฤตเศรษฐกิจ 25540  กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย ดร.ปรียานุช  
พิบูลสราวุธ  หรือหนังสือตามรอยเท้าพ่อ (ในหลวง)  และหนังสือ “คู่ฟ้าสองพระบารมี” 
ร่วมกันถอดองค์ความรู้ท่ีได้จากเอกสาร 

9.4 สุ่มนักเรียน  2 - 3  คนน าเสนอหน้าช้ันเรียน    
ชั่วโมงที่ 2 (หลักการทรงงานและโครงการตามพระราชด าริของในหลวง) 
9.5 นักเรียนดูภาพในหลวงขณะก าลังทรงงานในถิน่ทุรกันดารให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นจากภาพและร่วมกันอภิปราย 
9.6 นักเรียนชมวีดีทัศน์เรื่อง โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักการทรงงาน

ของในหลวง  ให้นักเรียนสรุปเขียนภาพเพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพออกมาเป็นรูปการ์ตูน
ช่อง ตกแต่งให้สวยงามส่งครูผู้สอน (เป็นงานมอบหมายนอกห้องเรียน) 

9.7 ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับพระอัจฉรยิภาพของในหลวงท่ีมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยความยาว 1 หน้ากระดาษ (A4) ส่งครูผู้สอน 

9.8 ครูสุ่มช้ินงานท่ีดีท่ีสุด 1- 2  ช้ินน าเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมกับร่วมกนัสรุป 
ชั่วโมงที่  3 (ความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ

สังคมไทย) 
9.9 นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี

ต่อสังคมไทย จากหนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา 
แขมมณี  หนังสือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิสยามกัมมาจล  หนังสือตาม
รอยเท้าพ่อ (ในหลวง) 

9.10 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อสังคมไทย (ด้วยกิจกรรม Flow Chart ความรู้) 
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9.11 สุ่มนักเรียนน าเสนอผลงาน 1-2  กลุ่มตัวอย่าง 
ชั่วโมงที่  4 (การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) 
9.12 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน (คละเก่ง ปานกลาง อ่อน) เพื่อร่วมกันวาง

แผนการท าโครงงานด้วยการไปสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนท่ีประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย 
เช่น  ข้าราชการ นักธุรกิจ ชาวนา  ชาวสวน  แม่ค้าในตลาด ช่างเสริมสวย  ช่างตัดผม แม่ค้า
ส้มต า  ชาวประมง  คนท าสวนยาง  ช่างท าร่ม  ช่างแกะสลัก  คนกวาดถนน  ช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น  ทุกอาชีพได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเองหรือไม่อย่างไรและเกิดผลดีอย่างไรต่ออาชีพนั้น ๆ โดยแต่ละกลุ่ม
เลือกเพียง 1 อาชีพตามท่ีกลุ่มสนใจ (สามารถมอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียนต้ังแต่ช่ัวโมงท่ี 1  
หรือ 2  ได้) 

9.13 ครูสุ่มตัวอย่างโครงงานบางกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียนและทุกช้ินงานติดป้าย
นิเทศเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

9.14 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีประโยชน์ต่อตัวเอง ชุมชน และประเทศชาติอย่างไร ในรูปแบบผังความคิด 
(Mind Mapping) ส่งครูผู้สอน 
10.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 หนังสือ วิกฤตเศรษฐกิจ : 25540 กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่งโดย  
ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ 

10.2 หนังสือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่งโดย รศ. ดร.ทิศนา  แขมณี 
10.3 หนังสือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล 
10.4 หนังสือ “คู่ฟ้าสองพระบารมี” 
10.5 หนังสือ “ตามรอยเท้าพ่อ” 
10.6 VCD โครงการในพระราชด าริ 

          10.7 รูปภาพในหลวงกับการทรงงานในถิน่ทุรกันดาร 
          10.8 VCD ตามแนวคิดของพ่อพอเพียง 
 10.9 กระดาษ Flip Chart 
 10.9 อินเทอร์เน็ต 
       11. การวัดผลและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
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1.สังเกตพฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 

-การสังเกต -แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 

ระดับดีข้ึนไป 

(ร้อยละ 70) 

 

2.ชิ้นงาน ได้แก่ 

   -ภาพการ์ตูนช่อง 
   -เรียงความ 
   -Flow Chart 
   -โครงงาน 
   -ผังความคิด (Mind  
Mapping) 
 

-การประเมินผลจาก

ชิ้นงาน 

-Rubric  Score ระดับดีข้ึนไป 

(ร้อยละ 70) 

3.คุณลักษณะพอเพียง -การสังเกต -Rubric  Score ระดับดีข้ึนไป 

(ร้อยละ 70) 

 

 

 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

วิชา..............................................รหัส..............................ช้ัน ม...../......... 

 

     

รายการ 

 

 

กลุ่มที่ 

การร่วมกัน

วางแผน 

การแบ่ง

งาน

รับผิดชอบ 

การรับฟัง

ความ

คิดเห็นของ

สมาชิก 

การ

ตรวจสอบ

ผลงาน 

การ

ประเมินผล 

สรุปผลการ

ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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ผู้ประเมิน................................................................................ 

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ......................... 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนน 3 2 1 

 

สรุปการประเมิน ได้  3  คะแนน  หมายถึง   ผ่าน 

  ได้  2  คะแนน  หมายถึง  ผ่าน 

  ได้  1  คะแนน  หมายถึง  ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินคุณลักษณะพอเพยีง (KPA) 

ด้าน/ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 

ความรู้ความเข้าใจ 

(K) 
-อธิบายหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ได้ 

-อธิบายเชื่อมโยง

ขององค์ประกอบ

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ได้อย่างมีเหตุผล 

-อธิบายหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เทียบเคียงกับ

เหตุการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันที่พบ

เห็นมีความ

สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

หรือไม่อย่างไร 

-เชื่อมโยงหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

กับเรื่องที่จะ

น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

ทักษะต่อปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

(P) 

-น าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของ

ตนเองได้บ้าง 

-น าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของ

ตนเองได้ดี 

-น าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของ

ตนเองได้ดีและ 

สามารถแนะน าคน

ในครอบครัวน า 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

-น าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปขยาย

ผลในโรงเรียนและ

ชุมชน 
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เจตคติ /วางแผน

น าไปใช้แก้ปัญหา 

กระบวนการคิด 

-วิเคราะห์ 

-วิสัยทัศน์ 

  -สร้างสรรค ์

(A) 

-ใช้หลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการวาง

แผนการท างานแต่

ชิ้นงานไม่บรรลุ

ตามเป้าหมาย ไม่

สามารถใช้หลัก

ปรัชญาของ 

-ใช้หลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการวาง

แผนการท างานแต่

ยังไม่สามารถก ากับ

การท างานให้มี

คุณภาพเท่าท่ีควร

ไม่แสดงออกถึงการ 

-ใช้หลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการวาง

แผนการท างานมี

คุณภาพปานกลาง

แสดงออกถึงการ

คิดในบางด้านยังไม่

แสดงออกถึงการ 

-ใช้หลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการวาง

แผนการท างานได้

อย่างมีคุณภาพรู้จัก

คิดวิเคราะห์เชิง

สร้างสรรค ์

ด้าน/ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 

 เศรษฐกิจพอเพียง

มาก ากับงานได้

และไม่ใช้

ความสามารถใน

การคิดอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

แก้ไขปัญหาที่

หลากหลายใช้

ความคิดในบาง

ด้าน 

สร้างสรรค์งาน

อย่างเต็มศักยภาพ

ของตนเอง 

 

 

เกณฑ์ (Rubric) ในการประเมินชิ้นงาน 
1.ด้านพุทธพิสัย (การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้าใจในสาระการเรียนรู้) 
เกณฑ์ Rubric ท่ีใช้ประเมินชิ้นงานท่ีผู้เรียนได้แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมว่าเข้าใจ ดังนี้ 
                          ด้านพุทธพิสัย (K = ความรู้ความเข้าใจ) 
 

ประเด็นในการ

ประเมิน 
พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับคะแนน 

1. ด้านการท าช้ินงาน 1.1 ไม่มีช้ินงาน  

1.2 มีช้ินงาน 

0 

1 
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2.ด้านพฤติกรรมท่ี

แสดงออกว่าเข้าใจ 

2.1 มีช้ินงานและสามารถแสดงออกว่าเข้าใจ

ในบางประเด็น เช่นอธิบาย และตีความ

ช้ินงานท่ีตนเองท า 

2.2 ช้ินงานท่ีท ายังไม่มีคุณภาพ 

 

2 

2.3 มีช้ินงานและแสดงออกว่าตนเองเข้าใจใน

ประเด็นท่ีหลากหลายเช่น อธิบาย ตีความ  

ช้ินงานเกิดจากการประยุกต์ใหม่ (ส าหรับเด็ก

วัยนั้น ๆ ) 

2.4 ช้ินงานมีคุณภาพ แสดงความเอาใจใส่ใน

ช้ินงานของตนเองและแสดงออกถึงความ

ภาคภูมิใจในช้ินงานของตนเอง 

2.5 สามารถน าเสนอได้ 

 

 

 

3 

เพิ่มเติมจากระดับ 3 

2.6 ช้ินงานแสดงออกถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ี

หลากหลาย 

2.7 ช้ินงานแสดงถึงกระบวนการคิดท่ี

หลากหลายและการคิดเชิงอนาคต (Vision) 

 

 

4 
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2. ด้านจิตพิสัย (การประเมินด้านความพยายาม) 
 

ล าดับที่ รายการ คุณภาพ หมายเหตุ 

1 เข้าเรียนสม่ าเสมอ 1  

2 สนใจในกิจกรรม 1  

3 กระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียน 1  

4 กล้าแสดงออก 1  

5 ส่งงานสม่ าเสมอ 1  

6 มีการเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 1  

7 เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้หลังการท างาน 1  

8 ใช้อุปกรณ์ท างานอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 1  

9 มีการพัฒนาตนเอง 1  

10 ร่วมกิจกรรมในกลุ่มอย่างมีความรับผิดชอบ 1  

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนน  10  คะแนน 

ระดับ  1  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  1  ข้อ 
ระดับ  2  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  2  ข้อ 
ระดับ  3  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  3  ข้อ 
ระดับ  4  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  4  ข้อ 
ระดับ  5  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  5  ข้อ 
ระดับ  6  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  6  ข้อ 
ระดับ  7  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  7  ข้อ 
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ระดับ  8  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  8  ข้อ 
ระดับ  9  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  9  ข้อ 
ระดับ  10  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  10  ข้อ 
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3.ด้านทักษะพิสัย (การประเมินด้านกระบวนการแสวงหาความรู้และการคิด)  

กระบวนการ

แสวงหาความรู้ 

ทักษะการคิด 

(Thinking  skills) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(Rubric score) 

คะแนน 

ขั้นที่ 1 ก าหนด

ปัญหา ต้ังเป้าหมาย 

การตั้งค าถามส่ิงท่ี

อยากรู้   การสร้าง

เจตจ านง 

-การรู้คิด (Meta 

Cognition) 

- รู้จักก าหนดปัญหาและการ

ต้ังค าถาม 

- รู้จักก าหนดเป้าหมายหรือ

เจตจ านงต่อส่ิงท่ีท า 

 

2 

ขั้นที่ 2 การ

คาดคะเนค าตอบ 

สร้างภาพในใจก่อน

ท างาน 

-วิสัยทัศน์ (Vision) 

-จินตนาการ 

(Imagine) 

 

- มีการคาดคะเนค าตอบหรือ

มีวิสัยทัศน์ต่อส่ิงท่ีท าหรือ

สร้างภาพในใจก่อนท างาน

หรือสร้างแบบจ าลองก่อน

ท างาน 

 

 

1 

ขั้นที่ 3 การทดลอง 

การปฏิบัติ การ

รวบรวมข้อมูล 

กระบวนการท างาน

และกระบวนการ

ท างานกลุ่ม 

-วิเคราะห์ 

(Analyze) 

-สังเคราะห์ 

(Summarize) 

-วิจารณญาณ 

(Critical) 

 

- สามารถรวบรวมและ

จัดระบบข้อมูลได้ 

- สามารถวิเคราะห์และเลือก

ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้อย่าง

เหมาะสม 

- มีกระบวนการท างานท่ีเป็น

ระบบ  PDCM 

(Plan,Do,Check,Modify) 

- สามารถท างานกลุ่มหรือ

 

 

4 
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ประสานงานกับผู้อื่นได้ 

 

 

กระบวนการ

แสวงหาความรู้ 

ทักษะการคิด 

(Thinking  skills) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(Rubric score) 

คะแนน 

ขั้นที่ 4 สรุปองค์

ความรู้ เช่น Mind 

Mapping การ

รายงาน สรุปผลการ

ทดลอง 

-มโนทัศน์ 

(Conceptual) 

-วิจารณญาณ 

(Critical) 

-สังเคราะห์ 

(Summarize) 

 

- มีการสรุปองค์ความรู้ เช่น 

รายงาน Mind Mapping 

- สามารถถ่ายทอดความรู้ 

เช่น น าเสนอ ละครหรือ

รูปแบบอื่น 

- มีการน าความรู้ไปปรับใช้ 

เช่น แต่งนิทาน น าไปใช้ใน

ชีวิตจริง 

- มีการเช่ือมโยงไปสู่สาระอื่น

หรือองค์ความรู้อื่น 

 

 

4 

ขั้นที่ 5 การรายงาน 

(Report) และการ

น าเสนอ (Present) 

-สังเคราะห์ 

(Summarize) 

-สร้างสรรค์ 

(Creative) 

-มีองค์ประกอบครบถ้วน 

สวยงาม และประณีต 

-เนื้อหาตรงประเด็น 

-ช้ินงานหรือผลงานส่ือออก

มาถึงการคิดสร้างสรรค์ 

-ท างานหรือส่งงานตรงเวลา 

 

 

 

4 
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การให้คะแนน       การผ่านเกณฑ์แต่ละข้อต้องได้ระดับการตีค่า ระดับดี หรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์  1 ข้อ  เท่ากับ  1  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 12.1 ผลการจัดการเรียนรู้  ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

  12.1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ (K,P,A) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 12.1.2 สมรรถนะส าคัญ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 12.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................    
 12.2 ปัญหาและอปุสรรค 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

  12.3  แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

                       ลงช่ือ....................................................ครูผู้สอน 
                 (...................................................) 

              วันท่ี.........เดือน..............พ.ศ. .............. 
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บันทึกการนิเทศจากฝ่ายบริหาร/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 
                       ลงช่ือ................................................................ 
                            (..............................................................) 

                           วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ........... 
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เอกสารประกอบ 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. เน้ือหา วิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐาน และตัวชี้วัด 
และจัดเน้ือหาให้
เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน ชุมชน ศักยภาพ
และวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
โดยการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
หาค าตอบด้วยตนเอง 
ท าให้มีความรู้ความ
เข้าใจองค์ความรู้ 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. เวลา ศึกษาโครงสร้างเวลาใน
หลักสูตร ก าหนดเวลา
เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรม ศักยภาพ และ
วัยของนักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมได้เต็ม
ความสามารถ มี
ความสุขในการท างาน 
เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

รู้จักวางแผนในการ
ท างานให้เหมาะสมกับ
เวลา สัมพันธ์กับ
สถานที่ และกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 

3. วิธีการจัดกิจกรรม - การจัดกิจกรรมที่
เรียงล าดับจากง่ายไปหา
ยาก 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับการท างานคละ
ตามความสามารถ 
- ก าหนดกิจกรรมภาระ
งานเหมาะสมตาม
ศักยภาพและวัยของ
ผู้เรียน 

- ให้นักเรยีนรู้จัก
กระบวนการท างานกลุ่ม 
- ให้นักเรียนรู้จักการ
วางแผนในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- เพ่ือฝึกทักษะการคิด 
วิเคราะห์ การรู้จักน า
องค์ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ครูจัดกิจกรรม
เรียงล าดับง่าย-ยาก 
- ครูแบ่งกลุ่มและชี้แจง
การท างานกลุ่มที่
ชัดเจน ให้ค าปรึกษา 
ตรวจสอบการท างาน
ของนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรู้ใน
เทคนิคการสอน มี
กิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะกับศักยภาพและ
วัยของผู้เรียน  
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ความรู้ที่ครจู าเป็นต้อง
มี 

- เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
- เรื่องการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
- เรื่องเทคนิคกระบวนการสอนการใช้แหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย  
- มีความรู้และมีทักษะในการผลิต การใชส้ื่อและอุปกรณ ์
- มีความรู้และรู้แหล่งเรียนรู้ใกลโ้รงเรียน และในชุมชน 
- มีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและวัตถุตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
- มีความรู้ในเน้ือหาสาระทีน่ ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 -รู้ประโยชน์และตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คุณธรรมของคร ู มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ รับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา ยืดหยุ่น มีความเป็นกัลยาณมิตร และมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ตัวอย่างหน่วย ฯ  44 
 

  

2. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไขดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

หลักพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ผู้เรียนเข้ากลุ่มตาม
ความ 
สามารถคละกัน (เก่ง 
ปานกลาง อ่อน) แบ่ง
หน้าท่ีการท างานตาม
ศักยภาพของแต่ละคน 
2. การท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียน เหมาะสมกับ
เวลาท่ีก าหนด และ
เหมาะกับสถานที่ คือ
ใกล้โรงเรียน หรือใน
ชุมชนของนักเรียน 
3. ใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับกิจกรรม 
ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4. ผู้เรียนได้ท าหน้าท่ี
ตามท่ีตนรับผิดชอบเท่า
เทียมกัน 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้
เหมาะสมกับเน้ือหา 
เวลา และใช้สถานที่ใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์ 
คุ้มค่า 
2. วางแผนการท างาน
ชัดเจน ปฏิบัติตามแผน
ได้บรรลุจุดประสงค ์
3. น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยบูรณา
การหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การท างานที่มีการ
วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ 
2. รู้จักบทบาทหน้าท่ี มี
ความเป็นประชาธิปไตย 
3. สามารถศึกษาค้นคว้า
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
4. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

ความรู้ 

- ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- หลักการทรงงานและโครงการในพระราชด าริของในหลวง 
- รู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- รู้วิธีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน 
 

คุณธรรม 
 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ประหยัด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เสียสละ มี
จิตสาธารณะ 
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2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้างจากกิจกรรมการ
เรียนรู้นี ้

            ด้าน 
 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
(K) 

- รู้เทคนิคการท า
การ์ตูนช่อง 
- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัด 
คุ้มค่า 

- รู้กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
- รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

- การใช้ทรัพยากร
เท่าท่ีจ าเป็น เกิด
ประโยชน์และคุ้ม
ค่าสูงสุด 

 

ทักษะ 
(P) 

- รู้วิธีใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใช้อย่าง
ระมัดระวัง 
ปลอดภัย 
- การเขียน
แผนการ
ด าเนินงานได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
- มีทักษะในการ
น าเสนอได้อย่าง
น่าสนใจ 

- แบ่งหน้าท่ีได้
ถูกต้องตาม
ศักยภาพและ
ความสามารถ 
- ประสานงานกับ
เพ่ือนในกลุ่มได้
อย่างดี 

- ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ใช้
ทรัพยากรได้
เหมาะสม 
 

 

ค่านิยม 
(A) 

- เห็นประโยชน์
ของการผลิตจาก
วัสดุในท้องถ่ิน 
- เห็นคุณค่าของ
วัสดุ อุปกรณ์ ใช้
อย่างระมัดระวัง 

- เห็นความส าคัญ
และเห็นคุณค่าของ
ประชาธิปไตย 
-เห็นความส าคัญ
ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และน ามาใช้ในการ
ด าชีวิตประจ าวัน 

- ใช้สิ่งของใหคุ้้มค่า 
- มีส่วนร่วมในการ
รักษา
สภาพแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน 
 

-มจีิตสาธารณะ
เหน็คุณค่าของ
สรรพสิง่รอบตัว 
ชุมชน สังคมเพ่ือ
การคงอยู่อย่าง
ย่ังยืน 
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วิเคราะหห์น่วยการเรียนรู้  “พอเพียง”    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1.อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 

-ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น 

-ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ าจัดกับความ
ต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน การเลือกและ
ค่าเสียโอกาส 

-สรุปองค์ Mind Mapping 

-รายงาน 

-น าเสนอ Power Pont ,E – book 

-Model 

-Flow chart  

2.วิเคราะห์ ค่านิยม และ
พฤติกรรมการบริโภคของคนใน
สังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของ

ชุมชนและประเทศ 

-ความหมายและความส าคัญของการบริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-หลักการในการบริโภคท่ีดี 

-Mind Mapping 

-บทบาทสมมติ, ละคร 

-รายงาน ,น าเสนอ Power Pont,E - book 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 

 

-ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

-ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน 

ในปัจจุบัน รวมท้ังผลดีและผลเสียของพฤติกรรม
ดังกล่าว 

-การ์ตูนช่อง 

-Model 

3.อธิบายความเป็นมา หลักการ
และความส าคัญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

-ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมท้ัง
โครงการตามพระราชด าริ 
-หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
-การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การด าเนินชีวิต 
-ความส าคัญ คุณค่า  และประโยชน์ของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

-บทบาทสมมติ 
-ถอดประสบการณ์ AAR 
-ละคร 
-การ์ตูนช่อง 
-โครงงาน  
-เรียงความ  
-สรุปองค์ Mind Mapping 
-E – Books  
-น าเสนอ Power Pont 
-Flow chart 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ชิ้นงาน/ภาระงาน 

-Model 
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การจัดการเรียนรู้ หน่วยพอเพียง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   1 
มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 

ได้อย่างมประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ กิจกรรม 
ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1-4/ 
 

4 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 

ม.1/3 
อธิบายความ
เป็นมา 
หลักการ
และ
ความส าคัญ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงต่อ
สังคมไทย 

- ความหมายและ
ความเป็นมาของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความเป็นมาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการทรง
งานของ
พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว 

1.สุ่มนักเรียนเล่าถึงการด าเนินชีวิตของตัวเอง
ในแต่ละวัน 
2-3 คน 
2.ครูเช่ือมโยงเนื้อหาโดยต้ังค าถามเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นอย่างไร  
3.นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า“ความหมาย
และความเป็นมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
4. นักเรียนร่วมกนัระดมความคิด และบันทึก
เป็น Flow hart พร้อมกับน าเสนอ 2-3  กลุ่ม 

-การ์ตูนช่อง 
-บทบาทสมมติ 
-ถอดประสบการณ์ 
AAR 
-ละคร 
-โครงงาน 
-Model 
-Flow chart 
-เรียงความ 
-สรุปองค์ความรู้ 

-หนังสือ วิกฤตเศรษฐกิจ 
2540  กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
--หนังสือตามรอยเท้า
พอ…สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
-บ้าน/โรงเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
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แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ กิจกรรม 
ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

 
 

 
 

 

 
  

โครงการตาม
พระราชด าริ 
-หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.นักเรียนและครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยค าถาม
เกี่ยวกับการทรงงานของในหลวง ท่ีเห็นใน
หนังสือพิมพ์ แบบเรียนหรือโทรทัศน์ 
5.นักเรียนดูซีดีเรื่อง  หลักการทรงงานของใน
หลวงโครงการในพระราชด าริ ถอด
ประสบการณ์ AAR 
6.นักเรียนบันทึกส่ิงท่ีประทับใจเป็นการ์ตูนช่อง
(การบ้าน) 

Mind Mapping 
-E -Book 

 
 

  -การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด ารงชีวิต 
-ความส าคัญ 
คุณค่า และ

7.นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกนัวางแผนส่ิงท่ีสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการ
คิด กิจกรรม Flow chart พร้อมกับน าเสนอ
ช้ินงาน 2-3 กลุ่ม  
8.นักเรียนศึกษาค้นคว้าความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อสังคมไทย พร้อม

-น าเสนอ Power 
Point 
-ช้ินงานจาก
โครงงาน 
-Card & Chart 
 

-บุคคลตัวอย่างท่ีมี
ความส าเร็จในชีวิต ท่ีได้
จากการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หนังสือ พพ.819,ค



  

 ตัวอย่างหน่วย ฯ  51 
 

  

แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ กิจกรรม 
ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ประโยชน์ของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย 

กับยกตัวอย่าง(Model)เศรษฐกิจท่ีท าให้คนไทย
และสังคมไทยมั่นคง และผลเสียของความไม่
พอเพียงในสังคม(จากหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ 
ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวปัญหาทางสังคม)ในรูปแบบ
ของกระบวนการคิด Flow chart หรือเป็น 
PowerPoint พร้อมกับน าเสนอช้ินงาน 2-3 
กลุ่ม (การบ้าน) 
 
9.ครูมอบหมายกิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลดีต่อตัวเอง 
ชุมชน และประเทศชาติ  เช่นท านา  ท าสวน  
ท าไร่นาสวนผสม เสริมสวย การประมง ท าสวน  
ธุรกิจ อาชีพรับราชการต่างๆ รับจ้าง เป็นต้น 
10.สรุปองค์ความรู้ Mind Mapping เป็นราย

 829,839ความพอเพียง
ของชีวิต 
-แผ่น CD สรุปปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย ์
-ช้ินงานท่ีผ่านมา 
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แผนท่ี/
เวลา 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ กิจกรรม 
ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

กลุ่ม และการ์ตูนช่องเป็นรายบุคคล(การบ้าน) 
11.น าเสนอช้ินงาน 1-2 กลุ่ม และส่งการบ้าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยพอเพียง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน
ชิ้นงาน/ 

 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

1/ 
1 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

ม.1/3 อธิบาย
ความเป็นมา 
หลักการและ
ความส าคัญ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงต่อ
สังคมไทย 
-ความหมายและ

ค าถาม 
-นักเรียนด าเนินชีวิตใน
แต่ละวันอย่างไร ในการ
อุปโภคบริโภคส่ิงต่างๆ
ของแต่ละวัน 
(Card  &  Chart) 
-ศึกษาค้นคว้า 
“ความหมาย และความ
เป็นมาหลักปรัชญาของ

ขั้นน า 
-ครูตั้งค าถามนักเรียนใน 
การด าเนินชีวิตแต่ละวัน
เกี่ยวกับการบริโภคและอุปโภค
ของนักเรียนเป็นอย่างไร มีการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าหรือไม่ โดยให้เขียนใส่
กระดาษ พร้อมกับสุ่มนักเรียน 
1-2 คนน าเสนอช้ินงาน 

-การ์ตูนช่อง 
-สรุปองค์ความรู้
เป็น Mind 
Mapping 
 
 
 
 
 

-หนังสือ วิกฤต
เศรษฐกิจ 2540  
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
-หนังสือตาม
รอยเท้าพ่อ(ใน
หลวง) 
-บ้าน/โรงเรียน 

-สังเกตการ 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
-การน าเสนอ
ช้ินงาน 
-ตรวจช้ินงาน 
(Rubric) 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน
ชิ้นงาน/ 

 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

ความส าคัญ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

 

เศรษฐกิจพอเพียง” 
(Blackboard  Shard   
& Mind Mapping) 
-ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายและความ
เป็นมาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ขั้นเรียนรู้ 
-ครูเช่ือมโยงเนื้อหาความ
เป็นมาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแล้วให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
“ความหมายและความเป็นมา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” พร้อมกับ 

 
 
 
 
 

 

ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน
ชิ้นงาน/ 

 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

  -สรุปความหมายและ
ความเป็นมาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นลงใน 
(Blackboard  Shard   & 
Mind Mapping)  
ขั้นสรุป 
-ครูและนักเรียนร่วมสรุปองค์
ความรู้ความหมายและความ
เป็นมาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรม
การ์ตูนช่องเป็นของตัวเอง
(การบ้าน) 

 

 

 

 

 

  

 
 
บันทึกหลังสอน 
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บันทึกหลังเรียน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

2 
1 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/3 อธิบาย
ความเป็นมา 
หลักการและ
ความส าคัญ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย 
-ความเป็นมาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการ 
ทรงงานของ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ค าถาม 
-นักเรียนเห็นพระ
เจ้าอยู่หัวของเรา 
พระองค์ท่าน 
ทรงงานหนักตลอดเวลา
นักเรียนคิดว่าพระองค์
ทรงงานหนักเพื่ออะไร 
-นักเรียนระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ี
สามารถไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตัวเอง 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ

ขั้นน า 
ค าถาม 
-ในหลวงของเราพระองค์ท่านทรงงาน
หนักเพื่ออะไร 
ขั้นเรียนรู้ 
- ครูเช่ือมโยงความรู้โดยให้ดูซีดีเรื่อง  
หลักการทรงงานของในหลวง โครงการใน
พระราชด าริ 
-นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิด แบบ
กิจกรรม Flow chart เกี่ยวกับการทรง
งานของในหลวง 
-นักเรียนน าเสนอผลงาน 1-2 กลุ่ม 
-นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันวางแผนส่ิงท่ี

-flow chart 
-สรุปองค์ความรู้
เป็น Mind 
Mapping 
-การ์ตูนช่อง 
-ถอดบทเรียน
AAR 

 
 
 
 
 
 

-CD เรื่อง  
หลักการ 
ทรงงานของ 
ในหลวงและ
โครงการใน
พระราชด าริ 
-ผลงานท่ีผ่านมา 
-กระดาษ ดินสอ 
-รูปภาพการทรง
งาน 
-หนังส่ือ
เศรษฐศาสตร์ 
 

-สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-การน าเสนอ
ช้ินงาน 
-ตรวจช้ินงาน 
(Rubric) 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

 
 

 

รวมท้ังโครงการ
ตามพระราชด าริ 
 

การทรงงานของในหลวง 
 

สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ด้วยกิจกรรม ถอดบทเรียนหรือท า  Mind 
Mapping 
-สุ่มนักเรียนน าเสนอช้ินงาน 1-2 กลุ่ม 

 
 

  
 
 

   ขั้นสรุป 
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของ
ในหลวงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นของตัวเอง (ด้วย
การ์ตูนช่องเป็นการบ้าน) 
 

   

บันทึกหลังสอน 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกหลังเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

 

สื่อ/ 
แหล่เรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

3 
1 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ม.1/3 อธิบาย
ความเป็นมา 
หลักการและ
ความส าคัญ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย 

-หลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
- กาประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการด ารงชีวิต

ค าถาม 
-นักเรียนคิดว่า 
ความมั่นคงของชาติจะ
มั่นคงได้ด้วยส่ิงใดบ้าง 
-เมื่อน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันแล้วจะมี
ผลดีอย่างไร ต่อตัวเรา
เอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติ 
-นักเรียนระดมความ
คิดเห็นร่วมกันถึงแนว
ทางการด ารงอยู่ของ

ขั้นน า 
ค าถาม  
-นักเรียนคิดว่าชาติจะมั่นคงได้ด้วย
ส่ิงใดบ้าง 
ขั้นเรียนรู้ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ความส าคัญหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อสังคมไทย 
จากหนังสือตามรอยเท้าพ่อ หนังสือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมกับระดมความคิด ด้วย
กระบวนการคิดในรูปแบบ Flow 
chart  ถึงความส าคัญปรัชญาของ

-flow chart 
-สรุปองค์
ความรู้เป็น 
Mind 
Mapping 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หนังสือตาม
รอยเท้าพ่อ 
หนังสือปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ
มูลนิธิสยามกัม
มาจล ,หนังสือ
ตามรอยเท้าพ่อ
(ในหลวง) 
-ข่าวเศรษฐกิจ
และสังคมจาก
หนังสือพิมพ์
หรือโทรทัศน์) 

-สังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
-การน าเสนอ
ช้ินงาน 
-ตรวจช้ินงาน 
(Rubric) 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

 

สื่อ/ 
แหล่เรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 

 

ประจ าวัน 
 

 

ประเทศไทยให้มั่นคง
ตลอดไปด้วย
กระบวนการคิดใน
รูปแบบของ Flow chart 

 

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อดี
สังคมไทยและผลกระทบจากความ
ไม่พอเพียงของคนในสังคม ท่ีท าให้
สังคมเดือนร้อน (ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว
การเมืองและข่าวอาชญากรรมจาก
หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์) 
-สุ่มนักเรียนน าเสนอผลงาน 1-2  
กลุ่มตัวอย่างพร้อมยกตัวอย่างของ
บุคคลท่ีประสบ ผลส าเร็จจากการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นสรุป 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

 

สื่อ/ 
แหล่เรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ความส าคัญหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อสังคม และ
ประเทศชาติพร้อมกับ
ชีวิตประจ าวันด้วยMind Mapping 

 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกหลังเรียน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดแล
ประเมินผล 

4 
1 ช่ัวโมง 

ม.1/3 อธิบาย
ความเป็นมา 
หลักการและ
ความส าคัญของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย 

-ความส าคัญ 
คุณค่า และ
ประโยชน์ของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย 

ค าถาม 
-นักเรียนคิดว่าอาชีพใดมี
ความมั่นคงท่ีสุดพร้อม
กับให้เหตุผลมั่งคง
อย่างไร 
-การแลกเปล่ียนรู้จาก
การน าเสนอช้ินงาน 
-ระดมสมองค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวการประกอบ
อาชีพต่างๆท่ีแต่ละกลุ่ม
เลือกท าโครงงาน 

ขั้นน า 
ค าถาม  
-นักเรียนคิดว่าอาชีพใดมีความ
มั่นคงท่ีสุดพร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบ 
(Model) 
-นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อระดม
ความคิดการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไรโดยเลือก
อาชีพในชุมชนของตัวเอง เช่น 
ท านา  ท าสวน  ท าไร่นาสวน
ผสม เสริมสวย การประมง ท า
สวน  อาชีพรับราชการต่างๆ 

-Mind 
Mapping 
-โครงงานและ
ช้ินงานจาก
โครงงาน 
-น าเสนอ 
Power 
Point 
 

-ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 
-ช้ินงานท่ีผ่าน
มา 
-บุคคลตัวอย่าง
ในชุมชนท่ีได้น า
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
และเกิด
ความส าเร็จใน
ชีวิต 
-พพ.819,829 
,839หนังสือ

-สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-การน าเสนอ
ช้ินงาน 
-ตรวจช้ินงาน 
(Rubric) 
-โครงงาน 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดแล
ประเมินผล 

รับจ้าง เป็น Flow chart 
ร่วมกัน 
- น าเสนองานช้ินงาน 1-2  กลุ่ม 
-ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนท า
โครงงานเกี่ยวการประกอบ
อาชีพที่มีการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ท่ีมี 
ผลดีต่อตัวเอง ชุมชน และ
ประเทศชาติ   
เช่น ท านา  ท าสวน ท าไร่  ท าไร่
นาสวนผสม เสริมสวย การ
ประมง ท าสวน ธุรกิจ อาชีพรับ
ราชการต่างๆ รับจ้าง (กิจกรรม
ไม่ซ้ ากัน) 

ความพอเพียง
ของชีวิต 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดแล
ประเมินผล 

-น าเสนอโครงงานเป็นกลุ่ม  
-ศึกษาค้นว้าเพิ่มเติมจาก พพ. 
819,829,839  หนังสือความ
พอเพียงของชีวิตและจาก
หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ 
ขั้นสรุป 
-นักเรียนร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ 
Mind Mapping เป็นรายบุคคล
พร้อมกับน าเสนอช้ินงาน 1-2  
คน 

 
บันทึกหลังสอน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บันทึกหลังเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์(Rubric)ในการประเมินช้ินงาน 
1. ด้านพุทธพิสัย (การประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจในสาระการเรียนรู้) 

เกณฑ์ Rubric ท่ีใช้ประเมินช้ินงานท่ีผู้เรียนได้แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมว่าเข้าใจ ดังนี้ 
ด้านพุทธพิสัย(K = ความรู้ความเข้าใจ) 

ประเด็นในการประเมิน พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับคะแนน 

ความรู้-ความเข้าใจ 1.ไม่มีช้ินงาน 

     มีช้ินงาน 

0 

1   

2.มีช้ินงานและส่ือความรู้ได้ไม่ครบถ้วน 2 

3.มีช้ินงานและส่ือความรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 3 

4.มีช้ินงานและส่ือความรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกับเช่ือมโยงองค์
ความรู้อื่นได้ 

4 
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2. ด้านจิตพิสัย(P= การประเมินด้านความพยายาม) 
เกณฑ์(Rubric) ในการประเมินช้ินงานเกณฑ์ Rubric ดังนี้ 

 

ประเด็นในการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 

-วางแผน น าไปใช้
แก้ปัญหา กระบวนการ
คิด 

-วิเคราะห์ 

-วิสัยทัศน์ 

-สร้างสรรค์ 

-ใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน 

การวางแผนการท างาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

-ไม่สามารถใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้กับงานได้

-ใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน 

การวางแผนการท างาน
แต่ยังไม่สามารถก ากับ
ท างานให้มีคุณภาพ
เท่าท่ีควร ซึ่งไม่สามารถ
แสดงออกถึงการแก้ไข
ปัญหาท่ีหลากหลายใช้

-ใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน 

การวางแผนการท างาน ใช้
ก ากับการท างาน มี 

การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย
ช้ินงานมีคุณภาพในระดับ 
ปานกลาง แสดงออกถึง

-ใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใน 

การวางแผนการท างาน  

ใช้ก ากับการท างาน มี 

หลักการแก้ปัญหา เพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมายช้ิน 
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และไม่สามารถใช้การ
คิด อย่างเต็มศักยภาพ 

ความสามารถในการคิด
ในบางด้าน 

การคิด ในบางด้านยังไม่
แสดงออกถึงการ
สร้างสรรค์งานอย่างเต็ม
ศักยภาพของตนเอง 

งานมีคุณภาพและแสดง 

ออกถึงการคิด ในหลาย
มิติท้ังการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การคิดอย่างมี
วิสัยทัศน์และคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.ด้านทักษะพิสัย (A = การประเมนิด้านกระบวนการแสวงหาความรู้และการคิด) 
เกณฑ์(Rubric) ในการประเมินช้ินงานเกณฑ์ Rubric ดังนี้ 

ประเด็นในการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 

-เจตคติท่ีดีต่อปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเห็น
คุณค่า 

-น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง

-น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง

-น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตตนเองได้ดีและ
สามารถแนะน าให้คนใน

-น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตของตนเองได้เป็นอย่าง
ดีและสามารถน าคนใน
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บ้าง ได้ดี ครอบครัวน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ครอบครัว เพื่อนใน
โรงเรียนและชุมชนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 


