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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยพอเพียง 
รหัสวิชา ส 22101 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องเสนอแนวทางการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

   ส 3.1 ม. 2/3 เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สาระส าคัญ 

     การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
จ ากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายส าคัญท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่น ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     3.1 อธิบายหลักการและเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจ าวัน 

     3.2 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้ 

     3.3 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นได้ 

4. สาระการเรียนรู้ 

     4.1 หลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.2 การบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจ าวัน 

     4.3 ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
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     4.4 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการ
ในท้องถิ่น 

5. สมรรถนะส าคัญ 

     5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

     5.2 ความสามารถในการคิด 

     5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

     6.2 มีวินัย 

     6.3 ใฝ่เรียนรู้ 

     6.4 มุ่งมั่นในการท างาน 

    6.5 อยู่อย่างพอเพียง 

7. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

     7.1 ภาระงาน 

          - นักเรียนดูวิดีทัศน์ เรื่องอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

          - ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนถึงสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 

           - แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คนร่วมกันระดมความคิดถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากอุทกภัยดังกล่าวว่ามีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างไร ลงบน
คลิปชาร์ต 

           - ครูสร้างสถานการณ์สมมติให้นักเรียนทุกกลุ่มมีเงินกลุ่มละ 10,000 บาท  โดย
แจกบัตรรายการรุ่นและราคาของโทรศัพท์มือถือ และสมรรถนะของโทรศัพท์แต่ละรุ่นให้
นักเรียนเลือกซื้อโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์และน าเสนอผลงานกลุ่ม 
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           - นักเรียนสรุปองค์ความรู้ลงใน Mind Mapping 

           - ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนจัดท าปฏิทินและประเด็นหัวข้อในการศึกษา
และส ารวจการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

           - นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าผลจากการส ารวจมาวิเคราะห์ว่าการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

           - น าเสนอผลงานกลุ่มในรูปแบบ Power Point 

           - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ 

  7.2 ชิ้นงาน 

             7.2.1 Mind Mapping 

            7.2.2 Power Point 

            7.2.3 ปฏิทินการส ารวจการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 

     8.1 นักเรียนดูวิดีทัศน์เรื่องอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

     8.2 ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ถึงสาเหตุของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นและผลกระทบท่ี
เกิดขึน้มีอะไรบ้าง 

    8.3 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คนร่วมกันระดมความคิดถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
อุทกภัยดังกล่าวว่ามีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างไร ลงบนคลิปชาร์ท 

ชั่วโมงที่ 2 

     8.4 ครูสร้างสถานการณ์สมมติให้นักเรียนทุกกลุ่มมีเงินกลุ่มละ 10,000บาท  โดย
แจกบัตรรายการรุ่นของโทรศัพท์มือถือ และสมรรถนะของโทรศัพท์แต่ละรุ่นให้นักเรียนเลือก
ซื้อ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจซื้อโทรศัพท์  

       - โทรศัพท์เครื่อง A ราคา 9,500 บาท โหลดเพลง ดูหนัง ถ่ายภาพชัดเจน 

       - โทรศัพท์เครื่อง B ราคา 4,900 บาท โหลดเพลง ดูหนัง ถ่ายภาพได้ 
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       - โทรศัพท์เครื่อง C ราคา 1,890 บาท ฟังเพลง ดูหนัง ถ่ายภาพได้ 

       - โทรศัพท์เครื่อง D ราคา 1,500 บาท ฟังเพลง ดูหนัง ถ่ายภาพได้ 

       - โทรศัพท์เครื่อง E ราคา    990 บาท ฟังเพลง และถ่ายภาพได้ไม่ชัด 

     8.5 น าเสนอผลงานกลุ่ม 

     8.6 นักเรียนสรุปองค์ความรู้ลงใน Mind Mapping 

 

 

ชั่วโมงที่ 3 

     8.7 ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนจัดท าปฏิทินและประเด็นหัวข้อในการศึกษาและ
ส ารวจการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

     8.8 นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าผลจากการส ารวจมาวิเคราะห์ว่าการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

     8.9 น าเสนอผลงานกลุ่มในรูปแบบ Power Point 

     8.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ 

9. สื่อและแหล่งเรียนรู้  

     9.1 สื่อ 

      9.1.1 วีดีทัศน์เรื่องอุทกภัย 

     9.1.2 บัตรรายการสินค้า 

      9.1.3 Mind Mapping 

      9.1.4 Power Point 

      9.1.5 ปฏิทินการส ารวจการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

   9.2 แหล่งเรียนรู้ 

      9.2.1 ห้องสมุดโรงเรียน 
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     9.2.2 ชุมชน/ท้องถิ่น 

      9.2.3 ห้องอินเตอร์เน็ต 

  10. การวัดและประเมินผล 

รายการที่วัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. Mind Mapping 
 
 
 
 
 

ประเมิน 
Mind 
Mapping 
 
 
 

แบบประเมิน  
Mind Mapping 
 
 
 

ประเมิน Mind 
Mapping 
มีเกณฑ์การผ่าน ดังนี้ 
9-10 คะแนน  ดีมาก 
7-8   คะแนน  ดี 
5-6   คะแนน  พอใช้ 

รายการที่วัดและ
ประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

   ต่ ากว่า 5-6  คะแนน
ปรับปรุง                     

2. Power Point ประเมิน 
 Power 
Point 

แบบประเมิน 
Power Point 

ประเมิน  Power 
Point 
มีเกณฑ์การผ่าน ดังนี้ 
29-30 คะแนน  ดีมาก 
27-28   คะแนน  ดี 
25-26   คะแนน  
พอใช้ 
ต่ ากว่า 25 คะแนน 
ปรับปรุง 
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11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 11.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้) 

 11.1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 11.1.2 สมรรถนะส าคัญ  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 11.1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 11.2 ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 11.3 แนวทางในการแก้ปัญหาแลพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      ลงช่ือ…………………………… ผู้สอน 

           (………………………………) 
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ใบงานที่ 1 เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจ าวัน 
วิชา ส 22101 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อ…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………ชั้น ม. 2/….……. เลขที…่………………… 

  ให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่อง A, B, C, D หรือ D โดยวิเคราะห์ ลงในผังมโนทัศน์ (Mind 
Mapping)  
ให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

 
เลือกซ้ือ โทรศัพท์เคร่ือง....................... 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

ด้านวัตถุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสังคม………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................  
ด้านสิ่งแวดล้อม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ด้านวัฒนธรรม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สู่ 4 มิต ิ
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
รายวิชา ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/……………. 

 

ล าดับที่ 
รายการ 

 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การใช้
ภาษา 

การมีส่วน
ร่วม 

การตอบ
ค าถาม 

รวม
คะแนน 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
ลงช่ือ……………………….……………………ผู้ประเมิน 

(…………………………………………….) 
…………/…………./………… 

 

             ระดับคุณภาพ      เกณฑ์การประเมิน 
  4 หมายถึง ดีมาก      16-20 คะแนน ดี 
  3 หมายถึง ดี10       15 คะแนน พอใช้ 
  2 หมายถึง พอใช้     ต่ ากว่า 15 คะแนน ควร
ปรับปรุง 
  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน  Mind Mapping 

เร่ือง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถ่ิน 

รายวิชา ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2/…………………… 

 
รายการประเมิน 

กลุ่มที่ 
ความถูกต้อง 
( 4 คะแนน) 

ความประณีต
สวยงาม 

( 3 คะแนน) 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

( 3 คะแนน) 
รวม 10 คะแนน 

     
     
     
     
     
         

ลงช่ือ……………………………………………ครูผู้ประเมิน 
(…………………………………………….) 

วันท่ี…………………………………………… 
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เกณฑ์การประเมิน  
 9-10          คะแนน  ดีมาก 
          7-8            คะแนน  ดี 
          5-6            คะแนน  พอใช้ 
          ต่ ากว่า 5-6   คะแนน  ปรับปรุง                

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน (Rubric) 
Mind Mapping 

ด้าน/ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
ความรู้ความ
เข้าใจ (K) 

อธิบายหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 

อธิบายความ
เช่ือมโยงของ
องค์ประกอบใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
มีเหตุผล 

อธิบายหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
เปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ที่
พบว่าสอดคล้อง
กับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม่ 
อย่างไร 

เช่ือมโยงหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงกับเร่ือง
ท่ีจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
และลงสู่ 4 มิติได้ 

การวางแผน
น าไปใช้ (P) 

ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
วางแผนการ

ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
วางแผนการ

ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
วางแผนการ

ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
วางแผนการ
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ท างาน แต่
ช้ินงานไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย ไม่
สามารถใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาก ากับ
งานได้และไม่ใช้
ความสามารถใน
การคิดและวาง
แผนการท างาน
อย่างเต็มท่ี 

ท างาน แต่ยังไม่
สามารถก ากับ
การท างานให้มี
คุณภาพ
เท่าท่ีควร ซึ่งไม่
สามารถ
แสดงออกถึงการ
แก้ไขปัญหาท่ี
หลากหลาย ใช้
ความสามารถใน
การคิดในบาง
เร่ือง 

ท างาน มีการ
แก้ปัญหาท่ี
หลากหลาย
ช้ินงานมี
คุณภาพในระดับ
ปานกลาง 
แสดงออกถึงการ
คิดในบางด้าน 
ยังไม่สามารถ
แสดงออกถึงการ
สร้างสรรค์งาน
อย่างเต็มท่ี เต็ม
ศักยภาพของ
ตนเอง 

ท างาน มีการ
แก้ปัญหาเพื่อให้
งานบรรลุ
เป้าหมาย 
ช้ินงานมีคุณภาพ 
และแสดงออกถึง
การคิดในหลาย
มิติ ท้ังการคิด
วิเคราะห์ คิดเชิง
สร้างสรรค์ และมี
วิสัยทัศน์ 
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เกณฑ์การประเมิน (Rubric) 
Mind Mapping (ต่อ) 

ด้าน/ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
เจตคติท่ีมีต่อ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง (A) 

น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ในชีวิติ
ประจ าวันของ
ตนเองได้บ้าง 

น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ในชีวิติ
ประจ าวันของ
ตนเองได้ดี 

น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ของตนเองได้ดี
และชักชวนให้คน
ในครอบครัวน า
หลักปรัชญาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชี
วิติประจ าวันของ
ตนเองได้ดีมาก 
แนะน าให้คนใน
ครอบครัว เพื่อน 
และชุมชนน าหลัก
ปรัชญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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แบบประเมิน  Power Point 
เร่ือง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้า 

และบริการในท้องถ่ิน 
รายวิชา ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

2/…………………… 

 
ที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล 

รายการที่ประเมิน 
คว

าม
มุ่ง

มั่น
ใน

กา
รท

 าง
าน

 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 

คว
าม

ปร
ะณ

ีต 
สว

ยง
าม

 
คว

าม
คิด

 
สร

้าง
สร

รค
์ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้
ปร

ะโ
ยช

น์ 
เส

ร็จ
ตา

ม
ก า

หน
ดเ

วล
า  

รวม
คะแนน 

5 5 5 5 5 5 30 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 

ลงช่ือ……………………………………………ผู้ประเมิน 
(…………………………………………….) 

วันท่ี…………………………………………… 

 

เกณฑ์การประเมิน  29-30 คะแนน ดีมาก 
      27-28 คะแนน ดี 
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      25-26 คะแนน พอใช้ 
      ต่ ากว่า 25 คะแนน ควรปรับปรุง 
 



  ตัวอย่างหน่วยฯ 76  
  

เกณฑ์การประเมิน (Rubric) 
Power Point 

ระดับ
คุณภาพ 
(คะแนน) 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านทักษะ

กระบวนการ (P) 
ด้านเจตคติ (A) 

4 อธิบายได้รู้ต้อง มีเหตุ           
มีผล มีตัวอย่าง
ประกอบ และอ้างอิงท่ี
มีของข้อมูล 

ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความต้ังใจ
ท างานจนส าเร็จ และมี
ผลงานสมบูรณ์ 

เห็นประประโยชน์จน
น าไปปฏิบัติ มีจิตส านึก
ในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เป็นแบบอย่างท่ี
ดี และสามารถชักชวน
ผู้อื่นให้มีส่วนร่วม 

3 มีตัวอย่างประกอบและ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล 

ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความต้ังใจ 
ท างานจนส าเร็จ แต่
ผลงานไม่สมบูรณ์ 

เห็นประโยชน์จนน าไป
ปฏิบัติ มีจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

2 อธิบายได้ถูกต้อง มีเหตุ  
มีผล 

ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

เห็นประโยชน์จนน าไป
ปฏิบัติ มีจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

1 อธิบายได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

เห็นประโยชน์จนน าไป
ปฏิบัติ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยพอเพียง 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัด 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 
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1/3 ส 3.1 ม 2/1 
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
ลงทุนและการออม 
สาระการเรียนรู้ 
-ความหมายและ
ความส าคัญของการ
ลงทุนการออมต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 
-การบริหารจัดการ 
เงินออมและการ
ลงทุนภาคครัวเรือน 
 

ค าถามส าคัญ               
(Key 
Questions) 
 
 
 
 
 
 
Cards & 
Charts 

1. ครู นักเรียนชมวิดีทัศน์
เกี่ยวกับตัวอย่างนักธุรกิจ 
หรือบริษัทท่ีด าเนินการ
ประสบผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงปัจจัยท่ีท าให้
ประสบผลส าเร็จ  
 
 
 
 

1. นักเรียนร่วมกนั
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับวิดทัีศน์            
ท่ีชม 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนแต่ละคน 
ออกแบบและจัดท า
สมุดรายรับ-รายจ่าย
เพื่อบันทึกส่งครู 
สัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อ
วิเคราะห์รายรับ-
รายจ่ายท่ีจ าเป็น
และไม่จ าเป็นของ
ครอบครัว 
 

-วิดทัีศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมุดรายรับ
รายจ่าย 
 
 
 
 

-ตอบค าถาม
แสดงความ
คิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
-ช้ินงานการ
ออกแบบและ 
การจัดท าสมุด 
รายรับ -รายจ่าย 
 
 



 

  ตัวอย่างหน่วยฯ 79  
  

แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิน้งาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

 -ปัจจัยของการ
ลงทุนและการออม 
คือ อัตราดอกเบี้ย 
รวมท้ังปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น ค่าของเงิน
เทคโนโลยี การคาด
เดาเกี่ยวกับอนาคต 

Mind 
Mapping  
 
 
การระดม
สมอง (Brain 
Storming) 

3. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความหมายของการ
ลงทุนและการออม 

                        

4. ออกแบบและจัดท าสมุด
รายรับรายจ่ายและปฏิทิน
การส่งงาน 
5. นักเรียนร่วมกับ
ผู้ปกครองจัดท าบัญชี
ครัวเรือน เพื่อน าบัญชี
ครัวเรือนมาวิเคราะห์ถึง
รายจ่ายท่ีจ าเป็นและไม่
จ าเป็นลงในแบบบันทึก 

-สมุดบัญช ี      
ครัวเรือน                                 
 

-สมุดบัญช ี      
ครัวเรือน                                 
 

-ช้ินงานการ
ออกแบบและ
การจัดท าสมุด
รายรับ-รายจ่าย 

   -แบบบันทึก 
-ผู้ปกครอง 
-คอมพิวเตอร์ 

 

 -ปัญหาการลงทุน
และการออมใน
สังคมไทย 

Mind 
Mapping 

6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 
5-6 คน จัดท า Mind 
Mapping เรื่อง ปัจจัยการ
ลงทุนและการออม 

-Mind Mapping -ห้องสมุด 

-ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

-Mind 
Mapping 
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   7. นักเรียนทุกกลุ่มส่ง
ตัวแทนน าเสนอรายงาน
หน้าช้ันเรียน 

 -ห้องICT 

 

 

 

 

แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

   8. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนและการออม 

-สรุป น าเสนอ          
หน้าช้ัน 

 -การน าเสนอ 
หน้าช้ัน 

2/2 ม 2/2 อธิบายปัจจัย
การผลิตสินค้าและ
บริการและปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการผลิต
สินค้าและบริการ 

1.1 บอกความหมาย 
ความส าคัญและ
หลักการผลิตสินค้า
และบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 

Cards & Charts 1. นักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างสินค้าและ
บริการท่ีมีในท้องถิ่น
น าเสนอหน้าช้ันเรียน             
คนละ 1 ช้ิน 

-ยกตัวอย่างสินค้า
และบริการ 

 

-ชุมชน 

-รูปภาพสถาน
ประกอบการ 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

สาระการเรียนรู-้ 
ความหมาย ความ 
ส าคัญและหลักการ
ผลิตสินค้าและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  Key Questions 

 

2. ครูให้นักเรียนศึกษา
เรื่องความหมายและ
ความส าคัญของการผลิต
และการบริการ วิธีการ
ผลิตและปญัหาในการผลิต
โดยน าหลักการผลิตมา
วิเคราะห ์

-สรุปความหมาย 
ความส าคัญ 

-หนังสือ
แบบเรียน 

-อินเทอร์เน็ต 

- ตรวจใบงาน
สรุปความหมาย
ความส าคัญ 

       

 1.2 วางแผนในการ
ส ารวจการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น
ได้ 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ช่วยกันสรุปผลการ
วิเคราะห์ลงบนคลิปชาร์ท 

4. น าเสนอผลงานกลุ่ม 

เขียนสรุปผลการ        
วิเคราะห์ลงบนคลิป
ชาร์ท 

  ประเมิน
กระบวนการกลุ่ม 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

สาระการเรียนรู้ 

- ส ารวจการผลิต
สินค้าในท้องถิ่นว่ามี
การผลิตอะไรบ้าง          
ใช้วิธีการผลิตอย่างไร 
มีปัญหาด้านใดบ้าง 

1.3 รู้จักเทคโนโลยีท่ีมี
ผลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ 

1.4 น าหลักการผลิต
มาวิเคราะห์การผลิต
สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นได้ 

 - มีการน าเทคโนโลยี
อะไรมาใช้ท่ีมีผลต่อ
การผลิตสินค้าและ
บริการ 

Key Questions 

 

5.ครูตั้งค าถามกระตุ้น
ผู้เรียนว่าในท้องถิ่นของ
นักเรียน/ชุมชนมีการผลิต
สินค้าและบริการอะไรบ้าง 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

 -น าหลักการผลิตมา
วิเคราะห์การผลิต
สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

Brain Storming 6. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวางแผนท าปฏิทิน
ในการออกส ารวจการผลิต
และบริการสินค้าใน
ท้องถิ่น 

-จัดท าปฏิทินและ
ประเด็นหัวข้อใน
การศึกษาและ
ส ารวจการผลิต
สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่น 

  ประเมินการ
ออกแบบการ
ส ารวจและปฏิทิน
การส ารวจ 

    7. น าเสนอผลงานจากการ
ส ารวจ 

     

   Key Questions 

 

8. ครูน าภาพสถาน
ประกอบการมาให้นักเรียน
ศึกษา ต้ังค าถามกระตุ้น
ว่า"สถานประกอบการใช้
เทคโนโลยีใดบ้างในการ
ผลิต” 

     

    9. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
การผลิตสินค้าและบริการ 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

   Brain Storming 10. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันระดมความคิด
หลักการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่น 

     

    11. น าเสนอผลงานกลุ่ม
เป็น Mind Mapping 

 Mind Mapping   ประเมิน Mind 
Mapping 

    เรื่อง เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
การผลิตสินค้าและบริการ 

     

 

 

 

 

แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

3/3 ม 2/3 เสนอแนวทาง
การพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่น ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้ 
-หลักการและ
เป้าหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ส ารวจและวิเคราะห์
ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 
 

Key Questions 
 
 
 
 
 

 

1. ครูให้นักเรียนดูวิดีทัศน์
เรื่องอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศครูใช้ค าถาม
กระตุ้นนักเรียนถึงสาเหตุ
ของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมี
อะไรบ้าง 

-ดูวิดทัีศน์ เรื่อง
อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศ 
 
 
 
 

วิดทัีศน์เกี่ยวกับ 
-ชุมชนในท้องถิ่น 
-สถาน
ประกอบการใน
ท้องถิ่น 
-อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 

 
 

 -ประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่น 

Brain Storming 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่ม
ละ 5-6 คน ร่วมกันระดม
ความคิดถึงผลกระทบท่ี
เกิดจากอุทกภัยดังกล่าวว่า
มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม
ส่ิงแวดล้อมอย่างไร ลงบน

-สรุปองค์ความรู้
เรื่องผลกระทบท่ี
เกิดจากอุทกภัยใน
คลิปชาร์ท 
 

 ตรวจการสรุป
องค์ความรู้ใน
คลิปชาร์ท 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

คลิปชาร์ท 
 
 

  Brain Storing 3. ครูสร้างสถานการณ์
สมมติให้นักเรียนทุกกลุ่ม 
มีเงินกลุ่มละ 10,000บาท  
โดยแจกบัตร รายการรุ่น 
ราคา และสมรรถนะของ
โทรศัพท์ มือถือ ให้
นักเรียนเลือกซื้อโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวิเคราะห์ก่อน
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทแ์ละ
น าเสนอผลงานกลุ่ม 

การวิเคราะห์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ตรวจประเมิน 
Mind Mapping 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

   Mind Mapping 
 
 
 
Brain Storming 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cards & Charts 

4. นักเรียนสรุปองค์ความรู้
ลงใน Mind Mapping 
 
 
5. ครูและนักเรียนร่วมกัน
วางแผนจัดท าปฏิทินและ
ประเด็นหัวข้อในการ 
ศึกษา และส ารวจการผลิต
สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่น 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่ม          
น าผลจากการส ารวจมา
วิเคราะห์ว่าการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไร 

-Mind Mapping 
การซื้อโทรศัพท์โดย
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดท าปฏิทินและ
ประเด็นหัวข้อใน
การศึกษาและ
ส ารวจการผลิต
สินค้าและบริการใน
ท้องถิ่น 
-การวิเคราะห์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการเลือกซ้อส้ิน
ค้าและบริการใน
ท้องถิ่น 

   
 
 
 
การประเมินการ
จัดท าปฏิทิน 

    7. น าเสนอผลงานกลุ่มใน Power Point เพื่อ   การประเมิน 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

รูปแบบ  
8. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้ท่ีได้ 
 

น าเสนองาน Power Point  
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

4/1 ม 2/4 อภิปราย
แนวทางการคุ้มครอง
สิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 
สาระการเรียนรู้ 
-การรักษาและ
คุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค 
-กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-การด าเนินกิจกรรม
พิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตาม
กฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค 

Key Questions ๑. นักเรียนดูภาพ/ข่าว
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค 
๒. ครูถามค าถามกระตุ้น
นักเรียนเรื่องบทบาทและ
สิทธิของนักเรียนในฐานะ
ผู้บริโภค  
๓. นักเรียนศึกษาใบ
ความรู้ เรื่อง กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

-ดูภาพ/ข่าว 
 
 
-ตอบค าถาม 
 
 
 
-อภิปรายและสรุป 
 
 
 

-ภาพ/ข่าว 
-หนังสือเรียน 
-อินเทอร์เน็ต  
-ห้องสมุด 

-สังเกตความ
สนใจในการดู
ภาพ/ข่าว 
-สังเกตการณ์ร่วม
ตอบค าถาม 
 
 
-สังเกตการร่วม
อภิปรายและสรุป 
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แผนที/่
เวลา 

ตัวชี้วัด/ 
สาระการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

 -แนวทางการปกป้อง
สิทธิของผู้บริโภค 

บทบาทสมมติ  
(Role Play) 
 

4. ให้นักเรียนแสดง
บทบาทสมมติเรื่องการถูก
ละเมิดและการมีส่วนร่วม
ในการพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย
ในฐานะผู้บริโภค 
5. นักเรียนร่วมกนัระดม
ความคิดแนวทางการ
ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 
 

การแสดงบทบาท
สมมติ 
 
 
 
 
แผ่นพับ 

 
 
 
 
 
 
-ภาพข่าว 
-หนังสือเรียน 
-อินเตอร์เน็ต 
-ห้องสมุด 

การประเมินการ
แสดงบทบาท
สมมติ 
 
 
 
การประเมินการ
จัดท าแผ่นพับ 
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เอกสารประกอบ 

แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. เนื้อหา วิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด และจัด
เนื้อหาให้เหมาะสม
กับบริบทของ
โรงเรียน ชุมชน 
ศักยภาพ และวัยของ
นักเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
โดยการเรียนรู้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

ศึกษาหลักสูตร
มาตรฐานตัวชี้วัด 
นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาค าตอบด้วย
ตนเอง ท าให้มีความ
เข้าใจถ่องแท้และ
เนื้อหาเน้นเรื่องใกล้
ตัว น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. เวลา ศึกษาโครงสร้างเวลา
ในหลักสูตร 
ก าหนดเวลา
เหมาะสมกับเนื้อหา 
กิจกรรม ศักยภาพ 
และวัยของนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมได้เต็ม
ความสามารถ มี
ความสุขในการ
ท างาน เกิดการเรียนรู้
ท่ีกว้างขวาง มี
ประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

รู้จักวางแผนในการ
ท างานให้เหมาะสม
กับเวลา สัมพันธ์กับ
สถานท่ี และกิจกรรม
ท่ีก าหนดไว้ 

3. วิธีการจัด
กิจกรรม 

- การจัดกิจกรรมจาก
ง่ายไปยาก 
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
พอดีกับการท างาน
คละตาม
ความสามารถ 

- ให้นักเรียนรู้จัก
ท างานตาม
กระบวนการกลุ่มแบ่ง
หน้าท่ีชัดเจน รู้จัก
บทบาท 
- ให้นักเรียนรู้จักการ

- ครูจัดกิจกรรมจาก
ง่ายไปยาก 
- ครูแบ่งกลุ่มและ
ช้ีแจงการท างานกลุ่ม
ชัดเจน ให้ค าปรึกษา 
ตรวจสอบการท างาน
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- ก าหนดกิจกรรม         
ภาระงานท่ีเหมาะสม 
การสืบค้น การ
น าเสนอโดยการ
รายงานหรือท าวีดี 

วางแผนในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- เพื่อฝึกทักษะการ
คิด วิเคราะห์ การ
รู้จักน าความรู้ท่ีได้ไป 

อย่างใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรู้ใน
เทคนิคการสอน มี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหา  

        หลัก
พอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 ทัศน์ เหมาะสมกับ
ศักยภาพ วัย เนื้อหา 
และเวลาท่ีก าหนด 

ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เวลา ศักยภาพ และ
วัยของนักเรียน 

ความรู้ท่ีครู
จ าเป็นต้องมี 

- เรื่องหลักสูตรมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสระแกนกลางตามหลักสูตรปี 
2551 
- เรื่องการวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
- เรื่องเทคนิคกระบวนการสอนแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน และแบบ
กลุ่มสัมพันธ์ 
- มีความรู้และมีทักษะในการผลิต การใช้ส่ือและอุปกรณ์ 
- มีความรู้และรู้แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน และในชุมชนท่ีไม่ห่างไกล 
- มีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ - มีความรู้ในเนื้อหาท่ีสอนอย่างถ่องแท้ 
- มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- รู้ความสามารถของนักเรียน 
 

คุณธรรมของครู มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันอดทน เสียสละ รักและเมตตาต่อศิษย์ 
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่น มีความเป็นกัลยาณมิตร และมีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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2.  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 
    2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 

 
พอประมาณ 

 

 
มีเหตุผล 

 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. นักเรียนเข้ากลุ่ม
ตามความ 
สามารถคละกัน (เก่ง 
ปานกลาง อ่อน) แบ่ง
หน้าท่ีการท างานตาม
ศักยภาพของแต่ละคน 
2. การท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียน เหมาะสม
กับเวลาท่ีก าหนด และ
เหมาะกับสถานท่ี คือ
ใกล้โรงเรียน หรือใน
ชุมชนของนักเรียน 
3. ใช้ส่ือ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับกิจกรรม 
ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4. นักเรียนทุกคนได้
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
มีความส าคัญเท่าเทียม
กัน 

1. นักเรียนเรียนรู้
เหมาะสมกับเนื้อหา 
เวลา และใช้สถานท่ีใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์ 
คุ้มค่า 
2. วางแผนการท างาน
ชัดเจน ปฏิบัติตามแผน
ได้บรรลุจุดประสงค์ 
3. น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดย
บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การท างานท่ีมีการ
วางแผน ปฏิบัติตาม
แผนท่ีวางไว้ 
2. รู้จักบทบาทหน้าท่ี มี
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
3. สามารถศึกษา
ค้นคว้าและส่ือแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างเป็นสุข 

ความรู้ 
- เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
- การท างานเป็นทีม 
- รู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- รู้วิธีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน 
- รู้เรื่องการผลิต การบริการ 
- รู้แหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการผลิต และบริการในท้องถิ่น 

คุณธรรม 
สติ-ปัญญา มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประหยัด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เสียสละ มีจิตสาธารณะ 
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2.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ท่ีจะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้างจากกิจกรรมการเรียนรู้นี้ 

           ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
(K) 

- รู้วิธีท า
รายงาน 
- ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ส ารวจ 
ประหยัด 
คุ้มค่า 

- รู้กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
- รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

- การผลิตท่ีเป็น
มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
- การใช้
ทรัพยากรเท่าท่ี
จ าเป็น เกิด
ประโยชน์และ
คุ้มค่า 

- เข้าใจวิถีชีวิต
ของคนใน
ชุมชน การสืบ
ทอดวิธีการ
ผลิต การ
บริการ 

ทักษะ 
(P) 

- รู้วิธีใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใช้
อย่าง
ระมัดระวงั 
ปลอดภัย 
- การเขียน
แผนการ
ด าเนินงานได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
- มีทักษะใน
การจัด
นิทรรศการได้
น่าสนใจ 

- แบ่งหน้าท่ีได้
ถูกต้องตาม
ศักยภาพและ
ความสามารถ 
- ประสานงานกับ
เพื่อนในกลุ่ม 
และคนในชุมชน
ได้อย่างดี 

- ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ใช้
ทรัพยากรได้
เหมาะสม 
 

- การใช้วิธีการ
ผลิตในสมัย
โบราณมาปรับ
ใช้ในปัจจุบัน 

ค่านิยม 
(A) 

- เห็น
ประโยชน์ของ
การผลิตจาก

- เห็น
ความส าคัญและ
เห็นคุณค่าของ

- ใช้ส่ิงของให้
คุ้มค่า 
- มีส่วนร่วมใน

- มีค่านิยมท่ี
ถูกต้องในการ
อนุรักษ์เพื่อส่ง
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วัสดุในท้องถิ่น 
- เห็นคุณค่า
ของวัสดุ 
อุปกรณ์ ใช้
อย่าง 

ประชาธิปไตย 
- เห็น
ความส าคัญของ
การน าหลัก
ปรัชญาของ 

การรักษา
สภาพแวดล้อม
ของชุมชน 
- เห็นความจ าเป็น
ของการรักษา 

ต่อไปยังรุ่นต่อ
รุ่น 

           ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 

ระมัดระวงั เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
น ามาใช้ในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

สภาพแวดล้อม
ของชุมชน 

 

 

 


