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สารบัญ 
 

ค าน า               หน้า
        

ค ำช้ีแจงกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

ส่วนที่ 1       
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสูตร  

แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ส่วนที่ 2 
ตัวอย่ำงหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ ส 3.1) 

1. มัธยมศึกษำปีท่ี 4 
2. มัธยมศึกษำปีท่ี 5 
3. มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ส่วนที่ 3 
ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. มัธยมศึกษำปีท่ี 4 

 ภำษำไทย 

 วิทยำศำสตร์  

 สุขศึกษำและพลศึกษำ 

 ศิลปศึกษำ 
2. มัธยมศึกษำปีท่ี 5 

 คณิตศำสตร์ 

 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   
 



    
  

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

3. มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

 ภำษำต่ำงประเทศ 

 
ส่วนที่ 4  
คณะผู้จัดท ำ 
ภำคผนวก  ก ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภำคผนวก  ข แนวทำงกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ไปจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  

ภำคผนวก  ค ตำมรอยพ่อชีวิตพอเพียง....สู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

ค าน า 
             
            ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำง
พอเพียง ในเอกสำรเล่มนี้ ศูนย์ขับเคล่ือนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับโครงกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอ เพี ย ง ด้ ำนกำร ศึกษำและ เย ำวชน  ส ำนั ก ง ำนทรั พย์ สิ น ส่ วน
พระมหำกษัตริย์  ได้มอบหมำยให้คณะผู้จัดท ำ ตำมรำยช่ือท้ำยเล่ม ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ และ
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำก “สถำนศึกษำพอเพียง” รวมท้ัง
ศึกษำนิเทศก์จิตอำสำ และผู้รับผิดชอบงำนกำรขับเคล่ือนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ มำโดยตลอด ภำยใต้กำรดูแล และให้
ค ำปรึกษำของ ดร.ปรียำนุช  พิบูลสรำวุธ ประธำนคณะท ำงำนขับเคล่ือน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
              เนื้อหำสำระส ำคัญในเอกสำร คณะท ำงำนได้ร่วมกัน จัดท ำ 
ตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน  สมบูรณ์ รวมสำมครั้ง ผ่ำนกำร
กล่ันกรองให้มีคุณภำพสำมำรถเป็นตัวอย่ำงได้ ซึ่งมีรำยละเอียดประเด็น
ส ำคัญ ๆ คือ ค ำช้ีแจงประกอบกำรจัดท ำตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้ และ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ รวมแปดกลุ่มสำระฯ  ในระดับประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำ
ตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำหรับเล่มนี้เป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
               คณะท ำงำนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คุณครู และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำ ทุกท่ำน จะได้น ำเอกสำรนี้ไปศึกษำและน ำ ไปเป็น
ตัวอย่ำงประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีดีมีคุณภำพ  ไปพัฒนำหน่วยกำร



    
  

เรียนรู้  สู่กำรพัฒนำผู้เรียนตำมคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง  ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ท้ัง เพื่อเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมให้แก่เยำวชนคนไทย  
“อยู่อย่างพอเพียง” และน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่กำรปฏิบัติ พัฒนำชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ท่ีทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงใหญ่หลวงต่อ
ปวงชนชำวไทย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ท่ีเสียสละเวลำ ทุ่มเทภูมิ
ปัญญำ ควำมรอบรู้ทักษะและประสบกำรณ์อย่ำงเต็มท่ี  เพื่อให้เอกสำรเล่มนี้
ส ำเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 
                            กระทรวงศึกษำธิกำร 
        สิงหำคม  2555                        
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  

ค าช้ีแจง 
 

ค าช้ีแจงประกอบการใช้หน่วย 
1.  คณะผู้จัดท าตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียน 
    การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            คณะผู้จัดท ำชุดตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้นี้   ประกอบด้วย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และครูผู้สอนจำกสถำนศึกษำในสังกัด
ต่ำง ๆ ท้ังของภำครัฐและ เอกชน จ ำนวน ............คน ท่ีมีประสบกำรณ์ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักคิดในการจัดท าตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้การจัด กระบวนการ 
    เรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.1   เอกสำรเล่มนี้ มีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ คือ  
                  ส่วน ท่ี  1 ห ลัก สูตรแกนกลำงกำร ศึกษำขั้ นพื้ น ฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
                  ส่วนท่ี 2 ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง
(สำระสังคมศึกษำฯ ส 3.1) 
                  ส่วนท่ี 3 ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  สำระหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 อยู่ในสำระท่ี 3 
เศรษฐศำสตร์ ในกลุ่มสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำยใต้มำตรฐำน 
ส 3.1 ซึ่งก ำหนดให้  “เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำร
ผลิตและกำรบริ โภคกำรใช้ทรัพยำกร ท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ ำงมี



    
  

ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ รวมท้ังเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ” โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด ดังนี้ 

 
 

                         ป.1  ตัวชี้วัด    ส 3.1 ป1/1, 1/2, 1/3 
                         ป.2  ตัวชี้วัด    ส 3.1 ป2/1, 2/2, 2/3, 2/4 
                         ป.3  ตัวชี้วัด    ส 3.1 ป3/1, 3/ 2, 3/3 
                         ป.4  ตัวชี้วัด    ส 3.1 ป4/1, 4/ 2, 4/3 
                         ป.5  ตัวชี้วัด    ส 3.1 ป5/1, 5/2, 5/3 
                         ป.6  ตัวชี้วัด    ส 3.1 ป6/1, 6/2, 6/3 
3. ขั้นตอนการจัดท าตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้การจัดกระบวนการ 
    เรียนการสอนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.1   การจัดท าตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจำก ศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดในแต่ละช้ันปีท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับ
สำระกำรเรียนรู้วิชำต่ำง ๆ ในแต่ละช้ัน แล้วจึงจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้หลัก
ในกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และตัวอย่ำงหน่วยกำร
เรียนรู้ ท่ีบูรณำกำรหลักคิดและหลักปฏิบั ติตนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบสหวิทยำกำร หรือบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อีก 7 กลุ่มสำระ ได้แก่  ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  สุข
ศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำ ชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ และ
ภำษำต่ำงประเทศ 

3.2    การจัดท าหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้กำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไม่
เคร่งครัดในรูปแบบของกำรเขียนหน่วย / แผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถ
ปรับใช้ได้ตำมธรรมชำติของวิชำ ระดับช้ัน ตำมบริบทของโรงเรียนแต่คง



    
  

หัวข้อส ำคัญไว้ ได้แก่  (1) มำตรฐำนกำรเรียนรู้  (2) ตัวช้ีวัดช้ันปี(เป้ำหมำย
กำรเรียนรู้) (3) สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด  (4) สำระกำรเรียนรู้ (5) 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (7) กิจกรรม
กำรเรียนรู้ (8) ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  (9) กำรวัดผลประเมินผล และ (10) 
กำรบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  กำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เน้น
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังวิธีกำรคิด และเพื่อเสริมสร้ำง
อุปนิสัยคุณลักษณะควำมพอเพียงโดยยึดหลักกำรปฏิบัติตนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลักกำร คือ ควำมพอประมำณ  ควำมมี
เหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐำนของกำรใช้คุณธรรมน ำ
ควำมรู้ ซึ่งรวมถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ควำมเพียร กำรใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต และกำรใช้ควำมรู้ทำงหลักวิชำกำรอย่ำงรอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำตนให้ก้ำวหน้ำไปพร้อมกับ
ควำมสมดุลและพร้อมรับต่อกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนสมดุล 4 มิติ  ได้แก่ 
ด้ำนวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  
                 3.3  ควำมพิเศษของหน่วยกำรเรียนรู้ /กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จะแสดงวิธีคิดของกำรจัดท ำแผน เพื่อท ำให้ครูเข้ำใจว่ำ น ำมำใช้ในกำรจัดท ำ
แผนอย่ำงไร? และกำรจัดท ำแผนมีวัตถุประสงค์อย่ำงไร ? โดยได้จัดพิมพ์เป็น
ตัวทึบ เอียง ชี้แจง ต่อจากหน่วยการเรียนรู้ 
 4.   ขั้นตอนการน าหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ 
      4.1 ขั้นเตรียม 
                (1) ครูต้องศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551  
                (2)   ครูต้องศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสำระกำร
เรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 



    
  

                (3)   ศึกษำควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้
เข้ำใจในเรื่อง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวท่ี
ดี เงื่อนไขควำมรู้ เงื่อนไขคุณธรรม และสมดุล 4 มิติ  
                (4)  ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2551ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยท ำควำมเข้ำใจสำระกำรเรียนรู้ท่ี
ควรสอนในต่ละช้ันปีท่ีจะน ำไปใช้สอนอย่ำงเป็นองค์รวม  ศึกษำโครงสร้ำง
หลักสูตร   โดยรวมทุกช่วงช้ันให้เห็นควำมเช่ือมโยงพัฒนำหลักสูตรโดยรวม 

      (5)   ศึกษำหน่วยกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง 
ประกอบด้วย 
                        - มำตรฐำนกำรเรียนรู้          
                        - ตัวชี้วัด 
                        - คุณลักษณะพึงประสงค์ 
                        - สำระส ำคัญ 
                        - สำระกำรเรียนรู้ 
                        - สมรรถนะส ำคัญผู้เรียน 
                        - กำรบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
       (6)   ศึกษำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของหน่วยในแต่
ละช่ัวโมงให้เข้ำใจ ได้แก่ ศึกษำภำระงำน  วิธีกำรวัดและประเมินผล  
เกณฑ์กำรวัด  
       (7)   จัดเตรียมส่ือ/อุปกรณ์ท่ีระบุไว้ในหน่วยให้พร้อม และ
พอเพียงส ำหรับนักเรียนในช้ันเรียนก่อนถึงช่ัวโมงสอน 

     (8)   จัดเตรียมเครื่องมือวัดผลประเมินผลตำมท่ีระบุไว้ให้ครบ
ทุกชนิด ได้แก่ แบบทดสอบ  แบบประเมิน  ใบงำน  แบบสังเกตพฤติกรรม  
เป็นต้น   

 



    
  

4.2 ขั้นด าเนินการใช้หน่วย 
             (1)   น ำตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส ำเร็จ
ไปทดลองใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมขั้นตอนท่ีระบุไว้ในหน่วย ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้ันน ำเข้ำสู่บทเรียน ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู้ และขั้นสรุป  
             (2) ในกำรน ำตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้ /แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปทดลองใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น ผู้สอนสำมำรถปรับเวลำกำร
สอน เนื้อหำสำระ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพ
ภูมิสังคมของแต่ละสถำนศึกษำ โดยให้ยึดมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด ของ
แต่ละช้ันปีเป็นหลัก  
            (3)  เมื่อน ำตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ทดลองใช้แล้วให้บันทึกผลหลังกำรใช้ 
            (4)  หลังครูผู้สอนได้ทดลองใช้ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ใช้สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อช้ีแนะในกำร
ปรับปรุงหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อน ำไปพัฒนำให้มี
ควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 
   4.3 ขั้นสรุป/ประเมินผล 

 (1)  ประเมินผลกำรใช้ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงจำกแบบประเมิน 



    
  

 (2)  วิเครำะห์และสรุปผลกำรใช้ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้ /
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3)  รำยงำนผล ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขต่อต้น
สังกัดและสำธำรณชน 
  4.4 ขั้นติดตามผล 
            (1)  ติดตำมผลกำรขยำยเครือข่ำยกำรใช้หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง 
            (2)   สรุปผล จัดแสดงนิทรรศกำรผลงำน/เปิดบ้ำนพอเพียง/กำร
จัดตลำดนัดควำมรู้ 
  4.5 ขั้นน าผลไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
           (1)   น ำผลกำรใช้ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้ /แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำหน่วยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
           (2)   น ำตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพัฒนำ
แล้วไปใช้กับโรงเรียนเครือข่ำย เป็นกำรขยำยกำรใช้หน่วยกำรเรียนรู้ให้มำก
ขึ้น 
           (3)   ขยำยเครือข่ำยกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปยังหน่วยอื่น และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
 
 


