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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง การบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  ส32102   รายวิชา  สังคมศึกษา                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาคเรียนที่ 2                                                            เวลา  2 ชั่วโมง 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

          ส3.1 ม.4-6/2 
    ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ 
2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน ามาประยุกต์ใช้บริหารจัดการทรัพยากรในภาค

เกษตร  อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เข้าใจแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน 

4.  สาระการเรียนรู้ 
  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน    ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
 
5.  สมรรถนะส าคัญ 

5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสาร 
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5.2  ความสามารถในการคิด 

5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4  ความสามารถในทักษะชีวิต 

5.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 6.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 6.2  มีวินัย 

 6.3  ใฝ่เรียนรู้ 

 6.4  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.5  มุ่งมั่นในการท างาน   
 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่  1 

7.1 นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่อง โครงการตามพระราชด าริ 
7.2 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  ว่ามีประโยชน์

อย่างไรบ้างด้วยเครื่องมือ Key Questions “นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากส่ิงท่ีได้ดู ได้ฟัง  และรู้สึก
อย่างไร”  โดยใช้ Card and Chart  การแสดงความคิดเห็นแต่ละคนในกระดาษบัตรค าแล้ว
ร่วมกันสรุปเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping) พร้อมท้ังระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
           7.3 ครูและนักเรียนอภิปรายเช่ือมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9-10 ท่ีน าไปสู่การพัฒนาประเทศทางภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ (K) 

7.4 นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างการพัฒนาประเทศทางภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าและบริการ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9-10 โดยใช้ Card and 
Chart  การแสดงความคิดเห็นแต่ละคนในกระดาษบัตรค าแล้วร่วมกันสรุปเป็นแผนผังความคิด
(Mind Mapping) พร้อมท้ังระบายสีตกแต่งให้สวยงาม  น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 ช่ัวโมงท่ี  2 
 7.5  ครูตั้งค าถามว่า ในชุมชนหรือหมู่บ้านของนักเรียนมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างท่ี
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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 7.6 ครูใช้เครื่องมือ Brainstorms การระดมความคิด โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมท่ีมีในชุมชน (P) 
 7.7 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ไม่ควรเกิน 3 คนเพื่อความเหมาะสมกับ
ภาระงาน) เพื่อเลือกบุคคล/ องค์กรตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ ท่ีนักเรียน
ประทับใจ แล้ววางแผนก าหนดการสัมภาษณ์หรือสืบค้นข้อมูลจากส่ือต่างๆ 
 7.8 นักเรียนน าเสนอผลงานด้วยแผ่นโปสเตอร์  ในประเด็นดังต่อไปนี้  
     7.8.1 บุคคล/องค์กรมีหลักในการด าเนินชีวิตอย่างไรจึงประสบความส าเร็จ 
     7.8.2 บุคคล/องค์กรมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร 
              7.8.3 นักเรียนสามารถน าข้อคิดท่ีได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
          7.9  นักเรียนน าแผ่นโปสเตอร์ติดบนป้ายนิเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนคัดลอก
ผลงานของผู้อื่น  ครูและตัวแทนนักเรียนร่วมกนัประเมินชิ้นงาน   
 7.10  ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี  9-10  
8.  ภาระงาน/ช้ินงาน 
 8.1  ภาระงาน 

      8.1.1  การบันทึกความคิดเห็นจากการชมวิดีทัศน์  
      8.1.2  การอภิปรายเช่ือมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      8.1.3  การท าแผนผังความคิด(Mind Mapping) 
      8.1.4  การสัมภาษณ์ 
      8.1.5  การสืบค้นข้อมูล   

 8.2  ช้ินงาน   
      8.2.1  บันทึกความคิดเห็นจากการชมวิดีทัศน์    
      8.2.2  บันทึกการเช่ือมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ 
      8.2.3  แผนผังความคิด(Mind Mapping) 
      8.2.4  บันทึกการสัมภาษณ์ 

                8.2.5  บันทึกการสืบค้นข้อมูล  
9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
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 9.1  วีดิทัศน์เรื่อง  โครงการตามพระราชด าริ 
 9.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  9 - 10 

  9.3  ห้องสมุดโรงเรียน 
            9.4  ห้องสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
            9.5  บุคคล/องค์กรตัวอย่าง   
  9.6  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
10.  การวัดและประเมินผล 
        10.1  วิธีการ    
               10.1.1  การสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
               10.1.2  การประเมินผลการท าแผนผังความคิด(Mind Mapping)  
               10.1.3  การประเมินผล การน าเสนอผลงานแผ่นโปสเตอร์   

10.2  เครื่องมือ    
               10.1.1  แบบสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
               10.1.2  แบบประเมินผลการท าแผนผังความคิด(Mind Mapping)  
               10.1.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงานแผ่นโปสเตอร์  
      10.3  เกณฑ์การประเมิน   
               10.3.1  การสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้
ระดับดีขึ้นไป  ถือว่าผ่าน 
               10.3.2  การประเมินผลการท าแผนผังความคิด(Mind Mapping) ได้ระดับดี  ทุก
รายการถือว่าผ่าน 
               10.3.3  การประเมินผล การน าเสนอผลงานแผ่นโปสเตอร์  ได้ระดับดี  ทุกรายการ
ถือว่าผ่าน 
 
11.เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

11.1  การสังเกตพฤติกรรมในการตอบค าถาม  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์คุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
สนใจในการตอบ สนใจในการตอบ สนใจในการตอบ สนใจในการตอบ
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ค าถาม  ร่วมแสดง
ความคิดเห็นมากกว่า    

7 ครั้ง 

ค าถาม  ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
  5-6  ครั้ง 

ค าถาม  ร่วมแสดง
ความคิดเห็น  
 3-4  ครั้ง 

ค าถาม  ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
  1-2  ครั้ง 

 
เกณฑ์การประเมิน  ได้ระดับดีทุกรายการ  ถือว่าผ่าน 

หมายเหตุ  การตัดสินใช้เกณฑ์ฐานนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2  เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 

 
ประเด็น

การ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. เนื้อหา
และการจัด
หมวดหมู ่

เนื้อหาครบถ้วน    
จัดหมวดหมู่ได้
ตรงประเด็น  ใช้
ค ากระชับได้
ใจความ เข้าใจ

เนื้อหาครบถ้วน 
  แต่จัดหมวดหมู่
ได้ไม่ตรงประเด็น  
ใช้ค ากระชับได้
ใจความ 

เนื้อหาไม่
ครบถ้วน  
จัดหมวดหมู่ไม่ได้  
ใช้ค ากระชับได้
ใจความ 

เนื้อหาไม่ครบถ้วน   
ไม่ตรงประเด็น  
จัดหมวดหมู่ไม่ได้  
ใช้ค าไม่กระชับ
และไม่ได้ใจความ 
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ง่าย 
2. หลักการ
เขียน
แผนผัง
ความคิด 

เส้นกระจายออก
จากจุดศูนย์กลาง  
ใช้เส้นได้ถูกต้อง 
หลักการเขียน 
Mind Mapping 
มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี 
ภาพสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

เส้นกระจายออก
จากจุดศูนย์กลาง  
ใช้เส้นได้ถูกต้อง 
หลักการเขียน 
Mind Mapping 
มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์  แต่ไม่
มีสีและภาพที่ส่ือ
ความเข้าใจ 

เส้นกระจายออก
จากจุดศูนย์กลาง  
ใช้เส้นไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ
เขียน Mind 
Mapping  ไม่มี
เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี และ
ภาพที่ส่ือความ
เข้าใจ 

ใช้เส้นไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ
เขียน Mind 
Mapping  ไม่มี
เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สี และ
ภาพที่ส่ือความ
เข้าใจ 
 

3. ความคิด
สร้างสรรค์ 

ออกแบบแปลก
ใหม่  สร้างสรรค์  
สอดคล้องกับ
เนื้อหา
ภาพประกอบ ใช้
สีสันหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบแปลก
ใหม่  สอดคล้อง
กับเนื้อหา  แต่ยัง
ไม่โดดเด่นในการ
ส่ือภาพและสี 
 
 
 

ออกแบบไม่แปลก
ใหม ่ แต่มีความ
สอดคล้องกับ
เนื้อหาบางส่วน 

การออกแบบไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหาและงานไม่
แปลกใหม่ 
 
 
 

ประเด็น
การ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

4. ความ
รับผิดชอบ 
ความ

ส่งงานตรงเวลา 
สะอาด อ่านง่าย 
เรียบร้อย ประณีต 

ส่งงานตรงเวลา 
สะอาด อ่าน
ง่าย เรียบร้อย  

ส่งงานไม่ตรง
เวลา  ช้ินงานไม่
ประณีต ไม่

ช้ินงานไม่เสร็จ  
สมบูรณ์เป็น
ส่วนมาก 
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ประณีต 
เรียบร้อย 

แสดงถึงความต้ังใจ
ท างาน 

แต่ขาดความ
ประณีตใน
รายละเอียด
บางส่วนของ
ช้ินงาน 

สะอาด ไม่
เรียบร้อย  แสดง
ถึงความรีบเร่ง
ในการท างาน 

 
เกณฑ์คุณภาพ 

4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมิน  ได้ระดับดีทุกรายการ  ถือว่าผ่าน 

หมายเหตุ  การตัดสินใช้เกณฑ์ฐานนิยม 
 

 
 
 
 


