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เอกสารประกอบการนิเทศโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ฉบับนี้ เป็นสื่อการนิเทศ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  มีจุดประสงค์ เพ่ือให้ครูได้ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาตนเอง  ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ 
ที ่21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
          เนื้อหาสาระจัดเป็น  4 ส่วน  
           สว่นที่ 1 บทน า  ประกอบด้วยหลักการเหตุผลการด าเนินงานโครงการ  จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ 
แนวทางการด าเนินงาน  สื่อ อุปกรณ์ การวัดและประเมินผล และการนิเทศติดตาม 
            ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย  ตัวอย่างขั้นตอน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  4 รูปแบบ 
            ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย ส่วนที่ 3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ                 
            ส่วนที่ 4 การประเมินความรู้ความเข้าใจ 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการนิเทศฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด โปรดแจ้งมาที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
เอกสารประกอบการนิเทศ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 
 

หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน า พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงมอบเป็นพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา มีใจใจความส าคัญว่า "...การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)..." โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้น าวิธีการวิเคราะห์เชิงระบบ (System Approach)  มาเป็นกรอบแนวคิด  
ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง น ามาใช้บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยวิธีการ
วิเคราะห์ เชิงระบบ (System Approach) เป็นองค์ประกอบ ได้แก่  Inputs, Processes, Outputs, 
Outcomes และ Impacts  เชื่อมโยงให้เห็นแต่ละองค์ประกอบ  ดังนี้   
               ปัจจัยน าเข้า หรอื Inputs   “สองเงื่อนไข”  ความรู้ และ คุณธรรม เป็นปัจจัยน าเข้า 
ประกอบด้วย สติ และ ปัญญา หมายถึง รู้ตื่นรู้ตัวตลอดเวลา และ น าเอาประสบการณ์ท่ีมีมาแก้ปัญหาต่าง ๆ  
คุณธรรม เป็น “ปัจจัยพอเพียง” ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน และ แบ่งปัน เป็นความดีตาม
มุมมองของศาสนาเป็นคุณธรรมประจ าใจในด้านของปัจจัยพอเพียง โดยสรุป Input ที่ดีต้องเกิดจากการรวมกัน
ของความรู้และคุณธรรม ทั้งเก่งทั้งดี ถึงจะเป็นปัจจัยน าเข้าที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริง ๆ ได้ส าเร็จ   
               กระบวนการ หรือ Processes  “สามห่วง” (ตามหลังสองเงื่อนไข)  ตรงกลางของสามห่วงนี้คือ  
“ทางสายกลาง” ประกอบไปด้วย ภูมิคุ้มกัน ความพอประมาณ และ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน หมายถึง 
กระบวนการท างานต่าง ๆ ในวิถีชีวิตต้องพ่ึงตนเองได้ ภูมิคุ้มกันจะมีได้ก็ต้องมาจากความรู้ ประสบการณ์  
ความช านาญ ในเรื่องนั้น ๆ  ความพอประมาณ หมายถึง กระบวนการท างานที่ท าอะไรแต่พอดี ตั้งเปูาหมาย 
ที่สมจริงและเป็นไปได้    ความมีเหตุผล   กระบวนการท างานต่าง ๆ ที่เราต้องมองเห็น รู้สาเหตุ รู้ผลที่จะ
ตามมา  คลุมได้ถึง 4 ด้าน  คือ มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านจิตใจ  มิติด้านสังคม  และมิติด้านวัฒนธรรม  
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1. มิติด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน  ให้มีความขยันหมั่นเพียร 
ประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้  ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้
ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น  มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ  พ้นจากการเป็นหนี้และ
ความยากจน  สามารถพ่ึงตนเองได้  มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 

2. มิติด้านจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี   
ยินดีในสิ่งที่ได้  ไม่โลภ  เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง  โดยเริ่มจาก
ใจที่รู้จักพอ  เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 

3. มิติด้านสังคม  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน  เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดย
ปราศจากการเบียนเบียนกัน  การเอารัดเอาเปรียบกัน  การมุ่งร้ายท าลายกัน 

4. มิติด้านวัฒนธรรม  หมายถึง วิถีชีวิตของประชาชน  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถี 
ชีวิตที่ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟูุงเฟูอ  ฟุุมเฟือย  ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน  เกิดการทุจริตคอรัปชั่น  เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่ง  ที่บ่อน
ท าลายความมั่นคงของชาติ 

มิติทั้ง 4 ด้านของเศรษฐกิจพอเพียงได้สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ส่งผลดีต่อแค่ด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อด้านต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้คนในประเทศอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามวิถี
ชีวิตที่ไม่ฟูุงเฟูอ และอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดี 

 

 สภาพที่พึงประสงค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2546) 
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์   โดยประกาศนโยบายให้ทุกโรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ทั้ง  56 โรงเรียน  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน 2 โรงเรียน  ภายใต้
การน าศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ  
           สภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึน  การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC)   ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  มีสมรรถนะด้านการคิดและนวัตกรรม  ด้านการ
แก้ปัญหา ด้านทักษะชีวิต ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้านอาชีพและการมีงานท า  ซึ่งสอดคล้องกับพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีความมุ่งหวังในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  น ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินงาน ครั้งนี้   
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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         เอกสารประกอบการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  ไดน้ าหลักการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ มาใช้ในการนิเทศ
ครูผู้สอนในโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)    
4 รูปแบบ   มาเป็นแนวทางการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง  ได้แก่ การบูรณาการในรายวิชา
พ้ืนฐาน  การบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม  การบูรณาการโดยแทรกเข้ากับหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ปกติ  และ บูรณาการในกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น เพ่ือให้ครูได้เลือกออกแบบตาม
บริบทของสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าในการน าศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริง 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การปฏิบัติจริง 

3. เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

เนื้อหาสาระ  
1. ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา 
2. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การวิเคราะห์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (System Approach) 
4. รูปแบบการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ฝึกปฏิบัติออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการด าเนินการ 
1. เสนอตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ    

- ศึกษาตัวอย่าง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 

2. สร้างความเข้าใจ    
    - ศึกษาเอกสารเสริมความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เรื่อง การวิเคราะห์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (System Approach) มาใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

  - ศึกษารูปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. ใส่ใจฝึกปฏิบัติ 
- ผู้รับการนิเทศ ฝึกปฏิบัติจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ตามบริบทพ้ืนที่และความต้องการของสถานศึกษา 
4. จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ตรวจสอบคุณภาพการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการ/ใบกิจกรรม/เครื่องมือประเมิน  จากเพ่ือนครูหรือศึกษานิเทศก์ หรือผู้เชี่ยวชาญ  (ในระบบ) หรือ
ติดต่อวิทยากรโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมของผู้รับกานิเทศ เช่น VDO Conference  ,Line,  
E-mail , โทรศัพท์ เป็นต้น 

- น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ/แผนการ 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ/ใบกิจกรรม/เครื่องมือประเมิน  (Buddy)  ฝุายวิชาการ (Mentor) ศึกษานิเทศก์ 
(Expert)  ผู้อ านวยการ (Administrator)   

5. ปรับปรุงน าไปใช้มุ่งสู่ความส าเร็จ 
- ประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ/แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ/ใบกิจกรรม/ 

เครื่องมือประเมิน 
- การน าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ/แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ/ใบกิจกรรม/ 

เครื่องมือประเมินสู่การปฏิบัติจริง 
 

สื่อและอุปกรณ์ 
1. เอกสารประกอบการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เอกสารหลักสูตรโรงเรียน,แผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้เข้าร่วมประชุม 
4. เอกสารเสริมความรู้ 
5. PowerPoint 
6. VDO    
7. ใบกิจกรรม 
8. แบบบันทึก 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินความรู้ความเข้าใจ 
2. ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
3. ประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

4. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

5. ประเมินการน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
7. ประเมินความพึงพอใจ 
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การนิเทศติดตาม 
1. การสังเกตการสอน 
2. การเขียนรายงานผลการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ขั้นตอนการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community : PLC)  
ขั้นตอน          กิจกรรมการนิเทศ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
        
 

 
 

ขั้นที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(PLAN) 

ขั้นที ่2  มอบหมายงาน 
หลังอบรม คนละ 1 หน่วย 
(PLAN) 
 
 

ฝึกปฏิบัติออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม ศึกษาตัวอย่าง ออกแบบหน่วย
การเรยีนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 4 รูปแบบ เทียบเคียง
กับหน่วยการเรียนรู้ปกติของสถานศึกษา 
- เลือกรูปแบบการบูรณาการของทีม PLC 
- ก าหนดปัญหาผู้เรยีน 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แกป้ัญหา
ผู้เรยีน 
- น าผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจ (ทีม PLC) 

    - ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของทีม PLC) 
- น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

  

ขั้นที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล 
(DO) 

 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ 
(SEE) 

 

ขั้นที่ 5 สรุปและรายงานผล   
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สะท้อนผลความสมบรูณ์ของการ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้บรูณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพฒันา
สมรรถนะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 
 

 

การเปิดชั้นเรียน นิเทศการสอน โดยการ 
สังเกตการสอน และสะท้อนผลการสังเกต 

 
 

รายงานผลการน าหน่วยการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัต ิ(ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้/
แผนการจดัการเรียนรู้/การจัด
กระบวนการเรียนรู้/ผลที่เกดิกับผูเ้รียน) 
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ส่วนที่ 2 
ตัวอย่างขั้นตอน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  
 

แนวทางการศึกษา 
 

        เอกสารประกอบการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) นี้ ใช้ส าหรับศึกษาควบคู่กับการนิเทศของศึกษานิเทศก์ เพ่ือช่วยให้ครูผู้รับการนิเทศ
สามารถ จัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การศึกษาเนื้อหาสาระหน่วยที่ 1 

1. ศึกษาตัวอย่างรูปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เทียบเคียงโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ของตนเองที่จะน ามา

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีข้อสงสัยให้สอบถามศึกษานิเทศก์ผู้ให้ค าปรึกษา 
4. ท าแบบประเมินหลังศึกษาเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ 
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      ขอบข่ายเนื้อหาน าเสนอตัวอย่าง 

                         การน าหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดท าหน่วยการบูรณาการ  4 รูปแบบ  
           1. จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นใหม่ในรายวิชาพื้นฐาน  
  2. จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาเพิ่มเติม  
  3. บูรณาการแทรกในเนื้อสาระหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ ปกติ 
  4. บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมลดเวลาเรียน (IDP) 

 
 
 
 

สาระส าคัญ 
 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพราะ
เป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐาน
หรือไม่ อย่างไร ก็อยู่ที่ข้ันตอนนี้ ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแท้จริง ทุกองค์ประกอบ
ของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้และปฏิบัติได้ในมาตรฐานและตัวชี้วัด ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นั้นคืออะไร 

     ดังนั้น การนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จึงมุ่งหวังที่จะให้ครูผู้สอนได้ทบทวนองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  
และการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  ซึ่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้   แผนการจัดการ
เรียนรู้  และการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน  เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องท าความเข้าใจ  ในบทบาทของ
ครูผู้สอน ควรรู้อะไร ควรท าอย่างไร ในการที่จะน าหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งในท่ีนี้ จะน าเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน โดยตรง ในการน ามาตรฐานตัวชี้วัด  มาใช้ในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ การน าโครงสร้างรายวิชาในเอกสารประกอบหลักสูตรของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาได้จัดท าไว้ตามกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มาออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
ออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด โดยได้น าเสนอเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ครูได้น า
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ของตนเองมา มาเทียบเคียงเพ่ือให้เห็นภาพองค์ประกอบที่จ าเป็น 
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ไปเป็นแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในยุกต์ศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อศึกษาตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 

ท่านสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษา สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ถูกต้องตามข้ันตอนของรูปแบบที่เลือก ด้วยการศึกษาโครงสร้างรายวิชา ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  น ามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

1. ศึกษาตัวอย่าง รูปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรสถานศึกษา 
2. บันทึกผลการศึกษาตัวอย่าง เทียบเคียงกับ โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และ 

แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือน ามาจัดท าหน่วยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตามรูปแบบที่เลือก  

3. จัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่เลือก แล้วน าเสนอผลงานเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  

4. ทีม PLC  สะท้อนผลให้ข้อมูลย้อนกลับ  
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
1. ทดสอบหลังการนิเทศ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้กิจกรรม 
3. ตรวจผลงาน 
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                                          เสนอตัวอย่าง (Example) 

   ให้ศึกษาตัวอย่างรูปแบบ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4 รูปแบบ 
                      1. จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการขึ้นใหม่ ในรายวิชาพ้ืนฐาน  
                      2. จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม  
                      3. บูรณาการแทรกเข้าไปในเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ปกต ิ 
                      4. บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมลดเวลาเรียน (IDP) 
 
 
 

ตัวอย่างรูปแบบที่ 1 
   จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการขึ้นใหม่ในรายวิชาพื้นฐาน 
 
 ขัน้ตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 2. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 3. การก าหนดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
บริบทและความต้องการพัฒนา ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 4. การแทรกค าอธิบายรายวิชา 
 5. การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
 6. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 7. จัดท าโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 8. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
1. การเลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 

อาชีพและเทคโนโลยี  
          สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน  
 ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ ทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ การทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดารงชีวิตและ
ครอบครัว  

ตัวชี้วัด  ม3/1 อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

  ตัวชี้วัด ม3/3  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะ การจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
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ขั้นตอนที่ 2 
 

               ประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะผู้เรียน ตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด
ของระดับชั้นที่เลือกมาจัดท าหน่วยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
 

 1. ค าส าคัญ (ด้านความรู้ K: knowledge) ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เช่น  
การ ความรู้และเข้าใจ หรือเข้าใจ ที่เป็นค านาม เพราะในมาตรฐานและตัวชี้วัดจะไม่บอกรายละเอียดเนื้อ
ความรู้ที่จะใช้สอนถ้าผู้สอนไม่แน่ใจให้ไปดูเนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ค าส าคัญ (ด้านกระบวน P: Process) ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่เป็น
ค ากริยา เช่น ใช้ เลือกใช้ ตีความ อ่าน ฟัง เขียน พูด อธิบาย บอก ระบุ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คาดคะเน 
สังเคราะห์ ปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง สนทนา วัด คาดคะเน สืบเสาะหาความรู้ ประเมิน
สถานการณ์ บันทึก แสดง เล่น จ าแนก ทดลอง ประเมิน มีส่วนร่วม เปรียบเทียบ อภิปราย น าเสนอ แก้ปัญหา 
บรรยาย คิดรวบยอด คิดอย่างมีวิจารณญาณ สื่อสาร ตีความ เล่นเกม เล่นกีฬา ถ่ายทอดความรู้สึก สืบค้น  
เป็นต้น 

3. ค าส าคัญ (ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ A: Attitude) ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด ที่เป็นค าวิเศษ เช่น ตระหนัก เห็นคุณค่า ค่านิยม มีเจตคติ ธ ารงรักษา ชื่นชม มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
ตระหนัก มีศรัทธา มีน้ าใจ ดูแลรักษา ดูแลสิ่งมีชีวิต มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาท จิตวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ 
ธ ารงรักษา อยู่อย่างพอเพียง ถูกต้องและเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อย่างเหมาะสม อย่างเป็น
ระบบ อย่างสมเหตุสมผล เป็นต้น 

4. ค าส าคัญ (ด้านสมรรถนะที่ส าคัญ C: Competency) เป็นความสามารถของ 
บุคคลในการใช้ความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการท างาน หรือการแกปัญหาต่าง ๆ   
จนประสบความส าเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง สมรรถนะจึงแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติ ที่สามารถวัดและ
ประเมินผลไดจากผลงาน หรือกระบวนการท างาน ที่เป็นไปตามสภาพจริง ผลงานจากการท างานตาม
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๕ สมรรถนะ 
 
ตัวอย่าง การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
รายวิชา พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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สาระท่ี 1   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ง 1.1  เข้าใจการท างาน   
มีความคิดสร้างสรรค์  มี 
ทักษะกระบวนการท างาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะ 
กระบวนการแก้ปัญหา  
ทักษะการท างานร่วมกัน 
 และทักษะการแสวงหา 
ความรู้  มีคุณธรรม   
และลักษณะนิสัยในการ
ท างาน  มีจิตส านึกในการ
ใช้พลังงาน  ทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อม                           
เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

1.  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่
มีประสิทธิภาพ 
 2.  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
 3.  อภิปรายการท างานโดยใช้
ทักษะ  การจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

•  ขั้นตอนการท างาน  เช่น 
-  การซัก ตาก พับ เก็บ  เสื้อผ้า   
ที่ต้องการ  การดูแลอย่างประณีต   
-  การสร้างชิ้นงาน หรือ ผลงาน                         
•  การท างานร่วมกัน   เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ  อาหารประเภท
ส ารับ 
- การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ    
•  การจัดการ    เช่น 
-  ธุรกิจประเภทต่างๆ 
-  การขยายพันธุ์พืช 
 -  การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในบ้าน 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา  การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการ 
P 

คุณลักษณะ 
A 

สมรรถนะส าคัญ 
C 

มาตรฐาน ง 1.1  
เข้าใจการท างาน  มี
ความคิดสร้างสรรค์  มี
ทักษะกระบวนการ
ท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปญัหา  
ทักษะการท างาน
ร่วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู้  มี
คุณธรรม  และ
ลักษณะนสิัยในการ
ท างาน  มีจิตส านึกใน
การใช้พลังงาน  
ทรัพยากร  และ
สิ่งแวดล้อม    เพื่อ
การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

-เข้าใจการท างาน  
-การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

-มีทักษะกระบวนการ
ท างาน 
- ทักษะการจัดการ 
- ทักษะการท างาน
ร่วมกัน  
-ทักษะการแสวงหา
ความรู้   

- มีคุณธรรม   
-นิสัยรักการท างาน  
 -มีจิตส านึก ในการ
ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม    

- ความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
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มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการ 
P 

คุณลักษณะ 
A 

สมรรถนะส าคัญ 
C 

ม3/1  อภิปราย
ขั้นตอนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อภิปราย ขั้นตอนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  

ม 3/2 ใช้ทักษะในการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 

 ทักษะในการท างาน
ร่วมกัน 

คุณธรรม  

ม 3/3  อภิปรายการ
ท างานโดยใช้ทักษะ  
การจัดการเพื่อการ
ประหยดัพลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

อภิปราย ทักษะการจัดการ การประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

ขัน้ตอนที่ 3  ก าหนดเนื้อหาสาระหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาบูรณาการ   
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่เลือก   

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเนื้อหาบูรณาการหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง 

ง 1.1 
ม3/1  อภิปรายขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม3/2  ใช้ทักษะในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
 ม3/3  อภิปรายการท างานโดยใช้
ทักษะ  การจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

•  ขั้นตอนการท างาน  เช่น 
-  การซัก ตาก พับ เก็บ  เสื้อผ้า   
ที่ต้องการ  การดูแลอย่างประณีต   
-  การสร้างชิ้นงาน หรือ ผลงาน                         
•  การท างานร่วมกัน   เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ  อาหาร
ประเภทส ารับ 
- การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ    
•  การจัดการ    เช่น 
-  ธุรกิจประเภทต่างๆ 
-  การขยายพันธุ์พืช 
 -  การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในบ้าน 

ปัจจัยน าเข้า หรือ Inputs   
“สองเงื่อนไข” 
ความรู้  เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ 
คุณธรรม  การช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
กระบวนการ หรือ Processes  
“สามห่วง” “ทางสายกลาง” 
ประกอบไปด้วย ภูมิคุ้มกัน ความ
พอประมาณ และ ความมีเหตุผล 
ในการเลือกเศษวัสดุมาประดิษฐ์
สิ่งของตกแต่งบ้าน  
มิตดิ้านเศรษฐกิจ รู้จักประหยัดใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การน าของ
เหลือใช้  มาท าให้เกิด ประโยชน์และ
รายได้ 
มิติด้านจิตใจ  มีความพึงพอใจในวัสดุ
ที่เลือกมาประดิษฐ์ตามศักยภาพและ
บริบทของตัวเอง มีนิสัยรักการท างาน 
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ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดเนื้อหาสาระหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาบูรณาการ   
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่เลือก(ต่อ)  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเนื้อหาบูรณาการหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง 

  มิติด้านสังคม    รู้จักช่วยเหลือสังคม
หรือชุมชน พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม   
ผ่านกิจกรรมรวมกลุ่ม 
มิติด้านวัฒนธรรม  การสืบสาน
วัฒนธรรมไทย พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
ขั้นตอนที่ 4 การแทรกค าอธิบายรายวิชา 

พิจารณา 3 ส่วน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
1. ความรู้ (K) – สาระส าคัญ 
2. ทักษะ/กระบวนการ (P) 

- มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ 
3. คณุลักษณะฯ สมรรถนะ (A,C) ที่ต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

การเรียนรู้ 
 

การแทรกค าอธิบายรายวิชา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เวลา 20  ชัว่โมง 
ศึกษา อภิปรายการด ารงชีวิตและครอบครัว เกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน การซัก ตาก พับ เก็บ  เสื้อผ้า   

ที่ต้องการ  การประกอบอาหาร   การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ   การสร้างชิ้นงาน  การท างาน
ร่วมกัน   การจัดการ   น ามาบูรณาการเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง   
ภูมิคุ้มกัน  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  2 เงื่อนไข ความรู้ คู่คุณธรรม  ครอบคลุม มิติดด้านเศรษฐกิจ  
มิติด้านสังคม มิติด้านจิตใจ  และมิติด้านวัฒนธรรม 

 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้   ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะการท างาน
ร่วมกัน ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา 
            เพ่ือให้มีนิสัยรักการท างาน  มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   ในการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว มีทักษะชีวิต และมีคุณธรรม   
ตัวชี้วัด 
ง  1.1  ม3/1  ม3/2  ม3/3 
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ขั้นตอนที่ 5  การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
 

ขั้นตอนที่ 5  การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัส วิชา ง23101          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   2563  เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ตัวอย่าง เลือกหน่วยท่ี 1 ในโครงสร้างรายวิชา มาจัดท าหน่วยบูรณาการฯ 
หน่วย
ที่    

ชื่อหน่วย การเรียนรู้ มาตรฐาน การ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 
 

น้ าหนักคะแนน 

1 การประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่งบ้านจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ 

ง 1.1 
ม3/1  อภิปราย
ขั้นตอนการ
ท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ม3/2  ใช้ทักษะ
ในการท างาน
ร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
 ม3/3  
อภิปรายการ
ท างานโดยใช้
ทักษะ  การ
จัดการเพ่ือการ
ประหยัด
พลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

ความรู ้
การประดิษฐ์ของใช้
ตกแต่งบ้านจากเศษวสัด ุ
คุณธรรม  การช่วยเหลือ 
และแบ่งปัน 
“สามห่วง” “ทางสาย
กลาง” ประกอบไปด้วย 
ภูมิคุ้มกัน ทักษะการ
ท างาน 
ความพอประมาณ 
การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั และ  
ความมีเหตุผล 
ในการเลือกเศษวสัดุมา
ประดิษฐส์ิ่งของตกแต่ง
บ้าน  
มิติด้านเศรษฐกิจ การน า
ของเหลือใช้ให้เกิดรายได ้
มิติด้านจติใจ  
มีความพึงพอใจมีนิสัยรัก
การท างาน 
มิติด้านสังคม    การ
ส ารวจสิ่งประดิษฐ์ใน
ชุมชน 
มิติด้านวัฒนธรรม  ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10 50 
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ขั้นตอนที่ 6     ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
1.2 สาระส าคัญ (ความคดิรวบยอด) 
1.3 สาระการเรียนรู้ บูรณาการ 

1.3.1 ความรู้ (K) 
1.3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
1.3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้)  

1.3.4 สมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C)  
2.  ก าหนดหลักฐานการเรียนรู้  (ชิ้นงาน)  

2.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
2.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.1 เรื่องที่เรียน จ านวนชั่วโมง 

3.2  สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 

3.3.1 ด้านความรู้ (K)  
3.3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)  
3.3.3 ด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ (A)  
3.3.4 ด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C) 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุ    เวลา 10  ชั่วโมง 
รหัสวิชา ง23101  การงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2563                
ครูผู้สอน นางนิเทศ  รักการสอน    โรงเรียน รักการนิเทศ  
 
1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
     1.1   สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
  สาระที่ 1   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
  มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   
มีคุณธรรม และลักษณะ นิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
     ตัวชี้วัด   ม3/1   อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
             ม3/2  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
                      ม3/3  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 
 

        1.2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุ ใช้ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ในการ

ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความรู้โครงงานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านจาก
เศษวัสดุความมีเหตุผล การเลือกวัสดุ ความพอประมาณ กระบวนการประดิษฐ์ มิติด้านเศรษฐกิจ การน าของ
เหลือใช้ให้เกิดรายได ้มิติดา้นจิตใจ มีนิสัยรักการท างาน มิติด้านสังคม  การส ารวจสิ่งประดิษฐ์ในชุมชน มิติด้าน
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งประดิษฐ์ในชุมชนที่ใช้ในการจัดตกแต่งบ้าน 
 1.3 สาระการเรียนรู้ 

1.3.1 การเลือกวัสดุและการออกแบบประดิษฐ์สิ่งของใช้ของตกแต่งบ้าน 
1.3.2 การออกแบบประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ 
1.3.3 ขั้นตอนการขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
1.3.4. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

 

1.4 สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4.1  ความรู้ (K)   

ความรู้ 
- การเลือกวัสดุและการออกแบบประดิษฐ์สิ่งของตกแต่งบ้าน 
-     ขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุ 
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1.4.2 ทักษะกระบวนการ (P)  
ความมีเหตุผล   การเลือกวัสดุ 
ความพอประมาณ  ความคุ้มค่าของกระบวนการประดิษฐ์ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ทักษะกระบวนการท างาน 
มิติด้านเศรษฐกิจ   กระบวนการผลิตและจ าหน่าย 
มิติด้านสังคม    การส ารวจสิ่งประดิษฐ์ในชุมชน 

  1.4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
   คุณธรรม  การช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
   มิติด้านจิตใจ  มีนิสัยรักการท างาน 

มิติด้านวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

      1)  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2)   ความสามารถในการคิด   

   3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          1.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 

1)  มีวินัยในการท างาน 
2)  ใฝุเรียนรู้ 
3)  มุ่งม่ันในการท างาน 

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  (ชิ้นงาน/ภาระงาน ) 
   - ผลผลิตสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน 

  - แผ่นพับสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน 
 

    2.1 การวัดและประเมินผล 
    2.1.1  การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 

- การวัดทักษะกระบวนการกลุ่ม 
- การวัดทักษะกระบวนการท างาน 
- การวัดทักษะการน าเสนอ สื่อสาร  
- การวัดคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

  2.1.2 การวัดเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
  -  แผ่นพับขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุ 

  - สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
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2.2  เครื่องมือการวัดและประเมินผล  
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

  ด้านความรู้ (K) 
 -ความมีเหตผุล   การเลือกวัสดุใน
การประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่ง
บ้าน 
 -สามารถอภิปรายขั้นตอนการ-     
 - ขั้นตอนการประดิษฐส์ิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวสัด ุ
 

- อภิปราย 
-เขียนรายงาน 
  
 

- แบบบันทึกผลการอภปิราย 
 

  เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
 

  ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

 -ขั้นตอนการประดิษฐเ์ศษวัสดุเปน็
ของใช้ตกแต่งบ้าน 

 -ความพอประมาณ ความคุม้ค่า
ของกระบวนการประดิษฐ์ 
 มิติด้านเศรษฐกิจ   กระบวนการ
ผลิตและจ าหน่าย 
 -มิติด้านสังคม    การส ารวจ
สิ่งประดิษฐ์ในชุมชน 
 -การมีภูมิคุม้กันในตัวท่ีดี  มีทักษะ
กระบวนการท างาน 
   

 - ตรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
- การน าเสนอ 
- การเขียนรายงาน 
  

-แบบบันทึกการตรวจผลงาน 

สิ่งประดิษฐ ์

- แบบบันทึกตรวจการเขียน
รายงาน 

 เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในหน่วยการเรียนรู้  (A) 
 คุณธรรม  การช่วยเหลือ และ
แบ่งปัน 
 มิติด้านจติใจ  มีนิสัยรักการ
ท างาน 
 มิติด้านวัฒนธรรม  เห็นคณุค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- สังเกตพฤติกรรม  - แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในหลักสูตร  (A) 
 - มีวินัย  ในการท างาน 
 -  ใฝุเรยีนรู ้
 - มุ่งมั่นในการท างาน 

 - สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 

 ด้านสมรรถนะ (C) 
 - ความสามารถในการสื่อสาร 
 - ความสามารถในการคิด   
 - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  

- สังเกตพฤติกรรม  - แบบสังเกตพฤติกรรม  เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 

  การผ่านได้คะแนน 

อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
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 2.3 เกณฑ์การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
เกณฑ์ประเมินด้านความรู้ (K) 

1.   การเลือกวัสดุใน
การประดิษฐ์เป็นของ
ใช้ของตกแต่งบ้าน
(ความมีเหตุผล)    

ให้เหตุผลในการเลือก
วัสดุในการประดิษฐ์
เป็นของใช้ของตกแต่ง
บ้าน ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับประเภท
การผลิตภณัฑ์ ได้ครบ
ทุกประเด็น 

ให้เหตุผลในการเลือก
วัสดุในการประดิษฐ์
เป็นของใช้ของตกแต่ง
บ้าน ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับประเภท
การผลิตภณัฑ์ ได้แต่
ไม่ครบทุกประเด็น 

ให้เหตุผลในการเลือก
วัสดุในการประดิษฐ์
เป็นของใช้ของตกแต่ง
บ้าน ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับประเภท
การผลิตภณัฑ์  

ให้เหตุผลในการเลือก
วัสดุในการประดิษฐ์
เป็นของใช้ของตกแต่ง
บ้าน ยังไม่ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับประเภท
การผลิตภณัฑ ์

2.สามารถอภิปราย
ขั้นตอนการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้
ตกแต่งบ้านจากเศษ
วัสด ุ

อภิปรายขั้นตอนการ
ประดิษฐส์ิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่งบ้าน
จากเศษวัสดไุด้ถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกประเด็น 

อภิปรายขั้นตอนการ
ขั้นตอนการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้
ตกแต่งบ้านจากเศษ
วัสดุได้ถูกต้อง 

อภิปรายขั้นตอนการ
ขั้นตอนการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้
ตกแต่งบ้านจากเศษ
วัสดุได้ถูกต้อง 
บางประเด็น 

อภิปรายขั้นตอนการ
ขั้นตอนการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้
ตกแต่งบ้านจากเศษ
วัสดุได้แตไ่ม่ถูกต้อง 

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ (P) 
สามารถประดิษฐ์เศษ
วัสดุเป็นของใช้ตกแต่ง
บ้านได ้
ความพอประมาณ 
ความคุ้มค่าของ
กระบวนการประดิษฐ ์
 มิติด้านเศรษฐกิจ   
กระบวนการผลติและ
จ าหน่าย 
 -มิติด้านสังคม    การ
ส ารวจสิ่งประดิษฐ์ใน
ชุมชน 
 -การมีภูมิคุม้กันในตัว
ทีด่ ี มีทักษะ
กระบวนการท างาน 
 
 

-ผลงานสิ่งประดิษฐ์
เหมาะสมกับวสัด ุ
ที่เลือก 
-ใช้ประโยชน์ได้จริง 
- สวยงาม 
- ก าหนดต้นทุนราคา
ขายได ้
-สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4 มิติ 

-ผลงานสิ่งประดิษฐ์
เหมาะสมกับวสัด ุ
ที่เลือก 
-ใช้ประโยชน์ได้จริง 
- สวยงาม 
- ก าหนดต้นทุนราคา
ขายได ้
-สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3 มิติ 

-ผลงานสิ่งประดิษฐ์
เหมาะสมกับวสัด ุ
ที่เลือก 
-ใช้ประโยชน์ได้จริง 
- สวยงาม 
- ก าหนดต้นทุนราคา
ขายได ้
-สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2 มิติ 

-ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่
เหมาะสมกับวสัดุที่
เลือก 
-ไม่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

                          เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
1.คุณธรรม  การ
ช่วยเหลือ และ
แบ่งปัน 
  
 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานทุกข้ันตอน   
มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ในกา 
วางแผนงาน   ดีมาก 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานทุกข้ันตอน  
มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ในการ 
วางแผนงานดี 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานบ้าง  แต่ไม่
ครบทุกข้ันตอน   
มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์  ใน
วางแผนดีพอสมควร 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานน้อยมาก  
หรือไมม่ีข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ 
ในการวางแผน 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

                          เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
 2. นิสัยรักการท างาน 
มิติด้านจติใจ  มีนิสัย
รักการท างาน 
 

ท างานในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน  เต็ม
ความสามารถ  
พยายาม แก้ปัญหา
การท างานด้วยตนเอง
และมุ่งมั่นจนงาน
ส าเรจ็ 

ท างานในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน  แก้ปัญหา
การท างานด้วยตนเอง 
เป็นบางครั้ง  และ
ท างานจนส าเรจ็ 

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายบ้าง  แตไ่ม่
ครบถ้วน  แก้ปัญหา
การท างาน 
รับผิดชอบเองไม่ได้  
ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจึงจะท างาน
ได้ส าเรจ็ 

รับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมายน้อย
มาก  ต้องควบคุมและ
กระตุ้นบ่อย ๆ งานไม่
ส าเรจ็ 

3. มิติด้านวัฒนธรรม  
เห็นคุณคา่ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-แสดงความคิดเห็น
ต่อสิ่งประดิษฐ์ ทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และภมูปัญญาท้องถิ่น
ได้ถูกต้องเหมาะสม
ครบถ้วนทุกประเด็นที่
ก าหนด 
 

-แสดงความคิดเห็น
ต่อสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และภมูปัญญาท้องถิ่น
ได้ถูกต้องเหมาะสม
แต่ไม่ครบถ้วนทุก
ประเด็นที่ก าหนด 
 

-แสดงความคิดเห็น
ต่อสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และภมูปัญญาท้องถิ่น
ได้ถูกต้องเหมาะสม 
 

-แสดงความคิดเห็น
ต่อสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และภมูปัญญาท้องถิ่น
ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม
ตามประเด็นที่ก าหนด 
 

2.3 เกณฑ์การประเมิน (ต่อ) 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตร (A) 

1. มีวินัยในการ
ท างาน  

-ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ทุกขั้นตอน 
- งานเสร็จตรงเวลา 
-เป็นแบบอย่างให้
เพื่อนร่วมงาน 

-ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามขั้นตอน 
- งานเสร็จตรงเวลา 
-เป็นแบบอย่างให้
เพื่อนร่วมงาน 

-ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
- งานเสร็จตรงเวลา 
 

-ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
ตามขั้นตอน 
- งานเสร็จไม่ตรงเวลา 
 

2. ใฝุเรียนรู ้ มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน
อดทน เพียรพยายาม 
มุ่งมั่น จนงานส าเร็จ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
อย่างมีคุณภาพ  

มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน
อดทน เพียรพยายาม 
มุ่งมั่น จนงานส าเร็จ
ถูกต้อง  
 

มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน
อดทน เพียรพยายาม 
มุ่งมั่น จนงานส าเร็จ  
 

ไม่มีความ
กระตือรือร้น ในการ
ปฏิบัติงานอดทน 
เพียรพยายาม มุ่งมั่น 
จนงานส าเรจ็  
 

3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายเสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา  ผลงาน
มีความถูกต้อง 
สร้างสรรค์ ละเอียด 
ประณตีเรียบร้อย 

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายเสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา  ผลงาน
มีความถูกต้อง 
เรียบร้อย 

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายเสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา เป็น
บางส่วนผลงานมี
ความถูกต้อง 
เรียบร้อยเป็นบาง
รายการ 

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามก าหนดเวลา 
ผลงานมไีม่ม ี
ความเรยีบร้อย 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (C) 

1. ความสามารถใน
การสื่อสาร 
  
  
  

สามารถน าเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดตุกแต่ง
บ้าน 
ด้วยภาษาท่ีถูกต้อง
ชัดเจน วิธีการสื่อสาร
เข้าใจง่าย เนื้อหา
ครบถ้วนสมบรูณ ์

สามารถน าเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดตุกแต่ง
บ้าน 
ด้วยภาษาท่ีถูกต้อง
ชัดเจน วิธีการสื่อสาร
เข้าใจง่าย เนือ้หา
ครบถ้วน 

สามารถน าเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดตุกแต่ง
บ้าน 
ด้วยภาษาท่ีถูกต้อง
ชัดเจน วิธีการสื่อสาร
เข้าใจง่าย  

สามารถน าเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดตุกแต่ง
บ้าน 
วิธีการสื่อสารไม่เข้าใจ 

2. ความสามารถใน
การคิด   

สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์  
น าองค์ความรู้มา
ประดิษฐส์ิ่งของ
ตกแต่งบ้าน ได้อยา่ง
ถูกต้อง สวยงาม เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม 
 

สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การคดิ
สร้างสรรค์  
น าองค์ความรู้มา
ประดิษฐส์ิ่งของ
ตกแต่งบ้าน ได้อยา่ง
สวยงาม เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม 

สามารถคิดสร้างสรรค์  
น าองค์ความรู้มา
ประดิษฐส์ิ่งของ
ตกแต่งบ้านได ้
 เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง  

สามารถ น าองค์
ความรู้มาประดิษฐ์
สิ่งของตกแต่งบ้านได ้
แต่ส าเร็จ 
  

เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะ  (C) 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาการเลือก
วัสดุที่น ามาประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่ง
บ้านได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาการเลือก
วัสดุที่น ามาประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่ง
บ้านได้เหมาะสมตาม
สถานการณ ์

สามารถแก้ปัญหาการ
เลือกวัสดุที่น ามา
ประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งบ้านได ้

เลือกวัสดุที่น ามา
ประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งบ้านได้โดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สาระการเรียนรู้ 

(K P A C) 
กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

 
เวลา
ชั่วโมง 

1.การเลือกวัสดุและการออกแบบ
ประดิษฐ์สิ่งของใช้ของตกแต่งบ้าน 
 
2. การออกแบบประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่งบ้านด้วยเศษวัสดุ
เหลือใช้ 
 
3. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
 
4. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
 
 

1. นักเรียนส ารวจสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใน
ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. นักเรียนส ารวจวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุใน
ท้องถิ่นที่สามารถน ามาประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งบ้าน 
3. นักเรียนร่วมกันวางแผนประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่งบ้านด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ 
4. นักเรียนออกแบบการออกแบบประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านด้วยเศษวัสดุเหลือ
ใช้ 
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามประเภทการประดิษฐ์ 
สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านด้วยเศษวัสดุเหลือ
ใช้ 
6. นักเรียนน าเสนอผลงานการประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่งบ้านด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ 
รูปแบบต่าง ๆ 
 

-สื่อ VTR ของใช้
ของแตกแต่งบ้าน
จากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
- ตัวอย่างของจริง 
- ใบความรู้การ
ประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่ง
บ้านด้วยเศษวัสดุ
เหลือใช้ 
- ใบกิจกรรมการ
ออกแบบ
ประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ตกแต่ง
บ้านด้วยเศษวัสดุ
เหลือใช้ 
- ชุมชน 

10 
ชม.
และ 
นอก
เวลา 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ตัวอย่าง  
โครงสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้จากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

 
รหัสวิชา ง23101  สาระท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2563 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุ เวลา 10  ชั่วโมง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง เวลา/ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเลือกวัสดุประดิษฐ์สิ่งของใช้ของตกแต่งบ้าน 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน

ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ 
2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ 

4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2 
รวม 10 

 
ขั้นตอนที่ 8  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
4. สาระการเรียนรู้ 
5. สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 ความรู้ (K) 
5.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

5.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ 
5.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

5.4 สมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C) 
6. ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการสอนขั้นพ้ืนฐาน 3 ขั้นตอน)  
8.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 การสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ (Learn to 

Question)   
8.2 ขั้นสอน 

การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search)  
การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (learn to  

Construct) 
8.3 ขั้นสรุป 

         การสรุปผลการเรียนรู้และน าเสนอ (Learn to Communicate)    
  การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service)    

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
10. บันทึกผลการสอน 

10.1 ด้านความรู้ (K) 
10.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
10.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
10.4 ด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการนเิทศการออกแบบหนว่ยการเรียนรู้บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง           หน้า 46 
 

 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ จากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
รหัสวิชา  ง 23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
 เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุ   จ านวน  10  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง การเลือกวัสดุประดิษฐ์สิ่งของใช้ของตกแต่งบ้าน จ านวน  2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   
มีคุณธรรม และลักษณะ นิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
     1.1 ตัวชี้วัด  ง 1.1  ม. 3/1   อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
                    ง 1.1   ม. 3/2  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
                     ง 1.1    ม. 3/3  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 

1.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  KPAC  (วิเคราะห์จาก มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 
       1) ผู้เรียนอธิบายกระบวนการเลือกวัสดุมาออกแบบประดิษฐ์สิ่งของใช้ของตกแต่งบ้าน ได้สอดคล้อง
กับประเภทของการปฏิบัติงาน  
       2) ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทักษะ การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาและทักษะการจัดการ  
       3) ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

1.3 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเลือกวัสดุประดิษฐ์สิ่งของใช้ของตกแต่งบ้าน ใช้ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ในการท างาน

ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ เช่น มีความรู้ มีคุณธรรม ความมีเหตุผล ในการเลือกเศษวัสดุ 
ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการปฎิบัติงาน ครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ การน าของเหลือใช้ให้เกิด
รายได้ มิติด้านจิตใจ มีนิสัยรักการท างาน มิติด้านสังคม  การส ารวจสิ่งประดิษฐ์ในชุมชน มิติด้านวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งประดิษฐ์ในชุมชนที่ใช้ในการจัดตกแต่งบ้าน 
 1.4 สาระการเรียนรู้ 

การเลือกวัสดุประดิษฐ์สิ่งของใช้ของตกแต่งบ้าน 
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1.5 สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5.1  ความรู้ (K)   

ความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับเศษวัสดุที่น ามาใช้ประดิษฐ์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของตกแต่งบ้าน 
- ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในประดิษฐ์สิ่งของตกแต่งบ้าน 

1.5.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
ความมีเหตุผล   การเลือกวัสดุ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ทักษะกระบวนการท างาน 
ความพอประมาณ การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  1.5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
   คุณธรรม  การช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   ประหยัดค่าใช้จ่าย  

มิติด้านสังคม    การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด อนุรักษ์และดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

   มิติด้านจิตใจ  มีความพึงพอใจ มีนิสัยรักการท างาน 
มิติด้านวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.6 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      1)  ความสามารถในการสื่อสาร 

 2)   ความสามารถในการคิด   
   3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
          1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 

1)  มีวินัยในการท างาน 
2)  ใฝุเรียนรู้ 
3)  มุ่งม่ันในการท างาน 

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  (ชิ้นงาน/ภาระงาน ) 
            ผลงานส ารวจวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่นที่สามารถน ามาประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 

    2.1 การวัดและประเมินผล 
    2.1.1  การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 

- การวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะ 
  2.1.2 การวัดเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 

           ผลการเลือกวัสดุเหลือใช้ที่สามารถน ามาประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
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2.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
1.การเลือกวสัดุเหลือใช้ที่สามารถ
น ามาประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
บ้าน (K) 
 
 
 
2. ทักษะกระบวนการท างานกลุม่ 
(P) 

 
3.นิสัยรักการท างาน (A) 

 
 

4. ความสามารถในการสื่อสาร 
(C) 
 

- ผลการเลือก
วัสดุเหลือใช้ที่
สามารถน ามา
ประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งบ้าน 
 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
ผลงานส าเรจ็ 
 
 
การน าเสนอ
ผลงาน 

-ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผล
งาน 
 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

  เกณฑ์ Rubrics  4 
ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 

3. กระบวนการเรียนรู้   
 ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5  Steps 
3.1 ขั้นตั้งค าถาม (ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน) Q: Learn to Question 
          นักเรียนศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพประเภทต่าง ๆ  จากสื่อ VCD  เช่น การประดิษฐ์
เศษวัสดุเป็นของใช้และตกแต่งบ้าน    
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามอยากรู้  เช่น  นักเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการจัดการกับเศษวัสดุสิ่งของ
ที่เหลือใช้ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นของใช้และตกแต่งบ้านได้อย่างไร 
 นักเรียนตั้งประเด็นค าถามเพ่ืออน าไปสู่การค้นหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ   
3.2 ขั้นประสบการณ์ (ขั้นท ากิจกรรม) S: Learn to Search 
  นักเรียนวางแผนจัดกลุ่มค้นหาค าตอบ  
  ครูกระตุน้ให้เกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาค าตอบ  โดยจัดแหล่งค้นคว้าหาค าตอบ เช่น ชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หนังสือห้องสมุด สื่ออินเตอร์เน็ต  ชุมชน  
3.3 ขั้นสร้างความรู้  C: learn to Construct 
 นักเรียนแต่ละกลุ่ม  สรุปการเลือกวัสดุ ของเหลือใช้ที่น ามาประดิษฐ์สิ่งของใช้ และของตกแต่งบ้าน 
3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนสรุปความรู้  C: Learn to Communicate 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าการเลือกวัสดุของเหลือใช้ที่สามารถน ามาประดิษฐ์
สิ่งของใช้ และของตกแต่งบ้าน 
 - ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นความรู้ตามหลักทฤษฎี  ที่นักเรียนยังไม่ครบสมบูรณ์  
และเชื่อมโยงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.5 ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม  S: Learn to Service 
 นักเรียนน าประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูผู้สอน น าไป
ปรับปรุงแก้ไข และน าไปพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์   จัดท าเป็นสื่อเผยแพร่การเลือกวัสดุ เหลือใช้เป็นของใช้ของ
ตกแต่งบ้าน  ให้กับเพ่ือนร่วมงาน ครู  ผู้ปกครอง   
3.6 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 - VCD  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากเศษวัสดุของเหลือใช้ในการตกแต่งบ้าน 
 - สื่ออินเตอร์เน็ต 
 - หนังสือห้องสมุด 
 - แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สอน 
                                                                (........................................................) 

                                                      ต าแหน่ง …………………….. 
 

บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ผลการเรียนรู้ 
 4.1 ผู้เรียนที่ ผ่าน ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
 4.1.1 นักเรียนมีความรู้ในการเลือกวัสดุของเหลือใช้ในการตกแต่งบ้านในการตกแต่งบ้าน 
มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับ 4.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.2 นักเรียนมีความรู้ในการเลือกวัสดุของเหลือใช้ในการตกแต่งบ้านในการตกแต่งบ้าน 
มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับ 3.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.3 นักเรียนมีความรู้ในการเลือกวัสดุของเหลือใช้ในการตกแต่งบ้านในการตกแต่งบ้าน 
มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับ 2.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับ 4.........คน  
คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.6 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับ 3.........คน  
คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.7 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับ 2.........คน  
คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.8 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยรักการท างานผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 4.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.9 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยรักการท างานผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 3.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
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 4.1.10 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยรักการท างานผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 2.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.11 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.12 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.13 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 2.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 
4.2 ผู้เรียนที่ ไม่ผ่าน ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
  4.2.1 นักเรียนไม่มีความรู้ในการเลือกวัสดุของเหลือใช้ในการตกแต่งบ้านในการตกแต่งบ้าน 
และไม่มีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จ านวน.........คน  คิดเป็นร้อยละ ..................   
สาเหตุ.................................................................................................................................... .. 
          4.2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน........คน  คิดเป็น
ร้อยละ .................. 
          4.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยรักการท างานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จ านวน ......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
          4.2.4 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน………..คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 สาเหตุ.................................................................................................................................... ........... 
 แนวทางแก้ปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………. 

 4.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ 
  1) ............................................................................... ...........................................................  
          2)................................................................ .............................................................................. 
  แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .................................................. ............................................... 
 4.4  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................  
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สอน 
             (………………………………..) 
                  ต าแหน่ง …………………….. 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................………………………………………………………………………..............................………………………….......……… 
..................………………………………………………………………………........................……………….................................. 
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         ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ 
                            (…………………………..)  

             หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้................... 
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
..................………………………………………………………………………..............................………………………….......……… 
..................………………………………………………………………………........................……………….................................. 
       

       ลงชื่อ.................................................. ผู้ตรวจสอบ 
                                       (………………………………….)  
                                                 หัวหน้าฝุายวชิาการ 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
 

                ลงชื่อ...................................................... 
              (…………………………………..) 

                                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน……………………….. 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
 

                      ลงชื่อ...................................................... 
              (……………………………………………….) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน………………………………………. 
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รูปแบบท่ี 2 

จัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนการจัดหน่วยบูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม 

 
1. การก าหนดผลการเรียนรู้ 
2. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
3. การเขียนค าอธิบายรายวิชา 
4. การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
5. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ (สาระเพ่ิมเติม) 
6. จัดท าโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
7. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพ่ิมเติม) 
รายวิชา  การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจมีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
           ผลการเรียนรู้    

1) รู้และเข้าใจการน าแนวคิดการธุรกิจพอเพียง ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) สามารถจัดท าคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนได้ 
3) สามรถออกแบบผังธุรกิจพอเพียงได้ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าตามผังธุรกิจพอเพียงได้ 
5) สามารถออกร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ได้ 
6) สามารถสรุปรายงานผลการประกอบการได้ 
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ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ผล

การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

K 
กระบวนการ 

P 
คุณลักษณะ 

A 
สมรรถนะส าคัญ 

C 
ง 2.1 เข้าใจมีทักษะที่
จ าเป็น มีประสบการณ์ 
เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

- เข้าใจ - มีทักษะ   
- ใช้เทคโนโลย ี

- มีคุณธรรม  
- มีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ 
-เห็นแนวทางในงาน
อาชีพ 

ใช้เทคโนโลย ี

1.รู้และเข้าใจการน า
แนวคิดหลักการธุรกิจ 
พอเพียง ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

รู้และเข้าใจ  - การด าเนินชีวิต  

2. สามารถจดัท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพใน
ชุมชนได ้

แหล่งเรียนรู ้ - สามารถ   

3. สามรถออกแบบผังธุรกจิ
พอเพียงได ้

ผังธุรกิจ สามรถออกแบบ พอเพียง  

4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ในการผลติและจ าหน่ายสินค้า
ตามผังธุรกจิพอเพียงได ้

การจ าหน่าย ผลิต  ใช้เทคโนโลยี 

5. สามารถออกร้านจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ได ้

ผลิตภัณฑ์ สามารถ   

6. สามารถสรุปรายงานผล
การประกอบการได ้

รายงาน สามารถสรปุ   

 

ขั้นตอนที่ 3  การเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
สาระท่ี 2  งานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6    เวลา 40  ชั่วโมง 

ศึกษาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  สามารถออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียง สร้างผลิตภัณฑ์จ าหน่าย และสรุปผลประกอบการธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม และมีเตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัส วิชา ง 30201          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   2563  เวลา  40  ชั่วโมง  1  หน่วยกิต 
ตัวอย่าง เลือกหน่วยท่ี 1 ในโครงสร้างรายวิชา มาจัดท าหน่วยบูรณาการฯ 
หน่วย
ที่    

ชื่อหน่วย การเรียนรู้ มาตรฐาน การ
เรียนรู้/ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 
 

น้ าหนักคะแนน 

1 ธุรกิจออนไลน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ง 2.1  
ผลการเรยีนรู ้
ข้อ 1รู้และเข้าใจ
การน าแนวคิด
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
ข้อ 2 สามารถ
จัดท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ด้าน
อาชีพในชุมชนได้ 
ข้อ 3 สามรถ
ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียงได ้

ความรู ้
-แนวคิดธุรกิจพอเพียง 
- การออกแบบผัง
ธุรกิจพอเพียง 
- การจัดท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู ้
คุณธรรม   
การท างานร่วมกัน 
“สามห่วง” “ทางสาย
กลาง” ประกอบไป
ด้วย ภูมิคุม้กัน การ
วางแผน 
ความพอประมาณ 
การสร้างผลติภณัฑ์ 
และ  
ความมีเหตุผล 
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ธรุกิจพอเพียง 
มิติด้านเศรษฐกิจ ผัง
ธุรกิจพอเพียง 
มิติด้านจติใจ  
มเีจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
มิติด้านสังคม     
การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน
ชุมชน  
มิติด้านวัฒนธรรม  
ผลิตภณัฑ์ส่งเสรมิภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10 25 
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ (สาระเพิ่มเติม) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
1.2 สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
1.3 สาระการเรียนรู้ 

1.3.1 ความรู้ (K) 
1.3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
1.3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจาหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้)  

1.3.4 สมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C)  
2.  ก าหนดหลักฐานการเรียนรู้  (ชิ้นงาน)  

2.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
2.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.1 เรื่องที่เรียน จ านวนชั่วโมง 

3.2  สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 

3.3.1 ด้านความรู้ (K)  
3.3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)  
3.3.3 ด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ (A)  
3.3.4 ด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C) 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ธุรกิจออนไลน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เวลา 10  ชั่วโมง 
รหัสวิชา ง30201  สาระท่ี 2 การอาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2563                
ครูผู้สอน นางนิเทศ  รักการสอน    โรงเรียน รักการนิเทศ  
 
1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
     1.1   สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู ้
  สาระที่ 2   การงานอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจมีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

           ผลการเรียนรู้    
ข้อ 1รู้และเข้าใจหลักการแนวคิดธุรกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ข้อ 2 สามารถจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนได้ 
ข้อ 3 สามรถออกแบบผังธุรกิจพอเพียงได้ 

        1.2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับธุรกิจออนไลน์ จ าเป็นต้อง 

จัดท าผังธุรกิจในการด าเนินงาน และข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่เป็นข้อมูลในการท าธุรกิจจากแหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพในชุมชน สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ เป็นธุรกิจสามารถรายงานผลการประกอบการได้ อย่างมีคุณธรรม 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 1.3 สาระการเรียนรู้ 

1.3.1 แนวคิดธุรกิจพอเพียง 
1.3.2 การจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
1.3.3 การออกแบบผังธุรกิจพอเพียง 

1.4 สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4.1  ความรู้ (K)   

ความรู้ 
- แนวคิดธุรกิจพอเพียง 
-  ขั้นตอนการออกแบบผังธุรกิจพอเพียง 

1.4.2 ทักษะกระบวนการ (P)  
ความมีเหตุผล   กระบวนการจัดการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  การสร้างผลิตภัณฑ์ 
มิติด้านเศรษฐกิจ   การออกแบบผังธุรกิจพอเพียง 
มิติด้านสังคม    การส ารวจแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน 
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1.4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
   คุณธรรม  การท างานร่วมกัน 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   การวางแผนการด าเนินธุรกิจ 
   มิติด้านจิตใจ  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

มิติด้านวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

      1)  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2)   ความสามารถในการคิด   

   3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
          1.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 

1)  มีวินัยในการท างาน 
2)  ใฝุเรียนรู้ 
3)  มุ่งม่ันในการท างาน 
4) อยู่อย่างพอเพียง 

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  (ชิ้นงาน/ภาระงาน ) 
 - ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน 
 - ผังธุรกิจพอเพียง 
 

    2.1 การวัดและประเมินผล 
    2.1.1  การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 

- การวัดทักษะกระบวนการกลุ่ม 
- การวัดทักษะกระบวนการท างาน 
- การวัดทักษะการน าเสนอ สื่อสาร  
- การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

  2.1.2 การวัดเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
  - ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน 
  - ผังธุรกิจพอเพียง 
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2.2  เครื่องมือการวัดและประเมินผล  
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

  ด้านความรู้ (K) 
1. สามารถอภิปรายแนวคิด

ธุรกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

2. สามารถอธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบผังธุรกิจพอเพียงได ้

 

- อภิปราย 
-เขียนรายงาน 
  
 

- แบบบันทึกผลการอภปิราย 
 

  เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
 

  ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. ส ารวจข้อมลูแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนด้านอาชีพได ้

2. ออกแบบผังธุรกิจพอเพียงได ้

 - ตรวจผลงาน 
- การน าเสนอ 
- การเขียนรายงาน 
  

-แบบบันทึกการตรวจผลงาน 

- แบบบันทึกตรวจการเขียน
รายงาน 

 เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในหน่วยการเรียนรู้  (A) 
 1.มีคุณธรรมในการท างานร่วมกนั 
 2. มีภมูิคุ้มกันในตัวท่ีดี    
  เห็นคุณค่าของการวางแผนการ
ด าเนินธุรกิจ 
 3.มิติด้านจิตใจ  มเีจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ 
 4. มิตดิ้านวัฒนธรรม  เห็นคณุค่า  
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในหลักสูตร  (A) 
 1. มีวินัย  ในการท างาน 
 2.  ใฝุเรยีนรู ้
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

 - สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 

 ด้านสมรรถนะ (C) 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.ความสามารถในการคิด   
 3. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
  

- สังเกตพฤติกรรม  - แบบสังเกตพฤติกรรม  เกณฑ์ Rubrics  4 ระดับ 
  การผ่านได้คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
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 2.3 เกณฑ์การประเมิน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
เกณฑ์ประเมินด้านความรู้ (K) 

1.สามารถอภิปราย
แนวคิดธุรกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได ้

อภิปรายการน า
แนวคิดธุรกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้สอดคล้องกับ
ผลงาน และถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกประเด็น 

อภิปรายการน า
แนวคิดธุรกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้สอดคล้องกับ
ผลงานทุกประเด็น 

แนวคิดธุรกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวติได้สอดคล้องกับ
ผลงานบางประเด็น 

แนวคิดธุรกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตยังไม่สอดคล้อง
กับผลงาน 

2. สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการออกแบบ
ผังธุรกิจพอเพียงได ้

อธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียง ได้ครบทุก
ขั้นตอน และถูกต้อง 
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 

อธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียง ได้ครบทุก
ขั้นตอน และถูกต้อง 
 

อธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียง ได้ครบทุก
ขั้นตอน แต่ยังไม่
สมบูรณ ์
 

อธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียง ไม่ครบทุก
ขั้นตอน  
 

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1.ส ารวจข้อมลูแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนด้าน
อาชีพ 

ส ารวจข้อมลูแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนด้าน
อาชีพ ได้ตรงประเด็น
ตามที่ก าหนด เนื้อหา
ถูกต้องและครบถ้วน 
มีแหล่งอ้างอิง 3 
แหล่ง 

ส ารวจข้อมลูแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนด้าน
อาชีพ ได้ตรงประเด็น
ตามที่ก าหนด เนื้อหา
ถูกต้องและครบถ้วน 
มีแหล่งอ้างอิง 2 
แหล่ง 

ส ารวจข้อมลูแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนด้าน
อาชีพ ได้ตรงประเด็น
ตามที่ก าหนด เนื้อหา
ถูกต้องและครบถ้วน 
มีแหล่งอ้างอิง 1แหล่ง 

ส ารวจข้อมลูแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนด้าน
อาชีพ ไม่ตรงประเด็น
ตามที่ก าหนด เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง 

2.ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียง 

ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียงได้ครบ 9
องค์ประกอบ และ
อธิบายได้ถูกต้องทุก
องค์ประกอบอย่าง
ชัดเจน 

ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียงได้ครบ 9
องค์ประกอบ และ
อธิบายได้ถูกต้องทุก
องค์ประกอบแต่ยังไม่
ชัดเจน 

ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียงได้ครบ 9
องค์ประกอบ และ
อธิบายได้ถูกต้องบาง
องค์ประกอบ 

ออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียงไม่ครบ 9
องค์ประกอบ และ
อธิบายยังไม่ถูกต้อง 

                          เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
1. คุณธรรมการ
ท างานร่วมกัน 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานทุกข้ันตอน   
มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ในกา 
วางแผนงาน   ดีมาก 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานทุกข้ันตอน  
มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ในการ 
วางแผนงานดี 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานบ้าง  แต่ไม่
ครบทุกข้ันตอน   
มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์  ใน
วางแผนดีพอสมควร 
 
 
 
 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานน้อยมาก  
หรือไมม่ีข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ 
ในการวางแผน 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

                          เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
2. มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ี
ดี    
  มีความตระหนักใน
การวางแผนการ
ด าเนินธุรกิจ 

เสนอแนวคิดในการ
วางแผนธุรกิจร่วมกัน
ได้ครบในแต่ละ
ขั้นตอนได้อย่าง
เหมาะสม 
 

เสนอแนวคิดในการ
วางแผนธุรกิจร่วมกัน
ได้ครบบางขั้นตอนได้
อย่างเหมาะสม 
 

เสนอแนวคิดในการ
วางแผนธุรกิจร่วมกัน
ได้ครบบางขั้นตอน 
ได ้
 

เสนอแนวคิดในการ
วางแผนธุรกิจร่วมกัน
ยังไม่ครบตามขั้นตอน 
 
 

3.มิติด้านจติใจ   
มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 

แสดงพฤติกรรม 
ในผลงานการวางแผน
ธุรกิจด้วยความภูมิใจ 
ต่อตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน สามารถ
อธิบายความรูส้ึกท่ีดี
ของบุคคลที่มีต่อ
อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

แสดงพฤติกรรม 
ในผลงานการวางแผน
ธุรกิจด้วยความภูมิใจ 
ต่อตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน สามารถ
อธิบายความรูส้ึกท่ีดี
ของบุคคลที่มีต่อ
อาชีพได้  

แสดงพฤติกรรม 
ในผลงานการวางแผน
ธุรกิจด้วยความภูมิใจ 
ต่อตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน  

ไม่แสดงพฤติกรรม 
ในผลงานการวางแผน
ธุรกิจด้วยความภูมิใจ 
 

4. มิติด้านวัฒนธรรม  
เห็นคุณคา่  ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาเป็นข้อมูลในการใน
การเลือกผลติสินค้า
และบริการได้
สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจพอเพียง 

น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาเป็นข้อมูลในการใน
การเลือกผลติสินค้า
และบริการได้
สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจพอเพียงบาง
ประเด็น 

น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาเป็นข้อมูลในการใน
การเลือกผลติสินค้า
และบริการได ้

ไม่น าภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
มาเป็นข้อมูลในการใน
การเลือกผลติสินค้า
และบริการ 

เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตร (A) 
1. มีวินัยในการ
ท างาน  

-ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ทุกขั้นตอน 
- งานเสร็จตรงเวลา 
-เป็นแบบอย่างให้
เพื่อนร่วมงาน 

-ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามขั้นตอน 
- งานเสร็จตรงเวลา 
-เป็นแบบอย่างให้
เพื่อนร่วมงาน 

-ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
- งานเสร็จตรงเวลา 
 

-ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
ตามขั้นตอน 
- งานเสร็จไม่ตรงเวลา 
 

2. ใฝุเรียนรู ้ มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน
อดทน เพียรพยายาม 
มุ่งมั่น จนงานส าเร็จ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
อย่างมีคุณภาพ  

มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน
อดทน เพียรพยายาม 
มุ่งมั่น จนงานส าเร็จ
ถูกต้อง  
 

มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน
อดทน เพียรพยายาม 
มุ่งมั่น จนงานส าเร็จ  
 

ไม่มีความ
กระตือรือร้น ในการ
ปฏิบัติงานอดทน 
เพียรพยายาม มุ่งมั่น 
จนงานส าเรจ็  
 

3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายเสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา  ผลงาน
มีความถูกต้อง 
สมบูรณ ์

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายเสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา  ผลงาน
มีความถูกต้อง  

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายเสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา เป็น
บางส่วนผลงานมี
ความถูกต้อง  

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามก าหนดเวลา  
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ (ดีมาก) ๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 

เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตร (A) 
4.อยู่อย่างพอเพียง วางแผนด าเนินธุรกจิ

ได้อย่างคุ้มคา่ 
ประหยดั ปลอดภัย 
มีความเป็นไปได ้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ครบทุกองค์ประกอบ 
อย่างถูกต้องสมบูรณ ์
 

วางแผนด าเนินธุรกจิ
ได้อย่างคุม้คา่ 
ประหยดั ปลอดภัย 
มีความเป็นไปได ้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ครบทุกองค์ประกอบ 
 

วางแผนด าเนินธุรกจิ
ได้อย่างคุม้คา่ 
ประหยดั ปลอดภัย 
มีความเป็นไปได ้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ครบบางองค์ประกอบ 
 

วางแผนด าเนินธุรกจิ
ได้อย่างคุม้คา่ 
ประหยดั ปลอดภัย 
แต่ยังไมม่ีความเป็นไป
ได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะ  (C) 
1. ความสามารถใน
การสื่อสาร 
  
  
  

เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
และถ่ายทอดความคิด
เกี่ยวกับแผนธุรกจิ
พอเพียงได้เหมาะสม 
ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ก าหนด 
และแลกเปลีย่นข้อมูล
ข่าวสารอย่างมี
คุณธรรม 

เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
และถ่ายทอดความคิด
เกี่ยวกับแผนธุรกจิ
พอเพียงได้ถูกต้อง 
ตามประเด็นที่ก าหนด  

เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
และถ่ายทอดความคิด
เกี่ยวกบัแผนธุรกจิ
พอเพียงได้ถูกต้อง 
บางประเด็นท่ีก าหนด 

เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
และถ่ายทอดความคิด
เกี่ยวกับแผนธุรกจิ
พอเพียงไดไ้ม่ถูกต้อง  

2. ความสามารถใน
การคิด   

สามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑ์วางแผน
ธุรกิจได้อยา่ง
สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ 
สารสนเทศ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

สามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑ์วางแผน
ธุรกิจได้อยา่ง
สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ 
สารสนเทศ ได ้

สามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑ์วางแผน
ธุรกิจได้อยา่ง
สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

ยังไม่สามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
วางแผนธุรกิจได ้

3. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

สามารถน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนา
งานธุรกิจ 
ที่สนใจได้ อย่างหลาย
ช่องทาง และ 
มีคุณธรรม  

สามารถน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนา
งานธุรกิจ 
ที่สนใจได้ 2 ช่องทาง 
และมีคณุธรรม 

สามารถน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนา
งานธุรกิจ 
ที่สนใจได้ 1 ช่องทาง 
และมีคณุธรรม 

ไม่สามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนางานธุรกิจ 
ที่สนใจได้  
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
สาระการเรียนรู้ 

(K P A C) 
กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

 
เวลา
ชั่วโมง 

1. แนวคิดธุรกิจพอเพียง 
 
 
 

2. การจัดท าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ 
 
 

3. การออกแบบผังธุรกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับธุรกิจพอเพียงใน
ชุมชน 
2. นักเรียนส ารวจธุรกิจในชุมชน 
3. นักเรียนน าเสนอธุรกิจที่สนใจ 
4. นักเรียนส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านอาชีพในชุมชน 
5. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านอาชีพในชุมชน 
6. ศึกษาการออกแบบผังธุรกิจพอเพียง 
7. นักเรียนรวมกลุ่มออกแบบผังธุรกิจตามที่ได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
8. นักเรียนน าเสนอผังธุรกิจของกลุ่ม 
 

- สื่อ VTR ธุรกิจ
ในชุมชน 
- ผลิตภัณฑ์ 
ในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
- สถาน
ประกอบการ 
-ตัวอย่างผังธุรกิจ
พอเพียง 
- ใบความรู้ 
ธุรกิจพอเพียง 
 

10 
ชม.
และ 
นอก
เวลา 

 
 

ขั้นที่  6. จัดท าโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
 

ตัวอย่าง  
โครงสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้จากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

 
 รหัสวิชา ง30201  สาระท่ี 2 การอาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ธุรกิจออนไลน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เวลา 10  ชั่วโมง 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง เวลา/ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หลักการและแนวคิดธุรกิจพอเพียง 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบผังธุรกิจพอเพียง 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การน าเสนอผังธุรกิจพอเพียง 2 

รวม 10 
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ขั้นตอนที่ 6  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
4. สาระการเรียนรู้ 
5. สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 ความรู้ (K) 
5.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

5.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ 
5.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุม่สาระการเรียนรู้) 

5.4 สมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C) 
    6. ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) 
    7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    8. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการสอนข้ันพ้ืนฐาน 3 ขั้นตอน)  

8.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
การสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ (Learn to Question)   

8.2 ขั้นสอน 
การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search)  
การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (learn to Construct) 

8.3 ขั้นสรุป 
การสรุปผลการเรียนรู้และน าเสนอ (Learn to Communicate)    
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service)    

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
10. บันทึกผลการสอน 

10.1 ด้านความรู้ (K) 
10.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
10.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
10.4 ด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C) 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่ม จากการออกแบบหน่วยการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
รหสัวิชา ง30201   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยที่ 1  เรื่อง  เรื่อง ธุรกิจออนไลน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน  10  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง หลักการและแนวคิดธุรกิจพอเพียง  จ านวน  2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจมีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ      

1.1 ผลการเรียนรู้ 
     ข้อ 1รู้และเข้าใจหลักการแนวคิดธุรกิจพอเพียง 
1.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  KPAC  (วิเคราะห์จาก มาตรฐาน/ตัวชี้วัด) 

1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิดธุรกิจพอเพียงที่น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแนวคิดธุรกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

      3)  ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทักษะ การแสวงหาความรู้  
            4) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อแนวคิดธุรกิจพอพียง 

1.3 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ศึกษาการเรียนรู้การผู้ประกอบการธุรกิจบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ความรู้ คู่คุณธรรม ทางสายกลาง  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความพอประมาณ  ที่สะท้อน 4มิติ
ได้แก่ มิติด้านสังคม  มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านจิตใจ และมิติด้านวัฒนธรรม  โดยน ากระบวนการ
Project-based learning หรือ PBL  โดยให้นักเรียนรวมกลุ่มความสนใจแบบเดียวกันที่มองเห็น
ปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น และสังคม เกิดแรงบันดาลใจที่จะแก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต  โดยการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการ น ามาออกแบบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือพึงพาตนเองได้ มั่นคง และยั่งยืน และเป็นไป
ตามกรอบ Business Model Canvas : BMC ในการจัดท าผังธุรกิจ 
 

 1.4 สาระการเรียนรู้ 
- แนวคิดธุรกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

1.5 สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5.1  ความรู้ (K)   

ความรู้ 
              -  แนวคิดธุรกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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1.5.2 ทักษะกระบวนการ (P)  
- ใช้กระบวนกลุ่มในการศึกษาแนวคิดหลักการธุรกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

1.5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
1) คุณธรรมการท างานร่วมกัน 
2) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   มีความตระหนักในการวางแผนการด าเนินธุรกิจ 
3) มิติด้านจิตใจ  มเีจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
4) มิติด้านวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.6 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      1)  ความสามารถในการสื่อสาร 

 2)   ความสามารถในการคิด   
   3)  ความสามารถในเทคโนโลยี 
          1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 

1)  มีวินัยในการท างาน 
2)  ใฝุเรียนรู้ 
3)  มุ่งม่ันในการท างาน 
4) อยู่อย่างพอเพียง 

2. หลักฐานการเรียนรู้  (ชิ้นงาน/ภาระงาน ) 
             - ผลการศึกษาหลักการแนวธุรกิจพอเพียง 

- แผนภาพธุรกิจที่เลือก 
    2.1 การวัดและประเมินผล 

2.1.1  การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

  2.1.2 การวัดเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
             - ผลการศึกษาหลักการแนวธุรกิจพอเพียง 

- แผนภาพธุรกิจที่เลือก 
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2.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
K (ความรู้) 
แนวคิดธุรกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
 
P (ทักษะกระบวนการ).ทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
A (คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหน่วยการเรียนรู้) 
1) คุณธรรมการท างานร่วมกัน 
2) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี    
มีความตระหนักในการวาง
แผนการด าเนินธุรกิจ 
3) มิติด้านจิตใจ  มีเจตคติท่ีดี
ต่อการประกอบอาชีพ 
4) มิติด้านวัฒนธรรม  เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
A (คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตร) 
1)  มีวินัยในการท างาน 
2)  ใฝุเรียนรู้ 
3)  มุ่งม่ันในการท างาน 
4) อยู่อย่างพอเพียง 
(C) สมรรถนะส าคัญ 
 1)  ความสามารถในการ
สื่อสาร 
 2)   ความสามารถในการคิด   
 3)  ความสามารถในเทคโนโลยี 

- แผนภาพ
ธุรกิจพอเพียง
ในการด าเนิน
ชีวิต 
 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
ผลงานส าเร็จ 
 
 
การแสดง
ความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าเสนอ 
ผลงานส าเร็จ 
 

-ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสังเกต 
การตรวจผลงาน 

- แบบ
ประเมินผลงาน 
 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต 
- แบบบันทึกการ
ตรวจผลงาน 

  เกณฑ์ Rubrics  
4 ระดับ 
  การผ่านได้
คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้น
ไป 
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3. กระบวนการเรียนรู้   
 ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5  Steps 
3.1 ขั้นตั้งค าถาม (ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน) Q: Learn to Question 
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามอยากรู้  จากสื่อ VDO แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประเภทธุรกิจ และสถาน
ประกอบการ ร้านค้า ผลผลิตเกษตร สิ่งประดิษฐ์ อาหาร การบริการประเภทต่าง ๆ 
 นักเรียนตั้งประเด็นค าถามเพ่ืออน าไปสู่การค้นหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ   
3.2 ขั้นประสบการณ์ (ขั้นท ากิจกรรม) S: Learn to Search 
  นักเรียนวางแผนจัดกลุ่มค้นหาค าตอบ  
  ครูกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาค าตอบ  โดยจัดแหล่งค้นคว้าหาค าตอบ เช่น ชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หนังสือห้องสมุด สื่ออินเตอร์เน็ต  ชุมชน  
3.3 ขั้นสร้างความรู้  C: learn to Construct 
 นักเรียนแต่ละกลุ่ม  สรุปการศึกษาแนวคิดธุรกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต จากการค้นคว้า และ
ความรู้เดิม เป็นแผนภาพความคิด 
3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนสรุปความรู้  C: Learn to Communicate 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าการแนวคิดธุรกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 - ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นความรู้ตามหลักทฤษฎี  ที่นักเรียนยังไม่ครบสมบูรณ์  
3.5 ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม  S: Learn to Service 
 นักเรียนน าประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูผู้สอน น าไป
ปรับปรุงแก้ไข และน าไปพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์   จัดท าเป็นแผนภาพธุรกิจพอเพียงของกลุ่ม น าสู่การปฏิบัติ
จริง 
3.6 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อ VDO แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประเภทธุรกิจ และสถานประกอบการ ร้านค้า ผลผลิตเกษตร 
สิ่งประดิษฐ์ อาหาร การบริการประเภทต่าง ๆ 
 - สื่ออินเตอร์เน็ต 
 - ใบกิจกรรม/ใบความรู้ 
 - แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สอน 
                                                                (........................................................) 

                                                      ต าแหน่ง …………………….. 
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บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ผลการเรียนรู้ 
 4.1 ผู้เรียนที่ ผ่าน ผลการเรียนรู้ 
 4.1.1 นักเรียนมีความรู้แนวคิดธุรกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ระดับ 4.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.2 นักเรียนมีความรู้แนวคิดธุรกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ระดับ 3.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.3 นักเรียนมีความรู้แนวคิดธุรกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ระดับ 2.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับ 4.........คน  
คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.6 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับ 3.........คน  
คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.7 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับ 2.........คน  
คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.8 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 4.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.9 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 3.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.10 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 2.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.11 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.12 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.13 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 2.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 
4.2 ผู้เรียนที่ ไม่ผ่าน ผลการเรียนรู้ 
  4.2.1 นักเรียนไม่มีความรู้แนวคิดธุรกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และไมม่ีผลงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  จ านวน.........คน  คิดเป็นร้อยละ ..................   
สาเหตุ.................................................................................................................................... .. 
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          4.2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน........คน  คิดเป็น
ร้อยละ .................. 
  สาเหตุ.................................................................................................................................... .. 
          4.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรไมผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินจ านวน ......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
          4.2.4 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน.......คน   
คิดเป็นร้อยละ.... 
 สาเหตุ.................................................................................................................................... .......... 
 แนวทางแก้ปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………. 

 4.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ 
  1) ..........................................................................................................................................  
          2)................................................................ .............................................................................. 
  แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ....................................................................................... .......... 
 4.4  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................... ..................... 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้อน 
             (………………………………..) 
                  ต าแหน่ง …………………….. 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................………………………………………………………………………..............................………………………….......……… 
..................………………………………………………………………………........................……………….................................. 
 

         ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ 
                            (…………………………..)  

             หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้................... 
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
..................………………………………………………………………………..............................………………………….......……… 
..................………………………………………………………………………........................……………….................................. 
       

       ลงชื่อ.................................................. ผู้ตรวจสอบ 
                                       (………………………………….)  
                                                 หัวหน้าฝุายวชิาการ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………............................................ 



เอกสารประกอบการนเิทศการออกแบบหนว่ยการเรียนรู้บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง           หน้า 70 
 

 
                ลงชื่อ...................................................... 

              (…………………………………..) 
                                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน……………………….. 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………............................................ 

                      ลงชื่อ...................................................... 
              (……………………………………………….) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน………………………………………. 
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รูปแบบท่ี 3 

บูรณาการแทรกหน่วยการเรียนรู้ (หน่วยปกติ) 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแทรกหน่วยการเรียนรู้ (ปกติ) 
1. แทรกในค าอธิบายรายวิชา 
2. แทรกในโครงสร้างรายวิชา 
3. แทรกในหน่วยการเรียนรู้ (หน่วยปกติ) 
4. แทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนปกติ) 
5. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
6. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง30201   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยที่ 1  เรื่อง  กระทงไม่หลงทาง        จ านวน  10  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการประดิษฐ์กระทงใบตอง  จ านวน  4 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจมีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ      

1.1 ผลการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับการประดิษฐ์กระทง
ด้วยใบตองให้สวยงาม สร้างสรรค์ เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสร้างรายได้  

1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้  KPAC   
1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียงในการประดิษฐ์กระทง 

ด้วยใบตองได้ K 
2) ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองให้สวยงาม สร้างสรรค์ เน้นเอกลักษณ์ความ 

เป็นไทยได้ P 
 3)  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการสร้างอาชีพและรายได้ ในการประดิษฐ์กระทงด้วย 

ใบตองเพ่ือการจ าหน่ายได้ A C 
1.3 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ศึกษา ความหมายความส าคัญ ประโยชน์ของใบตองและ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือฝึกทักษะ การ

ออกแบบ การประดิษฐ์กระทง การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า โดยสอดคล้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มี
ทักษะในการประดิษฐ์กระทงใบตอง มีนิสัยรักการท างาน ท างานด้วยความประณีต ความเพียรอดทน รอบคอบ 
ปลอดภัย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และเห็นประโยชน์ของการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถวิเคราะห์และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
  1.4 สาระการเรียนรู้ 
 1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2) ความหมาย ความส าคัญ วิธีการเลือกใช้และรักษาใบตอง 
 3) วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 
 4) การออกแบบการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง 
 5) ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง 
 6) การน าไปใช้ และการเพ่ิมรายได้ 
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1.5 การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ปัจจัยน าเข้า (Input)  
 1) เงื่อนไขความรู้ K 

- รู้ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของใบตอง/รอบรู้ในการประดิษฐ์กระทงใบตอง/รอบรู้ 
ในการผลิต 
  -  การออกแบบกระทงใบตอง           
  - การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงใบตอง 
  - ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงใบตอง 
  - การจัดจ าหน่าย    
 2)  เงื่อนไขคุณธรรม 
  -  ความประณีต ละเอียด รอบคอบ  
  -  ความสามัคคีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  -  ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
  -  ความขยัน อดทน  
  -  ความประหยัดและออม 
 กระบวนการ (Process) P 
 1) ความพอประมาณ 
  - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์  เวลา  ศักยภาพ ความชอบ แรงงานที่มีอยู่   
 2) ความมีเหตุผล 
  - ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
  - ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
 3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  - ได้กระทงที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ 
  - เกิดการประหยัดและออม 
  - สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
  - สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 ผลลัพธ์ (Output) 

มิติด้านเศรษฐกิจ   
- สร้างรายได้ 
- ประหยัดรายจ่าย   

 มิต้านสังคม 
  - ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม            
  - ผลิตกระทงท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติ 
  -  ความสามัคคีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

มิติด้านจิตใจ  A 
- เห็นคุณค่าของตนเอง 
- มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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มิติด้านวัฒนธรรม 
  - สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 

 1) มีความตระหนักในการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 

 2)  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

1.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
  1)  มีวินัยในการท างาน 
  2)  ใฝุเรียนรู้ 
  3)  มุ่งม่ันในการท างาน 
  4) อยู่อย่างพอเพียง 

1.8 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      1)  ความสามารถในการสื่อสาร 
   2)   ความสามารถในการคิด   
   3)  ความสามารถในการด ารงชีวิต 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  (ช้ินงาน/ภาระงาน ) 

             - กระทงจากใบตอง 

    2.1 การวัดและประเมินผล 

   2.1.1  การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 

    - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

    2.1.2 การวัดเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 

              - ตรวจผลงานการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง 
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2.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

K (ความรู้) 
 - ความส าคัญ ประโยชน์ของ
ใบตอง 
- การเลือกเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทง
ใบตอง 
- ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทง
ใบตอง 
 
P (ทักษะกระบวนการ) 
การประดิษฐ์กระทงใบตอง 
ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
 
A (คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหน่วยการเรียนรู้) 
1) คุณธรรมการท างานร่วมกัน 
2) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี    
มีความตระหนักในการใช้วัสดุที่
มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
3) มิติด้านจิตใจ  มีเจตคติท่ีดี
ต่อการประกอบอาชีพ 
4) มิติด้านวัฒนธรรม  เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
A (คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตร) 
1)  มีวินัยในการท างาน 
2)  ใฝุเรียนรู้ 
3)  มุ่งม่ันในการท างาน 
4) อยู่อย่างพอเพียง 
(C) สมรรถนะส าคัญ 
 1)  ความสามารถในการ
สื่อสาร 
 2)   ความสามารถในการคิด   
 3)  ความสามารถในด ารงชีวิต 

- แผ่นพับสรุป
ขั้นตอนการ
ประดิษฐ์
กระทงจาก
ใบตอง 
 
 
 
 
ผลงานส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าเสนอ 
ผลงานส าเร็จ 
 

-ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
การตรวจผลงาน 
 

- แบบ
ประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบบันทึกการ
ตรวจผลงา 

  เกณฑ์ Rubrics  
4 ระดับ 
  การผ่านได้
คะแนน 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้น
ไป 
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3. กระบวนการเรียนรู้   
 ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5  Steps 
3.1 ขั้นตั้งค าถาม (ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน) Q: Learn to Question 
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามอยากรู้  จากสื่อ VDO แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การใช้ประโยชน์จาก
ใบตอง ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ จากใบตอง  ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับใบตอง 
 นักเรียนตั้งประเด็นค าถามเพ่ืออน าไปสู่การค้นหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ   
3.2 ขั้นประสบการณ์ (ขั้นท ากิจกรรม) S: Learn to Search 
  นักเรียนวางแผนจัดกลุ่มค้นหาค าตอบ การเลือกใช้ใบตอง  การเลือกวัสดุ การออกแบบกระทง 
  ครูกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาค าตอบ  โดยจัดแหล่งค้นคว้าหาค าตอบ เช่น ชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หนังสือห้องสมุด สื่ออินเตอร์เน็ต  ชุมชน  
3.3 ขั้นสร้างความรู้  C: learn to Construct 
 นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ที่ได้ศึกษา และจากการสาธิต จากครูผู้สอน และ
แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนค้นคว้า ประดิษฐ์เป็นกระทงจากใบตอง ตามข้ันตอนที่ได้ศึกษา 
3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนสรุปความรู้  C: Learn to Communicate 
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการประดิษฐ์เป็นกระทงจากใบตอง พร้อมเชื่อมโยงให้เห็นการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับผลงานที่ได้ 
 - ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นความรู้ตามหลักทฤษฎี  ที่นักเรียนยังไม่ครบสมบูรณ์  
3.5 ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม  S: Learn to Service 
 ผู้เรียนเขียนสรุปการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประดิษฐ์กระทงใบตอง และวิธีการที่จะ
น าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถท าจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้
เสริมให้ตนเองและครอบครัวได้ โดยน าความรู้ทักษะกระบวนการในการประดิษฐ์กระทงใบตอง ไปวางแผน
ประดิษฐ์เพ่ือการจ าหน่าย และประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น น าสู่การปฏิบัติจริง 
 
3.6 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 - สื่อ VDO แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทสิ่งประดิษฐ์จากใบตอง   

  -  วีดิทัศน์  เรื่อง   พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ ของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

  -  ใบความรู้ เรื่อง งานใบตอง  
 -  ตัวอย่างของจริง ( กระทงใบตอง ) 
 - วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงใบตอง 

   - สืบค้นอินเตอร์เน็ต จาก www.google.com 
   -  ปราชญ์ชาวบ้าน/ ชุมชน 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สอน 
                                                                (........................................................) 

                                                      ต าแหน่ง …………………….. 
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บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ผลการเรียนรู้ 
 4.1 ผู้เรียนที่ ผ่าน ผลการเรียนรู้ 
 4.1.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง  มีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ระดับ 4.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 

4.1.2 นักเรียนมีความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง  มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ระดับ 3.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 

4.1.3 นักเรียนมีความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง  มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ระดับ 2.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 

4.1.4 นักเรียนมีทักษะประดิษฐ์กระทงจากใบตอง มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ระดับ 4.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 

4.1.5 นักเรียนมีมีทักษะประดิษฐ์กระทงจากใบตอง มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ระดับ 3.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 

4.1.6 นักเรียนมีมีทักษะประดิษฐ์กระทงจากใบตอง มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ระดับ 2.........คน  คิดเป็นร้อยละ .................. 
 4.1.8 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 4.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.9 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 3.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.10 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 2.......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.11 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.12 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
 4.1.13 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 2.......คน  
คิดเป็นร้อยละ.... 
4.2 ผู้เรียนที่ ไม่ผ่าน ผลการเรียนรู้ 
  4.2.1 นักเรียนไม่มีความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง  และไมม่ีผลงานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  จ านวน.........คน  คิดเป็นร้อยละ ..................   
สาเหตุ......................................................................................................................................  
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4.2.2 นักเรียนมีทักษะประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน........คน   
คิดเป็นร้อยละ .................. 
 สาเหตุ...................................................................................................................................... ......... 
          4.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหน่วยการเรียนรู้ และตามหลักสูตรไมผ่่านเกณฑ์การ
ประเมินจ านวน ......คน  คิดเป็นร้อยละ.... 
 สาเหตุ...................................................................................................................................... ......... 
          4.2.4 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ของหน่วยการเรียนรู้ ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน........คน 
  คิดเป็นร้อยละ.... 
 สาเหตุ...................................................................................................................................... ......... 
 แนวทางแก้ปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………. 

 4.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ 
  1) ............................................................................... ...........................................................  
          2).............................................................................................................................................. 
  แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ....................................................................................... .......... 
 4.4  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................  
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้อน 
             (………………………………..) 
                  ต าแหน่ง …………………….. 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................………………………………………………………………………..............................………………………….......……… 
..................………………………………………………………………………........................……………….................................. 
 

         ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ 
                            (…………………………..)  

             หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้................... 
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
..................………………………………………………………………………..............................………………………….......……… 
..................………………………………………………………………………........................……………….................................. 
       

       ลงชื่อ.................................................. ผู้ตรวจสอบ 
                                       (………………………………….)  
                                                 หัวหน้าฝุายวชิาการ 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
 

                ลงชื่อ...................................................... 
              (…………………………………..) 

                                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน……………………….. 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………............................................ 

                      ลงชื่อ...................................................... 
              (……………………………………………….) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน………………………………………. 
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รูปแบบท่ี 4 

บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

 
1. จัดท าโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามผลการวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (แทรกในโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปกติของ
โรงเรียน)    

2. จัดท าผังมโนทัศน์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในข้อ 1 

3. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  ตามผังมโนทัศน์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ กิจกรรมที่เลือก 

4. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เลือก ในข้อ 3  มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการจัดท า  แผนการจัดกิจกรรม (IDP) 

1. ชื่อกิจกรรม 
2. ลักษณะของกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
4. ผู้ด าเนินกิจกรรม 
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
6. วิธีด าเนินการ 
7. สื่อและอุปกรณ์ 
8. วิธีการวัดและประเมินผล 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
 

หมายเหตุ 
 การออกแบบกิจกรรมยึดตามโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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1. ชื่อกิจกรรม “กิจกรรมคนดีที่ฉันเป็น”    
2. ลักษณะของกิจกรรม  ในชั่วโมงเรียน และนอกชั่วโมง และการบันทึกกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

3.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจรัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นสามารถปรับตัวได้อย่าง 
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

     3.2  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกภาคภูมิใจในการ 
ท าความดี เคารพในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นคนดีของสังคมไทย 

4. ผู้ด าเนินกิจกรรม 
 ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

      ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และนอกเวลา  ตลอดภาคเรียน 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 นักเรียนและครูร่วมกันออกแบบ และวางแผนการจัด “กิจกรรมคนดีที่ฉันเป็น” ซึ่งแบ่ง 

กิจกรรมดังนี้ 
      1) กิจกรรมเด็กดี ต้องมีจิตอาสา 
      2)  กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม 
      3) กิจกรรมรู้รักศาสนา 
      4) กิจกรรมพ่ีดูแลน้อง 
      5)  กิจกรรมขยะสร้างคุณค่า 
      6)  กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 
      7) กิจกรรมเวทีคนกล้า 
      8)  กิจกรรมผู้น าคนดี 
      9) กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง 
      10) กิจกรรมกตัญญูรู้คุณ 
      11) กิจกรรมเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
      12) กิจกรรมเคารพรักหลักประชาธิปไตย 
6.3 นักเรียนเลือกท ากิจกรรมหรือสามารถท ากิจกรรมครบตามท่ีก าหนดและบันทึกข้อมูลลงแบบ

บันทึก “กิจกรรมคนดีที่ฉันเป็น” และมาน าเสนอสิ่งที่ตนเองปฏิบัติในรายชั่วโมงกิจกรรม หรือหน้าเสาธงหรือ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ) 

 
 
 
 

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
สาธารณประโยชน์) 
 (แผนการจัดกิจสารธารณประโยชน์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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7. สื่อและอุปกรณ์ 
 คลิป VDO 

  แบบบันทึก “กิจกรรมคนดีที่ฉันเป็น” 
         แบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           
8. วิธีการวัดและประเมินผล 

ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
ประเมินแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และจิตส านึกในการท าความดี  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และทักษะในศตวรรษที่ 21 
9.2 นักเรียนเป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคม  

10. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
 10.1 การออกแบบกิจกรรมให้ค านึงถึงกิจกรรมที่ใกล้ตัวผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
และในสภาวะปกติ ของสถานการณ์ มีความเชื่อมโยงกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 10.2 ในการบันทึกข้อมูลนักเรียนต้องบันทึกข้อมูลตามความจริง มีการปฏิบัติจริง 
           10.3 ประเมินกิจกรรมจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคลและ
ครอบครัว ในการน ามาใช้ในการเรียนและด ารงชีวิต 
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
              แนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวปฏิบัติด้าน ตนเอง / ครอบครัว ชุมชน ประเทศ 
 
สังคม 
 
 

เสียสละ  ช่วยเหลือ
ผู้อื่น  ลดละอบายมุข
แบ่งปันผู้อื่น 

ลดละอบายมุข
ช่วยเหลือผู้อื่น 

มีความสามัคคี 

 
เศรษฐกิจ 
 
 

ประหยัดและออมปลูก
พืชสมุนไพร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ผลิต
สินค้าจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ใช้สินค้าที่ประหยัด
พลังงาน 

 
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปลุกจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรม
ในท้องถิ่น 

ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศ 

 
วัฒนธรรม 
 
 

ปลูกฝังมารยาทไทย  
การมีสัมมาคารวะ มี
น้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ิน 
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ดูแลบ ารุงโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และรักษา
ศิลปะไทย 

 
 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับบุคคลและครอบครัว 

 
ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียง 

 
พอประมาณ             :      รายจ่ายสมดุลกับรายรับ 
มีเหตุผล                   :      ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล /   มีความจ าเป็น  /   ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ 
                                          ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยัด 
มีภูมิคุ้มกัน               :      มีเงินออม   /    แบ่งปันผู้อื่น   /   ท าบุญ 
ความรู้คู่คุณธรรม     :      ประกอบอาชีพที่สุจริต   ด้วยความขยันหมั่นเพียร  ใช้สติปัญญา 
                                          ในการตัดสินใจต่างๆเพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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แบบบันทึกกิจกรรม “กิจกรรมคนดีที่ฉันเป็น” 

ชื่อ……………………………………นามสกุล…………………………ชั้น……………. 

ค าสั่ง : ให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมนักเรียนปฏิบัติซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นคนดีของสังคม 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม สิ่งท่ีนักเรียนปฏิบัติ ผู้รับรอง 
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 แบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ชื่อ ...............................................    ชั้น  ..................  เลขท่ี  .................... 
 

วัน เดือน ปี วิธีการปฏิบัติตน ผลการปฏิบัติตน 
ความคิดเห็น 

ลงช่ือพยานรู้เห็น 
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โครงสร้างกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ครูผู้สอน ............................โรงเรียน...................................... 

หมวด  1  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)   
กลุ่มกิจกรรม 
ข้อ 1  กิจกรรมแนะแนว  
ข้อ 2 กิจกรรมนักเรียน 
ข้อ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 

กลุ่ม
กิจกรรม 

รายการกิจกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 
ชัว่โมง 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

วันที่เรียน 

1.กิจกรรม
แนะแนว  

1) ด้านการศึกษา  ความมีเหตุผล     
2) ด้านอาชีพ มีอาชีพมีงาน

งานท า 
    

3) ด้านส่วนตัวและสังคม มิติด้านสังคม     
2. กิจกรรม
นักเรียน 

1) ลูกเสือ เนตรนารี  
ยวุกาชาด ผู้บ าเพ็ญประ 

โยชน์  

มิติด้านสังคม
และ

สิ่งแวดล้อม 

    

2) ชุมนุม ชมรม มิติดา้น
วัฒนธรรม 

    

3. กิจกรรม
เพ่ือสังคม
และ
สาธารณะ
ประโยชน์ 

1) ร่วมด้วยช่วยกัน
สร้างสรรค์ สังคม  

     

2) เยาวชนนั้นไซร้คือพลัง
แผ่นดิน 

     

3) จิตอาสาพาสะอาด      
4) ธนาคารความดี      

 

 

 
 
 
 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ของครูที่ปรึกษากิจกรรม 
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ของครูที่ปรึกษากิจกรรม 

โครงสร้างกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ครูผู้สอน ............................โรงเรียน...................................... 

หมวดที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
กลุ่มกิจกรรม 
ข้อ 4. กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร  
ข้อ 5. กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง  
(Growth Mindset)  
ข้อ 6. กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา  
ข้อ 7. กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี  
ข้อ 8. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
กลุม่กิจกรรม รายการกิจกรรม บูรณาการ

หลักปรัชญา
ของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

วันที่เรียน 

4. พัฒนา
ความสามารถ
ด้านการสื่อสาร  

1) สนุกกับภาษาไทย        
2) English is Fun      
3) มัคคุเทศก์น้อย      

5. พัฒนา
ความสามารถ
ด้านการคิดและ
การพัฒนา
กรอบความคิด
แบบเปิดกว้าง  
(Growth 
Mindset)  

1) ) หุ่นยนต์วิเศษ      
2) ศิลปะสร้างสรรค์      
3) มาเรียนรู้กันเถอะ      

6. พัฒนา
ความสามารถ
ด้านการ
แก้ปัญหา  
 

1) การถกแถลง / ระดม
ความคิดเห็น /
กระบวนการแก้ปัญหา 

     

2) คณิตคิดสนุก        
3) วางอย่างไรให้เป็นชุด      

7. พัฒนา
ความสามารถ
ด้านการใช้
เทคโนโลยี  

1) เที่ยวไกลไร้พรมแดน      
2) การสร้างงานด้วย
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มกิจกรรม รายการกิจกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

วันที่เรียน 

8. กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
 

1) ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ 
สไตล  ์มูฟวี่ (ภาษา 
อังกฤษ) 

     

2) แยกฉันแล้วเธอจะได้
อะไร (แยกตัวประกอบ
คณิตศาสตร์) 

     

3) นิทานหรรษา(นิทาน 3 
ภาษา) 
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ของครูที่ปรึกษากิจกรรม 

โครงสร้างกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ครูผู้สอน ............................โรงเรียน...................................... 

หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
กลุ่มกิจกรรม 
9. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการ 
ให้บริการ ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม    
10. กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                
11.  กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งม่ัน 
ในการท างาน กตัญญู)                
12.  กิจกรรมปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ 

กลุ่มกิจกรรม รายการกิจกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 
ชัวโมง 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

วันที่
เรียน 

9. ปลูกฝังค่านิยม
และจิตส านึกการ
ท าประโยชน์ต่อ
สังคมมีจิต
สาธารณะและการ
ให้บริการ ด้านต่าง 
ๆ ทั้งที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อ
ส่วนรวม    

1) พ่ีสอนน้อง / 
เพ่ือนสอนเพื่อน 

     

2) มือปราบขยะ        
3) การละเล่น
ประเพณีและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 

     

10. ปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์                

1) โครงงานท าดีเพ่ือ
พ่อ 

     

2) ตามรอยพ่อ 
พอเพียง   

     

3)วันส าคัญของชาติ      
11.ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม (มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจรติ 
เสียสละ อดทน มุ่งมั่น 
ในการท างาน กตัญญู)                

1) โครงงานคุณธรรม       
2) ห้องน้ าสะอาด      
3) ครอบครัวของฉัน      
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กลุ่มกิจกรรม รายการกิจกรรม บูรณาการหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 
ชัว่โมง 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

วันที่
เรียน 

12. ปลูกฝัง
ความรักความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย
และหวงแหน
สมบัติของชาติ 

1) ภูมิใจในบ้านเกิด       
2) สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

     

3) รักษ์ไทย รักษ์ถ่ิน       
4) สิทธิ์ฉันสิทธิ์เธอ      
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ ของครูที่ปรึกษากิจกรรม 

โครงสร้างกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ครูผู้สอน ............................โรงเรียน...................................... 

หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต                
กลุ่มกิจกรรม 
13. กิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล                
14. กิจกรรมฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัย 
ทางการเงิน                
15. กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต                
16. กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย    

กลุ่มกิจกรรม รายการกิจกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

วันที่
เรียน 

13. ตอบสนอง
ความสนใจ ความ
ถนัด และความ
ต้องการของผู้เรียน
ตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล                

1) ร้องได้ร้องดี ชีวีมี
สุข  

     

2) รวมศิลป์
สร้างสรรค์ 

     

3) ชุมนุม ชมรมต่าง 
ๆ 

     

4) แนะแนว      
14. ฝึกการท างาน 
ทักษะทางอาชีพ 
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อยู่อย่าง
พอเพียงและมีวินัย 
ทางการเงิน                

1) ออมสิน ออม
ทรัพย์  

     

2) เกษตรอินทรีย์วิถี
ธรรมชาติ 

     

3) ตลาดนัดพอเพียง      
4) ร้อยลูกปัด      
5) ถ่ายภาพมือโปร      

15. พัฒนา
ความสามารถด้าน
การใช้ทักษะชีวิต                

1) อย.น้อย       
2 คู่ Buddy พ่ีรหัส      
3) การประกอบ
อาหารหลากหลาย
รดชาด 

     

16. สร้างเสริม
สมรรถนะทางกาย    

1) กีฬาเพื่อสุขภาพ        
2) กีฬาสากล      
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ส่วนที่ 3 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ 

 

     ด้านเศรษฐกิจ 
 

ลดรายจ่าย  /   เพ่ิมรายได้  /   ใช้ชีวิตอย่างพอควร  
/   คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ  / 
มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป  /   การเผื่อทางเลือก
ส ารอง 

     ด้านจิตใจ 
 

มีจิตใจเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้   /   มีจิตส านึกท่ีดี   /    
เอ้ืออาทรประนีประนอม  /  นึกถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 

     ด้านสังคม 
 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  /   รู้รักสามัคคี   สร้างความ
เข้มแข้งให้ครอบครัวและชุมชน 

     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ 
เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าละเกิดประโยชน์
สูงสุด  /  ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุด 

     ด้านเทคโนโลย ี

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพแวดล้อม ( ภูมิสังคม) 
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน  /   
ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 

 
ที่มา 
  หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
  จัดท าโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

(  ด้านเศรษฐกิจ  ) 
 

หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม 
1 รู้จักการใช้จ่ายของตนเอง 

-      มีวินัยในการใช้จ่าย 
              -      ใช้อย่างอย่างมีเหตุมีผล 
                     อย่างพอประมาณ     ประหยัด 
                     เท่าท่ีจ าเป็น 

   -      บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 
   -      วิเคราะห์บัญชีรายรับและรายจ่าย 
   -       แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
   -       ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือ   
           ลดรายจ่ายที่ฟุุมเฟือย 
 

                หลักปฏิบัติ                  ตัวอย่างกิจกรรม 
2 รู้จักการออมเงิน  มีกลไกลดความเสี่ยง 

- ระบบสวัสดิการ 
- ระบบออมสิน 
- ระบบสหกรณ์ 
- ระบบประกันต่างๆ 

 

 
 
-     ออมวันละ   1   บาท 
-     สัปดาห์การออม 
-     จัดตั้งกลุ่ม   /    สหกรณ์ออมทรัพย์ 

หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม 

3 รู้จักประหยัด 
- ใช้และกินอย่างมีเหตุผล 

ไม่ฟุุมเฟือย 
- ใช้พลังงานเท่าที่จ าเป็น 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
   -      ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
   -       เลี้ยงปลา   เลี้ยงไก่   ไว้กิน   ไว้ขาย 
   -       ใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงาน 
   -        รีไซเคิลขยะเพ่ือน ามาใช้ใหม่ 
   -        น าของเหลือใช้  มาท าให้เกิด  
            ประโยชน ์

หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม 
4 พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต หรือสร้าง  
    รายได้ที ่
    -     สอดคล้องกับความต้องการ 
    -     สอดคล้องกับภูมิสังคม 
    -     สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    -     สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น 
 

  เน้นการผลิตเพื่อพ่ึงตนเอง  ให้พอเพียงกับ  
  การบริโภค  และการผลิตที่หลากหลาย เช่น 
  -    ปลูกพืชผักผสมผสาน 
  -    ปลูกพืชสมุนไพรไทย 
  -    ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -    จัดอบรมพัฒนาอาชีพในชุมชน 
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ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

(   ด้านสังคม  ) 
 

หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม 

1. รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน 
-    ปลูกจิตส านึกสาธารณะ 
-    ปลูกฝังความสามัคคี 
-    ปลูกฝังความเสียสละ 
-    เผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

     พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม   ผ่านกิจกรรมรวมกลุ่ม 
      -  จัดกิจกรรมลด  ละ  เลิก  อบายมุข 
      -   จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
      -   จัดค่ายพัฒนาเยาวชน 
      -   จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน 
 

                               
                                       ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
                                                  (   ด้านสิ่งแวดล้อม  ) 
 
                           หลักปฏิบัติ                  ตัวอย่างกิจกรรม 

 
6    ส ร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

-    ปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-    ฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมในท้องถิ่น 
-    ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
-    ฟ้ืนฟูดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 

   พัฒนาความรู้เกี่ยวกับดิน  น้ า ปุา เพื่อฟื้นฟูรักษา 
        -  โครงการชีววิถี 
        -   จัดอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
        -   จัดท าฝายแม้ว 

 
ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

(  ด้านวัฒนธรรม ) 
 

หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม 
7.    สืบสานวัฒนธรรมไทย 

-    สร้างจิตส านึกรักษ์ไทยรักบ้านเกิด 
                 -    ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อาหารประจ า
ถิ่น 
                 -    ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัตถุโบราณและ 
                       โบราณสถาน 
 

 
-       ปลูกฝังมารยาท 
-       ส่งเสริมอาหารประจ าถิ่น 
-       ส่งเสริมการใช้ภาษาประจ าท้องถิ่น 
-       ท านุบ ารุงโบราณวัตถุและโบราณสถาน 
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ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจเพียงในสถานศึกษา 

                                                          (  ด้านศาสนา ) 
 
                                  หลักปฏิบัติ                   ตัวอย่างกิจกรรม 
8.     ส่งเสริมความภูมิใจในคุณค่าไทย 
           -    ปลูกจิตส านึกความรักชาติ 
           -    ตระถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอื่นๆที่ศรัทธา 
           -   จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
      -  ให้ความส าคัญกับการรักษาศีลหรือสวดมนต์  
          ประจ า 
      -   ส่งเสริมการฝึกอบรมสมาธิภาวนา 
      -   ร่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
      -   พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      -   รณรงค์การใช้สินค้าไทย 
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ใบกิจกรรม 

เมื่อศึกษาตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว 
ให้ประเมินความรู้ความเข้าใจ 

 
กิจกรรม 

ให้แสดงความคิดเห็นต่อระดับความรู้ความเข้าใจหลังจากได้ศึกษาศึกษาตัวอย่างการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ค าชี้แจง ให้ท า  ในช่องระดับความรู้ความเข้าใจ ตามประเด็น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

        ระดับ  5  คะแนน หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 
   ระดับ  4  คะแนน หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจมาก 

  ระดับ  3  คะแนน หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
 ระดับ  2  คะแนน หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจน้อย 
  ระดับ  1  คะแนน หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 

ข้อ รายการ 
ความรู้ความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5 
 
  
 

ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพ้ืนฐาน
รูปแบบที่ 1 
ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาเพ่ิมเติม
รูปแบบที่ 2 
ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แทรกในแผนการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบที่ 3  
ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แทรกในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน รูปแบบที่ 4 
ตัวอย่างขั้นตอนการออกแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แทรกในกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รูปแบบที่ 4 
 

 
 
.. 
 
 
.. 
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...………………………………… 
…………………………………… 
...………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
...………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
...………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

   
  ลงชื่อ..................................................... ผู้ประเมิน 

      ......................... /............................../........................... 
 

ส่วนที่ 4 
การประเมินความรู้ความเข้าใจ 
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แบบประเมินตนเองหลังศึกษา 
ค าชี้แจง  ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. สิ่งส าคัญของการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ต้องน าพาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้น
ปีท่ีระบุในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  

ข. การวัดและประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ ควรเป็นการประเมินการ
ปฏิบัติหรือการแสดงความสามารถผู้เรียน (Performance Assessment) 

ค. ชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนปฏิบัติ ควรเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัด 2-3 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง. กล่าวถูกทุกข้อ 
2. ข้อใดเป็นลักษณะของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

ก.  การสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach less, Learn more) 
ข. การเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนโดยตรง (Student-directed Learning) 
ค. การเรียนรู้ด้วยการท างานเป็นทีมมากกว่าการเรียนรู้เฉพาะคน (Team > Individual Learning) 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. จุดเน้นมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Standards ) ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน 
ข. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักท่ีเป็นจุดเน้น  
ค.  มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน 
ง. ถูกทุกข้อ 

     4. ปัจจัยน าเข้าในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 

ก. ความรู้ และ คุณธรรม  
ข. ความมีเหตุผล  
ค. ความพอประมาณ   
ง. ถูกทุกข้อ 

5.หลักการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเปลี่ยนจาก Passive 
Learning มาเป็น Active Learning ข้อใดคือการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 

ก. ครูให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มตามใบงาน 
ข. นักเรียนศึกษาเอกสารและท าใบงาน 
ค. ครูจัดการเรียนรู้ Five Steps  
ง. ถูกทุกข้อ 
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      6. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ (Learn to Service) น าความรู้มาใช้ประโยชน์ 

ก. การจัดตั้งชุมนุมบริษัทจ าลอง 
ข. การจัดค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 
ค. กิจกรรมชุมนุมจิอาสา 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

     7. การเลือกรูปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา 
สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดที่น ามาพิจารณา คือข้อใด 
ก.  โครงสร้างรายวิชา 
ข. หน่วยการเรียนรู้ 
ค. แผนการจัดการเรียนรู้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

    8. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบแทรกเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้ปกติของสถานศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. แทรกในค าอธิบายรายวิชา 
ข. แทรกในโครงสร้างรายวิชา 
ค. แทรกในหน่วยการเรียนรู้ (หน่วยปกติ)แทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนปกติ) 
ง. ถูกทุกข้อ 

 9. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  คือข้อใด 
ก. กลุ่มกิจกรรม 
ข. หมวดกิจกรรม 
ค. ข้อ ก ถูก 
ง. ข้อ ก แลข้อ ข ถูก 

10. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4  มิติ  ข้อใดเป็น 4 มิติของโครงการ ของเครือข่าย สพม. 21 
 ก. มิติด้านสังคม  มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านสิ่งแวดล้อม  มิติด้านวัฒนธรรม  
 ข. มิติด้านสังคม  มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านจิตใจ  มิติด้านวัฒนธรรม 
 ค. มิติด้านสังคม  มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านสิ่งแวดล้อม  มิติด้านศาสนา 
  ง. มิติด้านสังคม  มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านสิ่งแวดล้อม  มิติด้านเทคโนโลยี 
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