
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ผังภาพที่ 1  ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

                                  หน่วยการเรียนรู้ ส ารวจความคิดเห็น     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา 6 ชั่วโมง 

 
 

ค 5.1 ม.4-6/1 , ค6.1ม.4-6/   

แผนที่ 1 ( 1 ชั่วโมง) 
เรื่อง วิธีส ารวจความคิดเห็น  

ค 3.1 ม. 6/1 
การส ารวจความคิดเห็นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ได้ข้อมูลมา

เพื่อท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุปต่อไป                                        

แผนที่ 5  (1 ชั่วโมง) 
เร่ือง การน าผลการส ารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์  

ค 3.1 ม. 6/1 
การน าผลการส ารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์เพื่อ

ประเมินผลการท างาน ปรับปรุงแก้ไขการท างาน 
 

แผนท่ี 2 (1 ชั่วโมง) 
เรื่อง การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น 

ค 3.1 ม. 6/1 
แบบส ารวจควรจะประกอบด้วย 3 ส่วนเป็นอย่าง
น้อย จ านวนค าถามในแบบส ารวจไม่ควรมีมาก
เกินไปจึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

แผนที่ 3  (1 ชั่วโมง) 
เร่ือง การประมวลผลและวิเคราะห์ความ

คิดเห็น 
ค 3.1 ม. 6/1 

การประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็นจะ
ประกอบไปด้วย ร้อยละของผู้ตอบแบบ

ส ารวจความคิดเห็นในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง
ลัระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 

หน่วยการเรยีนรู้ 
การส ารวจความคิดเห็น  (5 ช่ัวโมง) 

สาระส าคัญ  การส ารวจความคิดเห็นเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ท าให้ได้ข้อมูลมาเพื่อท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุปต่อไป 
โดยต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  - ซื่อสัตย์สุจริต  -มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้- อยู่อย่าง
พอเพียง – มุ่งมั่นในการท างาน – รักความเป็นไทย -มีจิตสาธารณะ 

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-  แบบส ารวจความคิดเห็น 
- การน าเสนอแบบส ารวจความคิดเห็น  

 

   สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
-การสื่อสาร –การคิด  -การแก้ปัญหา 
-การใช้ทักษะชีวิต -ใช้เทคโนโลยี 

แผนที่ 4  (1 ชั่วโมง) 
เร่ือง การส ารวจความคิดเห็น 

ค 3.1 ม. 6/1 

 การส ารวจความคิดเห็นเป็นวิธีหน่ึงที่จะท าให้ได้
ข้อมูลมาเพ่ือท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุป 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ผังภาพที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (BwD) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 1 ชั่วโมง 
  
                                                                             
                                                                                    

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ 
ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด  ม. 6/1 

เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
สาระส าคัญ 
แบบส ารวจควรจะประกอบด้วย 3 ส่วนเป็นอย่างน้อย จ านวน
ค าถามในแบบส ารวจไม่ควรมีมากเกินไปจึงจ ำเป็นท่ีจะต้อง
เรียนรู้และน ำไปใช้ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายส่วนประกอบของแบบส ารวจความคิดเห็นได้ (K) 
2. สร้างแบบส ารวจความคิดเห็นได้ (P) 
3. เห็นคุณค่าของการน าแบบส ารวจความคิดเห็นไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ (A) 
 สาระการเรียนรู้ 
แบบส ารวจความคิดเห็น 
 สมรรถนะส าคัญ 
1. มีความสามารถในการสื่อสาร (อธิบายส่วนประกอบของแบบ
ส ารวจความคิดเห็น) 
2. ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสร้าง
แบบส ารวจความคิดเห็นตามหลัก ปศพพ.) 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา (สร้างแบบส ารวจความคิดเห็นได้) 
4. ใช้เทคโนโลยี (สืบค้นการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็นจาก
อินเตอร์เน็ต) 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย (ท างานให้เสร็จตามเวลาและข้อตกลงร่วมกัน) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบสอบถามในกลุ่ม) 
4.อยู่อย่างพอเพียง  (มีการตัดสินใจวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ของ
แบบส ารวจความคิดเห็น วางแผนการท างานร่วมกัน คิดร่วมกันและ
น าเสนอในผลงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา) 

 

การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น   

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ :   
 
สื่อการเรียนรู้ :  
 
แหล่งเรียนรู้ :  
 
เวลา :  1 ชั่วโมง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ :   
 
สื่อการเรียนรู้ :  
 
แหล่งเรียนรู้ :  
 
เวลา :  1 ชั่วโมง 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : สร้างแบบส ารวจความคิดเห็น  
ชิ้นงาน : แบบส ารวจความคิดเห็น 
การวัดประเมินผล :      
ข้อประเมิน
(นักเรียน) 

วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ
ประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

อธิบาย
ส่วนประกอบ
ของแบบส ารวจ
ความคิดเห็นได้ 

การสังเกต
จาก
ค าตอบ 

แบบตรวจ
การสังเกต 
การอธิบาย 

ตอบถูกต้อง
ร้อยละ70 
ผ่านเกณฑ์ 

สร้างแบบ
ส ารวจความคิด
เห็นได้ 

ตรวจแบบ
ส ารวจ
ความคิด
เห็น 

แบบตรวจ
ช้ินงาน 

ท าได้ถูกต้อง
ร้อยละ70 
ผ่านเกณฑ์ 

เห็นคุณค่าของ
การน าแบบ
ส ารวจความคิด
เห็นไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ใบงานการ
วิเคราะห ์

แบบบัน 
ทึกการ
สังเกต
พฤติกรรม 

เช่ือมโยง
ถูกต้อง 
ร้อยละ60 
ผ่านเกณฑ์ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง/
การใช้ชุดค าถาม/ การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น 
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู ้: ฐานการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียน, ตัวอย่างแบบส ารวจความคิดเห็น 

 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 1 ชั่วโมง 

 

         1.  ครูน าเข้าสู่บทเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสติและสมาธิพร้อมทีจ่ะเรียนรู้  โดย
ชวนนักเรียนสนทนา ด้วยชุดค าถาม 1Q  , 2Q  , 3Q  และ 4Q  (ครูมีเหตุผลในการสอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน)   
          2. ครูเช่ือมโยงสู่เรื่องท่ีสอนโดยกล่าวถึง นักเรียนสามารถใช้แบบส ารวจความคิดเห็น ในการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆท่ีนักเรียนสนใจ ได้โดยให้นักเรียนน าส่ิงท่ีต้องการทราบนั้นมาต้ังค าถามเพื่อ
ท าการส ารวจข้อมูล  
          3. ครูให้ความรู้เรื่องการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น ส่วนร่วมในการยกตัวอย่าง  
 การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น ท่ีดี ควรจะมีลักษณะต่างๆท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) แบบส ารวจควรจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนเป็นอย่างน้อย ดังนี้  
  ส่วนแรก คือ ลักษณะของผู้ตอบท่ีคาดว่าจะมีผลท าให้ค าตอบท่ีแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันจาก

ผู้ตอบท่ีมีลักษณะอื่น เช่น พื้นท่ีอยู่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพฯ 
  ส่วนท่ีสอง คือ ความคิดเห็นของผู้ตอบในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้น เช่น ค าถามในการส ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการการประกันคุณภาพถ้วนหน้า ค าถามท่ีใช้ถามอาจจะ
เกี่ยวกับด้านการบริการ/การดูแลเอาใจใส่ การตรวจรักษาของแพทย์/พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และคุณภาพยา 
(กระตุ้นนักเรียนให้คิดวิเคราะห์ มีเหตุผล,ภูมิคุ้มกัน) ส่วนการวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน นิยมใช้มาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมาก พึงพอใจค่อนข้างมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจค่อนข้างน้อย และพึง
พอใจน้อย หรือในกรณีท่ีต้องการวัดระดับความพึงพอใจอย่างหยาบๆ หรือคราวๆ อาจใช้มาตรประเมินค่าเพียง 2 
ระดับ คือ พึงพอใจ และไม่พึงพอใจ หรือใช้มาตรประเมินค่า 3 ระดับ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง และพึงพอใจ
น้อย 

  ส่วนท่ีสาม คือ ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีส ารวจความคิดเห็นนั้นๆ 
 2)  ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องท่ีส ารวจต้องไม่เป็นค าถามน า หรือค าถามท่ีพยายามชักน าให้ผู้ตอบ
ตอบตามท่ีผู้ส ารวจต้องการ เช่น ท่านไม่พึงพอใจในการบริการการประกนัคุณภาพถ้วนหน้าใช่ไหม หรือท่านเห็นด้วย
กับบริการการประกันคุณภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลใช่หรือไม่ 
 3)  จ านวนค าถามไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป เพราะจะท าให้ผู้ตอบร่วมมือในการตอบค าถามน้อยลง และ
ค าตอบมีจ านวนเกินความจ าเป็นในการน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น (ความ
พอประมาณ) 
 4)  ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีท าแบบส ารวจเป็นอย่างดี 
มิฉะนั้นความคิดเห็นท่ีส ารวจได้จากผู้ตอบดังกล่าวจะไม่สามารถน าไปใช้ในการสรุปผลร่วมกับค าตอบรายอื่นๆได้ (มี
เงื่อนไขความรู้, มีภูมิคุ้มกัน) 
 
 

           



 4.  ครูยกตัวอย่างการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน แล้วตั้งค าถาม
กระตุ้นคิด 5Q , 6Q และ 7Q  

 5.  ครูให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปลักษณะของการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็นท่ีดีควรเป็นแบบใด 
(สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ี 1) 

 6.  ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนโดยคละความสามารถ (เด็กเก่ง, เด็กปานกลาง, เด็กอ่อน) (ครูมีความ
พอประมาณ, ครูมีภูมิคุ้มกัน) พร้อมแจกตัวอย่างแบบส ารวจความคิดเห็นให้แต่ละกลุ่มได้ศึกษาเป็นแนวทาง 

 7. ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนร่วมกันคิดวิเคราะห์และสร้างแบบส ารวจความคิดเห็นในเรื่องท่ีนักเรียน
สนใจในโรงโรงเรียน (สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ี 2) โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า และให้เวลาในการสร้างแบบส ารวจ 35 
นาที (ความพอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน) 

 8.  ครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 5 นาที (ความพอประมาณ) โดยให้เพื่อนใน
ห้องร่วมกันวิเคราะห์ว่าแบบส ารวจความคิดเห็นท่ีเอามาน าเสนอนั้นมีความเหมาะสมหรือยัง (เพือ่ให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็นและตระหนักถึงความสมเหตุสมผล มีความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและอยู่อย่างพอเพียง) 

 9.  ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิด 8Q  

 10.  ให้แต่ละกลุ่มน าแบบส ารวจความคิดเห็นส่งครูภายในท้ายช่ัวโมง 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงแผนการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 1 ชั่วโมง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q 1. นักเรียนคิดว่าฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของเรา ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (มีเหตุผล) 
Q 2. ถ้านักเรียนต้องการให้เพิ่มฐานการจัดการเรียนรู้ขึ้นมา 1 ฐานการเรียนรู้ นักเรียนอยากมีฐานการเรียนรู้อะไร 
เพราะเหตุใด (ความพอประมาณ,ภูมิคุมกัน,มีเหตุผล) 
Q 3. ถ้าอยากรู้ว่าส่ิงท่ีเราคิดนั้น หรือฐานการเรียนรู้ที่เราอยากจะเพิ่มนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ และคนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นอย่างไรกับฐานการเรียนรู้ที่เราคิดขึ้นมานั้น เราจะต้องท าอย่างไร (มีเหตุผล,มีความพอประมาณ) 
Q 4.  นักเรียนคิดว่าฐานการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนของเรา ท่ีนักเรียนส่วนใหญ่จะน าไปปฏิบัติได้จรงิท่ีบ้านนั้นคือ 
ฐานการจัดการเรียนรู้ใด เพราะอะไร (มีเหตุผล) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q  5.  ถ้านักเรียนอยากทราบว่าร้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนเรา ร้านใดเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด ถ้าอยากทราบ
ค าตอบนักเรียนจะต้องท าอย่างไร (มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน) 

Q 6. นักเรียนจะต้ังค าถามอย่างไรบ้างในการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารที่เป็นที่นิยมท่ีสุดของ
โรงเรียนเรา (มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน) 

Q 7. นักเรียนจะต้องใช้จ านวนค าถาม ลักษณะของค าถามอย่างไรให้แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนมีความ
สมบูรณ์และเป็นแบบส ารวจความคิดเห็นท่ีดี (พอประมาณ , ความมีเหตุผล) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q 8. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรถ้าหากวันหนึง่โรงเรียนของเราไม่มีฐานการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้ว
(มิติส่ิงแวดล้อม) 

 
 
 

 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
5. แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแบบ
ส ารวจความคิดเห็น 

           5.1 ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. มีความรู้ในเน้ือหาสาระเรื่องการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น 
2. มีความรู้ในเรื่องการส ารวจความคิดเห็น  
3. มีความรู้ในการออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

คุณธรรมของครู 

มีความรักเมตตาต่อศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความ

ยุติธรรม มีความอดทน 

 หลักพอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

เน้ือหา 

 

- ก าหนดเน้ือหาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 

- มีความรู้เรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือให้นักเรียนสร้างแบบส ารวจความคิด
เห็นได้ถูกต้อง 

- ครูยกตัวอย่างในเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนให้
เชื่อมโยงกับเน้ือหาที่สอน 

- ครูทบทวนเน้ือหาที่จะสอนก่อน
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสอนเน้ือหา
ต่อไป 

- เรียงล าดับเน้ือหาที่สอนให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

 

เวลา 

- ก าหนดเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับกิจกรรม และภาระ
งานที่มอบให้นักเรียนท า 

- ครูเผื่อเวลาส าหรับประเด็น
ซักถาม 

- ต้องการให้กิจกรรมมีความต่อเน่ืองด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ได้เป็นไปตามขั้นตอนและทันเวลา
ที่ก าหนดบรรลุจุดประสงค์/ ตัวชีว้ัด 

- เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ชัดเจนขึ้นตรง
ประเด็น 

- ครูวางแผนจัดสรรเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนด 

-วางแผนส ารองหากนักเรียนท า
กิจกรรมไม่ทัน ครูต้องแนะน านักเรียน
ในกลุ่ม 

การจัดกิจกรรม 

-ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความ
เหมาะสม (4-5 คน) 

- ครูจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ใกล้ตัวของผู้เรียน 

-มีความเชื่อมโยงสู่หลักคิดตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- จัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ (เก่ง,กลาง
,อ่อน) 

- ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ครูวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นล าดับ
ขั้นตอน 

- ครูมีกิจกรรมส ารองไว ้

 

สื่อ/อุปกรณ์ - ครูจัดเตรียมตัวอย่างที่
เหมาะสมกับเน้ือหาและ
สอดคล้องกับเวลา 

 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
และเห็นคุณค่าของการสร้างแบบส ารวจ
ความคิดเห็นและการน าหลักพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจ าวันเป็น 

- ครูตรวจสอบความถูกต้องของ 
ตัวอย่างที่จะน ามาให้นักเรียนศึกษา 

ประเมินผล - ครกู าหนดข้อประเด็นในการ
วัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู ้

- เพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและ เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

- ครูมีการวางแผนข้ันตอนการวัด
และประเมินผลเป็นข้ันตอนชัดเจน 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
 6 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 1 ชั่วโมง 

6.1 ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการส ารวจความคิดเห็น 
2. นักเรียนมีความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรม 
1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์  
2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง  
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท า

ให้มีการจัดแบ่งหน้าท่ีกันตามความสามารถ

อย่างเหมาะสม 

2. นักเรียนสามารถสร้างแบบส ารวจ

ความคิดเห็นที่ได้ค าถามท่ีเพียงพอเหมาะสม 

1. นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผลใน

การตอบค าถามของคร ู

2.ในการต้ังค าถามในแบบส ารวจ

ความคิดเห็น นร.จะต้องวิเคราะห์

หลักเหตุและผลในการต้ังค าถาม  

1. นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้มีการ

วางแผนการท างาน ท าให้งานเสร็จครบถ้วน 

 2.ในการต้ังค าถามในแบบส ารวจน้ัน นร.

จะต้องวิเคราะห์วางแผนเพ่ือให้แบบส ารวจได้

ค าถามท่ีตรงประเด็นกับเรื่องที่ นร.สนใจ  

        6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตทีส่มดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

          ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- นักเรียนมีความรู้ใน
การสร้างแบบส ารวจ
ความคิดเห็น 

- มีความรู้ในการวาง
แผนการท างานร่วมกัน  
- มีความรู้ในการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ี
ดีสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

- มีความรู้ในเรื่องฐาน
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในโรงเรียน 

 - เรียนรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมการสร้างแบบ
ส ารวจ 

-เรียนรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมในโรงเรียนจาก
การส ารวจความคิดเห็น 

ทักษะ 

-มีทักษะในการสร้าง
แบบส ารวจความคิดเห็น 

- มีทักษะในการท างาน
ร่วมกัน เกิดการยอมรับ
ภายใต้ข้อก าหนด กฎ
กติกา มารยาท สามารถ
ในการ อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

  

ค่านิยม 

- เห็นคุณค่าในการ
น ามาแบบส ารวจ
ความคิดเห็นมาใช้
ประโยชน์ 

- เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันและท างาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 

- เห็นคุณค่าของฐานการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เห็นคุณค่าวัฒนธรรมใน
โรงเรียน 
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