
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ ๔  รายวิชา การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 
 

แผนจัดการเรียนรู ้๒ แผน   
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของการทำงาน   จำนวน ๔ ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงาน    จำนวน ๔ ชั่วโมง. 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานเพื่อการ
ดำรงชีวิต 

 
 



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 

เวลา ๘ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 
จำนวน ๒ แผน เวลา ๘ ชั่วโมง 

สาระสำคัญ  การทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตเป็นการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ความสำคัญของการทำงาน

เพ่ือดำรงชีวิตมีทั้งการสร้างประสบการณ์ การสร้างความภาคภูมิใจ การค้นพบความสามารถของตนเอง พ้ืนฐาน

ในการประกอบอาชีพ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน จึงควรสามารถทำงานให้ยัง

ชีพได้อย่างยั่งยืน 

 

แผนที่ ๑ ( จำนวน ๔ ชั่วโมง) 
เรื่อง ความสำคัญของการทำงาน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ง ๑.๑   ม.4-6/1  อธิบายวิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 

                       ม.4-6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  

                       ม.4-6/3  มีทักษะการจัดการในการทำงาน 

                       ม.4-6/4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 

                       ม.4-6/5  มีทักษะในการทำงานแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต 

                       ม.4-6/6  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 

                  ม.4-6/7  ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการ 
        อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันทำงาน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 ๑. การประเมินก่อน/หลัง หน่วย
การเรียนรู้ที่ ๑  
 ๒. การประเมินตารางเรียน ที่ระบุ
วิชา เวลาเรียนและห้องเรียน 
๓. การประเมินผลเรื่องกหลักการ
ทำงน 

แผนที่ ๒ ( จำนวน ๔ ชั่วโมง) 
เรื่อง หลักการทำงาน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ง ๑.๑   ม.4-6/1  อธิบายวิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 

                       ม.4-6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  

                       ม.4-6/3  มีทักษะการจัดการในการทำงาน 

                       ม.4-6/4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 

                       ม.4-6/5  มีทักษะในการทำงานแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต 

                       ม.4-6/6  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 

                  ม.4-6/7  ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการ 
        อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้  ความสำคัญของการทำงาน 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ เวลา ๔ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)ผู้เรียนอธิบายความสำคัญของการทำงาน 
              ได้อย่างถูกต้อง 
      2. (P)ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติได้ 
      3. (A)ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร  
 สาระการเรียนรู้  
 การทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตเป็นการทำงานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง ความสำคัญของการทำงานเพื่อดำรงชีวิต
มีทั้งการสร้างประสบการณ์ การสร้างความภาคภูมิใจ การ
ค้นพบความสามารถของตนเอง พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น จึงควรสามารถทำงานให้ยังชีพได้อย่างยั่งยืน 
 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการคิด : คิด วิเคราะห์ แปลความ      
    อภิปราย สรุปผล 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร : สามารถสื่อสารสิ่งที่  
     เรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การทำงาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑. มีวินัย :  เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ :  ตั้งใจเรียน  หาความรู้เพิ่มเติม  
๓. มุ่งม่ันทำงาน :  ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน/ชิ้นงาน :  
๑. การประเมินก่อน/หลัง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑                                            
๒. การประเมินตารางเรียน ที่ระบุวิชา เวลาเรียนและ
ห้องเรียน     
 ๓. การประเมินผลความสำคัญของการทำงาน 
 การวัดประเมินผล : 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P สังเกต แบบสังเกต ร้อยละ ๖๐ 
ด้าน A สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ร้อยละ ๖๐ 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

ความสำคัญของการทำงาน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 
 การจัดการเรียนรู้แบบ การสร้างความตระหนัก 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  
 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ม.๔ 
 แบบฝึกหัด   การงานอาชีพ ม.๔ 
           
 เวลา : ๔ ชั่วโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 

สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ   หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสำคัญของการทำงาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที ่๔  เวลา ๔ ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบสร้างความตระหนัก) 
ขั้นที่ ๑ ขั้นนำ  
 ๑. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักกำรท ำงำนเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 
     (นักเรียน..ความรู้)   
     ๒. ครูให้นักเรียนดูภำพหรือคลิปเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบุคคลต่ำง ๆ ในสังคม ครู.....มีความพอประมาณ)   
 ๓. ครูถำมนักเรียนว่ำ นักเรียนเห็นใครท ำอะไรบ้ำง เขำท ำเพ่ืออะไร นักเรียนคิดว่ำกำรท ำงำนมีควำมส ำคัญ 
     อย่ำงไร ให้นักเรียนช่วยกันตอบ  (ครูและนักเรียน.......มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและสังคม)   
  ๔. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกำรท ำงำนที่เป็นพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพในอนำคต เช่น 

-  กำรประดิษฐ์ชิ้นงำนสำมำรถน ำมำท ำเป็นของใช้ของตกแต่งเพ่ือจ ำหน่ำยได้ 
-  กำรถนอมอำหำรในครัวเรือนสำมำรถน ำมำใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงำมเพ่ือจ ำหน่ำยได้ 

  (นักเรียน..มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน พอประมาณ และสังคม)   
 
ขั้นที่ ๒ ขั้นวิเคราะห์  

      ๑. นักเรียนแต่ละคนศึกษำควำมรู้ เรื่อง ควำมส ำคัญของกำรท ำงำนเพ่ือกำรด ำรงชีวิต จำก 

หนังสือเรียนกำรงำนฯ ม.4 
๒. นักเรียนเลือกหัวข้อที่สนใจตำมที่ก ำหนดให้ แล้ววิเครำะห์ถึงประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติในหัวข้อที่

เลือก เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท ำงำนเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 
 - หัวข้อที่ 1 กำรประกอบอำหำรให้ผู้สูงอำยุ 

- หัวข้อที่ 2 กำรปลูกพืชผักสวนครัว 
 - หัวข้อที่ 3 กำรเลี้ยงสัตว์ 

- หัวข้อที่ 4 กำรท ำควำมสะอำดและตกแต่งบ้ำน (เลือกห้องใดห้องหนึ่ง) 
๓. ให้นักเรียนที่เลือกหัวข้อเดียวกัน น ำข้อมูลที่วิเครำะห์ได้มำพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 
๔. ครูถำมนักเรียนว่ำ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติตำมหัวข้อที่ 1-4 มีอะไรบ้ำง ใช้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 
 



ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค ำกล่ำวที่ว่ำ “ค่ำของคนอยู่ที่ผลของงำน” และ “ถ้ำ

คนเรำไม่ท ำงำนจะเกิดอะไรขึ้น” 
 ๒. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้และยกตัวอย่ำงเก่ียวกับควำมส ำคัญของกำรท ำงำนเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 
 ๓. นักเรียนท ำใบงำนที่ 1.1 เรื่อง ควำมส ำคัญของกำรท ำงำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต 

  (ครูและนักเรียน....ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคมและ 

 วัฒนธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้  หลักการทำงาน 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ เวลา ๔ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)ผู้เรียนอธิบายหลักการทำงาน 
              ได้อย่างถูกต้อง 
      2. (P)ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติได้ 
      3. (A)ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร  
 สาระการเรียนรู้  
 การทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตเป็นการทำงานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง ความสำคัญของการทำงานเพื่อดำรงชีวิต
มีทั้งการสร้างประสบการณ์ การสร้างความภาคภูมิใจ การ
ค้นพบความสามารถของตนเอง พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น จึงควรสามารถทำงานให้ยังชีพได้อย่างยั่งยืน 
 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการคิด : คิด วิเคราะห์ แปลความ      
    อภิปราย สรุปผล 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร : สามารถสื่อสารสิ่งที่  
     เรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การทำงาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑. มีวินัย :  เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ :  ตั้งใจเรียน  หาความรู้เพิ่มเติม  
๓. มุ่งม่ันทำงาน :  ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน/ชิ้นงาน :  
๑. การประเมินก่อน/หลัง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑                                            
๒. การประเมินตารางเรียน ที่ระบุวิชา เวลาเรียนและ
ห้องเรียน     
 ๓. การประเมินผลหลักการทำงาน 
 การวัดประเมินผล : 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P สังเกต แบบสังเกต ร้อยละ ๖๐ 
ด้าน A สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ร้อยละ ๖๐ 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

หลักการทำงาน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 
 การจัดการเรียนรู้แบบ การสร้างความเข้าใจ 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  
 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ม.๔ 
 แบบฝึกหัด   การงานอาชีพ ม.๔ 
           
 เวลา : ๔ ชั่วโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการทำงาน ชั้น มธัยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา ๔ ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบสร้างความตระหนัก) 
ขั้นที่ ๑ ขั้นนำ  
 ๑.ครูน ำภำพให้นักเรียนดู 2 ภำพ 

 ภำพที่ 1 กำรท ำงำนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 ภำพที่ 2 กำรท ำงำนที่สับสนวุ่นวำย (ครู.....มีความพอประมาณ)   

๒. ครูถำมนักเรียนว่ำ นักเรียนอยำกท ำงำนแล้วมีลักษณะดังภำพใด เพรำะอะไร   
     (ครูและนักเรียน.......มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและสังคม)   
๓. นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำเหตุที่ท ำให้ 2 ภำพนี้มีกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน 
  (ครูและนักเรียน.......มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและสังคม)   
๔. ครูกล่ำวว่ำ กำรมีทักษะที่เพียงพอในกำรท ำงำนจะท ำให้สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จอย่ำงมีควำมสุขดังภำพที่ 1  

  (ครูและนักเรียน.......มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและสังคม)   
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นวิเคราะห์  

     ๑. นักเรียนถ่ำยรูปงำนนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ (นักเรียน...ความพอประมาณ,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุ,สิ่งแวดล้อม) 

     ๒. นักเรียนปฏิบัติงำนตำมแผนกำรท ำงำนที่วำงไว้ ทั้งงำนที่เลือกและรำยงำนโครงงำน เรื่อง กำรท ำงำนใน        

 สไตล์ของฉัน โดยอำศัยทักษะในกำรท ำงำน ทั้งกำรท ำงำนร่วมกัน กำรจัดกำรงำน กำรแก้ปัญหำ กำร

 แสวงหำควำมรู้ กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดี กำร

 ใช้พลังงำน ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน และครูคอยสังเกตและให้ค ำแนะน ำในกำรท ำงำน  

 (นักเรียน...ความรู้,คุณธรรม,ความพอประมาณ,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุ,สิ่งแวดล้อม,วัฒนธรรม) 

     ๓. นักเรียนถ่ำยรูปอีกครั้งเมื่อปฏิบัติงำนเสร็จแล้ว 

     ๔. นักเรียนน ำรูปถ่ำยก่อนและหลังปฏิบัติงำนมำพิจำรณำกำรท ำงำนที่ท ำไปและน ำไปใช้ในรำยงำนโครงงำน  

 เรื่อง กำรท ำงำนในสไตล์ของฉัน 

๑. ครูถำมนักเรียนว่ำ นักเรียนมีเคล็ดลับกำรท ำงำนในสไตล์ของตนเองอย่ำงไร ให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน 



๒. เมื่อนักเรียนได้เคล็ดลับกำรท ำงำนในสไตล์ของตนเองให้นักเรียนอธิบำยลงในรำยงำนโครงงำน 
เรื่อง กำรท ำงำนในสไตล์ของฉัน ในหัวข้อเคล็ดลับกำรท ำงำนในสไตล์ของฉัน 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
   ๑. ครูถำมนักเรียนว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำจะท ำให้งำนเป็นอย่ำง 
   ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักกำรท ำงำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต ว่ำจะต้องมีกำรมีทักษะในกำรท ำงำน ทั้งกำร 
       ท ำงำนร่วมกัน กำรจัดกำรงำน กำรแก้ปัญหำ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรมีคุณธรรม  
       จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดี กำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน 
   (ครูและนักเรียน....ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคมและ 

 วัฒนธรรม) 
   ๓. ครูให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักกำรท ำงำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต 
     
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  หลักการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 

 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ เวลา ๘ ชั่วโมง 
 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการทำงานมีอะไรบ้าง (ความรู้ก่อนเรียน) 
Q2. นักเรียนคิดว่าการทำงานมีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้อง (มีเหตุผล) 

 Q3. นักเรียนคิดว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะสำเร็จในการปฏิบัติงาน (คุณธรรม) 
 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q4. นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่ทำงานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้สำเร็จ  
      ตามเป้าหมายทันเวลที่กำหนด   (ภูมิคุ้มกัน,พอประมาณ,สังคม) 
Q5. มีวิธีการใดบ้าง ที่จะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้บุคคลอ่ืนมีความเข้าใจ  (ความรู้) 
Q6. เมื่อนักเรียนเรียนจบในคาบเรียน อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ นักเรียมีวิธีการดูแลอย่างไร   
      (วัตถุ,สิ่งแวดล้อม) 
Q7. นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการทำงานอย่างไร (วัฒนธรรม) 
Q8. ความมีเหตุผลสำคัญกับชีวิตอย่างไร  (มีเหตุผล) 

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
Q9.   การสื่อสารเรื่องวิชาเรียนต้องมีความรู้อะไรบ้าง  (ความรู้) 
Q10. การเปรียบเทียบในการทำงานระหว่างกลุ่มมีผลต่อจิตใจอย่างไร (ภุมิคุ้มกัน) 
Q1๑. หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การทำงาน นักเรียนจะปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไรเพื่อ 
        ให้การดำรงชีวิตของนักเรียนมีสุขภาพที่ดี  
        (ความรู้,คุณธรรม,มีเหตุผล,พอประมาณ,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุ,สังคม,วัฒนธรรม,สิ่งแวดล้อม,) 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ ๔  เวลา ๘ ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักการทำงาน 
2. สาเหตุที่เราต้องทำงาน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย์ 
2. ยุติธรรม 
3. ตรงต่อเวลา 
๔. มีความรับผิดชอบ 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี
 
เนื้อหา 
 

- เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
เหมาะสมกับวัย 

- ต้องการให้นักเรียน ใช้
ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

- สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายมี
ภาพประกอบเนื้อหา 
- ให้ทบทวนก่อนเข้าคาบ
เรียน 

 
เวลา 
 

- กำหนดเวลาให้เหมาะสมใน
การเรียน 

- จัดกิจกรรมให้ครบถ้วน
ตามท่ีออกแบบไว้ 

- เวลามีความยืดหยุ่นได้ 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตาม
สถานการณ์ 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับ
จำนวนผู้เรียน 
- กำหนดกิจกรรมเหมาะสม
กับเวลาที่กำหนด 
 

- จัดกิจกรรมให้ทั่วถึงตาม
ความสามารถ 
- เกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

- เตรียมแบบฝึกหัดให้พร้อม 
- สังเกตขณะทำกิจกรรม 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

- ใบความรู้ แบบฝึกหัด 
เตรียมให้พอกับนักเรียน 

- บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้ 

- เตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อม
มีลำดับการใช้ มีความ
ชำนาญในการใช้ 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา - อุปกรณ์ในห้องเรียนมี
ความพร้อมในการใช้งาน 

- สำรวจห้องปฏิบัติการก่อน
ทำการสอน 

 
ประเมินผล 
 

- จัดทำแบบประเมินผล
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

- ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

- วางแผนการประเมินผล
ตามข้ันตอนของกิจกรรม 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หลักการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ ๔  เวลา ๘ ชั่วโมง 

6.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. อาชีพในอนาคต  
2. เส้นทางสู่อาชีพ 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันทำงาน 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรีนกำหนดหน้าทีได้
เหมาะสม 
2. เลือกใช้อปุกรณืได้
เหมาะสม 
 

1. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นเหตุ
เป็นผล 
2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์และตอบ
คำถามได้  

1. วางแผนการทำงานอย่างละเอียดเป็น
ขั้นตอน 
2. เตรียมอุปกรณ์ได้ครบถ้วน 
3. ศึกษาให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ 
๔. ตรวจสอบก่อนส่งครูประจำวิชา 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
K ความรู้  

- มีความรู้ในการ
แนะนำตนเอง การ
สื่อสาร 

- มีการแบ่งหน้าที่
ในการศึกษาตาม
ความเหมาะสม 

- รักษาอุปกรณ์การ
เรียน 

- การถ่ายทอด
ความรู้ในชุมชน รุ่น

น้อง 
 
P ทักษะ  

- ทักษะในการ
สื่อสาร 

- การมีผลสัมฤทธิ์
เป็นทีม 

-รักษาความสะอาด
ของห้องเรียน 

- การสื่อสารภายใน
ห้องเรียน 

 
A ค่านิยม  

- เห็นความสำคัญ
ของอุปกรณ์การ

เรียน 

- รับผิดชอบต่องาน
กลุ่ม 

-รักษาความสะอาด
ของห้องเรียน 

- ถ่ายทอดความรู้ 
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
C สมรรถนะ  

การคิด 
การสื่อสาร 

 
มีจิตสาธารณะ 

 
อยู่อย่างพอเพียง 

 
รักความเป็นไทย 

นำไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9         ข้อที ่๘ รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
SDGs ๔ การศึกษาอย่างเท่าเทียม 
เป้าหมายที่ ๖  รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 



 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ............................................................................ ............ 
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...................................................................................... ........................................................................... ............ 
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............................................................................................................................. ................................................ 
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                         (นางจรัสศรี ซังธาดา) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                        (นางพรพนา แดงสกล) 
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