
 

แนวทางการด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

1. วเิคราะห์หลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

2. วเิคราะห์สาระ สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ ส.3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการ

ผลิต และการบริโภคการใช ้ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า 
รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของสาระ /มาตรฐาน /มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 

4. จดัท ามาตรฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง รายปี (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 / 2 และ 3) 

5. ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ 

6. จดัท าหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 



 

แผนภูมิ การพฒันาหลกัสูตรบูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
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หลกัการ / จุดหมายหลกัสูตร 

สาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระ /มาตรฐาน /มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 

สาระท่ี 1 ศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณี 

สาระท่ี 2 หนา้ท่ี
พลเมือง ศีลธรรม 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
ส.3.1 

สาระท่ี 4  
ประวติั ศาสตร์ 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ รายปี 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ 

ม.1 หน่วยการเรียนรู้ ตามรอยพ่อต่ออายุ
ทรัพยากร 

ม.2 หน่วยการเรียนรู้ รอบร้ัวบา้นเรา ม.3 หน่วยการ ชุมชนพฒันาดว้ยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรู้ ม.1 

การจดัการทรัพยากรดว้ยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนการจดัการเรียนรู้ ม.2 

รอบร้ัวบา้นเรา 

แผนการจดัการเรียนรู้ ม.3 

โครงงานแกปั้ญหาและพฒันา
ชุมชนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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หลกัสูตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 

 

มาตรฐาน ส.3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 

ช่วงช้ันที ่3  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3)หลกัสูตรเศรษฐกจิพอเพยีงแยกตามช้ันปี 

มธัยมศึกษาปีที ่1 มธัยมศึกษาปีที ่2 มธัยมศึกษาปีที ่3 
1. รู้และเขา้ใจประวติัความ

เป็นมา ความหมาย หลกั
ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
2. สามารถน าแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจดัการทรัพยากรท่ีมี
อยูข่องตนเอง  ครอบครัว
และชุมชน 

1. ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหา
ของชุมชนดา้นสังคม และ
เศรษฐกิจ บนพื้นฐานของ
หลกัแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. เสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนดา้นสังคม
และเศรษฐกิจตามหลกั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เขา้ใจแนวทางพฒันาชุมชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
วฒันธรรม ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

หรือพฒันาชุมชน  ดา้น 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
โดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้บูรณาการ 
เศรษฐกจิพอเพยีงในการเรียนการสอน 

สาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 ( ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) 

 

1.  ภาษาไทย   
ท 1.1(1):   สามารถอ่านอย่างมีสมรรถภาพและอ่านไดเ้ร็วยิ่งข้ึน เขา้ใจวงค าศพัท์กวา้งขวางข้ึนเขา้ใจ

ส านวนและโวหารการบรรยาย การพรรณนา อธิบาย อุปมาและสาธก สามารถใชบ้ริบทการ
อ่านสร้างความเข้าใจ การอ่านและใช้แหล่งความรู้พฒันาประสบการณ์และมีความรู้
กวา้งขวางข้ึน น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาสร้าง
วสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ 

ท 1.1(2): สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เร่ืองที่อ่าน ประเมินค่าทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ยอยา่งมี
เหตุผลโดยใช้แผนภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลายพฒันาการ
อ่าน สามารถเล่าเร่ืองย่อได ้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวติ และใชก้ารอ่านในการตรวจสอบความรู้ 

ท 2.1(1): สามารถเขียนเรียงความ ยอ่ความเขียนอธิบายช้ีแจงแสดงความคิดเห็นแสดงการโตแ้ยง้เขียน
รายงาน และเขียนเชิงสร้างสรรคร์วมทั้งใชก้ระบวนการเขียนพฒันางานเขียน 

ท 2.1(2): มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นควา้  รู้จักเลือกใช้ภาษา 
เรียบเรียงขอ้ความไดอ้ยา่งประณีต สนใจการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม บนัทึกขอ้มูล    น า
วิธีการของแผนภาพความคิด จดัล าดบัความคิดและพฒันางานเขียนตามขั้นตอน ในการ
น าเสนอในรูปแบบของงานเขียนประเภทต่าง ๆ 

ท 3.1(1): สามารถสรุปความจบัประเด็นส าคญั วิเคราะห์ วินิจฉัยขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นและจุดประสงค์
ของเร่ืองท่ีฟังและดู สังเกตการณ์ใช้น ้ าเสียง กริยาท่าทางการใช้ถ้อยค าของ ผูพู้ดและ
สามารถแสดงทรรศนะจากการฟัง  และดูส่ือรูปแบบต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณ 

ท 3.1(2): สามารถพูดน าเสนอความรู้ ความคิด การวิเคราะห์และการประเมินเร่ืองราวต่าง ๆ     
พดูเชิญชวนอวยพร และพดูในโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีเหตุผลใชภ้าษาถูกตอ้ง 
ชดัเจน น่าฟัง ตามหลกัการพูด มีมารยาท การฟัง การดู และการพดู 

ท 4.1(3): สามารถใชภ้าษาแสดงความคิดเห็นสร้างความเขา้ใจโน้มนา้วใจ ปฏิเสธ เจรจาต่อรองดว้ย
ภาษาและกริยาท่าทางท่ีสุภาพ ใช้ค  าราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล      คิด
ไตร่ตรอง และล าดบัความคิดเห็นก่อนพดู และเขียน 



 

ท 4.1(4): เขา้ใจธรรมชาติของภาษา  การน าค าภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทยท าให้ภาษาไทยมี
วงค าศพัทเ์พิ่มข้ึน ตามความเจริญทางวชิาการและเทคโนโลยี 

ท  4.1(5): สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย ์กลอน และโคลง โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค ์
ท 4.1(6): สามารถร้องเล่นหรือถ่ายทอดเพลงพื้นบา้นและบทกล่อมเด็กในทอ้งถ่ินอยา่งเห็นคุณค่า 
ท 4.2(1): สามารถใชท้กัษะทางภาษาในการแสวงหาความรู้ ระดมความคิด การประชุม การวิเคราะห์ 

การประเมินการท างาน  และใช้เทคโนโลยี  การส่ือสารพัฒนาความรู้และใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

ท 4.2(2): เขา้ใจระดบัของภาษาท่ีเป็นทางการและภาษาท่ีไม่เป็นทางการและใช้ภาษาพูดและภาษา
เขียนได้อย่างถูกตอ้งตามหลกัการใช้ภาษา ใช้ภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการ
พฒันาความรู้ เห็นคุณค่าการใชต้วัเลขไทย 

ท 4.2(3): ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและพฒันาบุคลิกภาพสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม ยกย่องผูใ้ช้ภาษาไทย อย่างมีคุณธรรม และ
วฒันธรรม เขา้ใจการใชภ้าษาของกลุ่มบุคคลในวงการต่าง ๆ ในสังคม 

ท 5.1(1): สามารถอ่านบทกวีนิพนธ์ประเภท กลอน โคลง กาพย์ บทละคร บทกวีร่วมสมยั และ
วรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย สารคดี บนัทึก บทความ พงศาวดาร และสามารถ
เลือกอ่านได้ตรงจุดประสงค์ของการอ่าน ใช้หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
พิจารณาคุณค่าทั้งดา้นวรรณศิลป์ เน้ือหา และคุณค่าทางสังคม และน าไปใชใ้นชีวติจริง 

  

2. คณติศาสตร์ 
ค 1.1(3): เขา้ใจเก่ียวกบัอตัราส่วนร้อยละและน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
ค 2.1(1): บวก ลบ คูณและหาร จ านวนเตม็ เศษส่วนทศนิยม เลขยกก าลงั และน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้ 
ค 1.3(1): เขา้ใจเก่ียวกบัการประมาณค่าและการน าไปใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ค 2.1(1): เขา้ใจเก่ียวกบัพื้นผวิและปริมาตร ของรูปเรขาคณิตและสามมิติ 
ค 2.1(2): เลือกใชห้น่วยการวดัในระบบต่าง ๆ เก่ียวกบัความยาวพื้นท่ี และปริมาตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ค  2.2 (2): ใชก้ารคาดคะเนเก่ียวกบัการวดัในการแกปั้ญหา ในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ค 5.1(1): ก าหนดประเด็นเขียนขอ้ค าถาม ก าหนดวธีิการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
ค 5.1(3):      น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม อ่านแปลความหมายและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการน าเสนอ

ขอ้มูลได ้
ค 5.3(1): ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติในการพิจารณาขอ้มูลข่าวสารทางสถิติ และใชค้วามรู้เก่ียวกบัความ

น่าจะเป็นประกอบในการตดัสินใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
ค 5.3(2): เขา้ใจถึงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการน าเสนอขอ้มูลสถิติ 
ค 6.1(1): ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหาได ้



 

ค 6.1(2): ใชค้วามรู้ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค 6.2(1): สามารถแสดงเหตุผลโดยการอา้งอิง ความรู้ ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง หรือสร้างแผนภาพ 
ค 6.3(1): ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารความหมายและน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ชดัเจน  
ค 6.4(1): เช่ือมโยงความรู้เน้ือหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
ค 6.4(2): น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใน

การด ารงชีวติ 
ค 6.5(1): มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 
 

3.  วทิยาศาสตร์   
ว 1.1(2):   ส ารวจตรวจสอบ และอธิบายปัจจยัท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้และผลท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง

ความส าคญัของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
ว 1.1(4) :   สังเกต ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า

(แสง อุณหภูมิ น ้า และการสัมผสั) 
ว 1.1(5):    สืบค้นข้อมูล อภิปรายและน าเสนอเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพท่ีใช้ในการขยายพนัธ์ุและ

ปรับปรุงพนัธ์ุ  เพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว ์ รวมทั้งผลของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นใน
ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร  และการแพทย ์

ว 1.1(6):   ส ารวจตรวจสอบสารอาหารต่าง ๆ ท่ีรับประทานในชีวิตประจ าวนัและน าความรู้มาใชใ้นการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้นไดส้ัดส่วนเหมาะสมกบัเพศและวยั 

ว 1.1(7):    สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัสารเสพติด ผลของการใช้สารเสพติดต่อการ
ท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  และน าเสนอแนวทางในการป้องกนัและต่อตา้นสาร
เสพติด 

ว 1.2 (2):   ส ารวจ สืบค้น ข้อมูล และอภิปรายความหมายหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ินท่ีท าให้
ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล และผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้ งในด้านท่ีเป็น
ประโยชน์ และโทษ  โดยเฉพาะโรคท่ีมีผลต่อสังคม 

ว 2.1(1):   ส ารวจตรวจสอบระบบนิเวศต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินอธิบายความสัมพนัธ์ ขององค์ประกอบภายใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน วฏัจกัรของสาร และการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร 

ว 2.2 (1):   ส ารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน เสนอแนวคิดการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ั่งยืน โดยใช้ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งลงมือปฏิบติัในการดูแลรักษาแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  



 

ว 8.1(5):   วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจกัษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งท่ีสนับสนุนหรือ
ขดัแยง้กบัสมมุติฐาน และความผดิปกติของขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1(8):     บนัทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจตรวจสอบคน้ควา้ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆให้
ไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีคน้พบเม่ือมีขอ้มูลและประจกัษ์
พยานใหมเ่พิ่มข้ึนหรือโตแ้ยง้จากเดิม 

  

4.  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   
ส 1.1(2):     สามารถน าหลกัธรรมศาสนาไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งสันติสุข 
ส 1.1(3):     รู้และเขา้ใจความหมายประโยชน์และกระบวนการของการฝึกบริหารจิตเจริญปัญญาและใช้

ในชีวติประจ าวนั 
ส 1.2(1):     เช่ือมัน่ในการท าความดีตามหลกัจริยธรรมโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศมาสนบัสนุน เพื่อการอยู่

ร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
ส 1.2(2):     ตระหนักถึงการกระท าความดีของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมจากการศึกษา 

วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร ความเป็นเหตุเป็นผลของสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญ และน าเสนอเป็น
แนวทางการประพฤติปฏิบติัของตนเอง กลุ่มเพื่อน ชุมชน และสังคมเพื่อการอยูร่่วมกนัได้
อยา่งสันติสุข 

ส 1.2(3):    ตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของการบริหารจิตและเจริญปัญญาและสามารถปฏิบติั
ได ้

ส 1.3(1):   รู้และปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรม  จริยธรรมค่านิยมท่ีดีงาม หลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบั
ถือโดยน ามาประยุกตใ์ช้ในการพฒันาตน สังคมส่ิงแวดลอ้ม ในชุมชนท่ีตนเก่ียวขอ้ง และ
ประเทศชาติเพื่อการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 

ส 1.3(3):    มีทกัษะในการบริหารจิตและเจริญปัญญา และน ามาใช้ในการคิดท่ีถูกวิธี เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้และแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 

ส 2.1(1):     ตระหนกัถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเอง และบุคคลอ่ืน
ท่ีมีศกัยภาพ ในการท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคมและประเทศชาติ 

ส 2.1(2): ตระหนกัถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศ เขา้ใจความส าคญัในเร่ืองสิทธิมนุษยชนเพื่อคุม้ครองปกป้องตนเองและคนอ่ืนให้
ด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข ตลอดจนปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

ส 2.1(3): เขา้ใจระบบสถาบนัทางสังคม เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย ปฏิบติัตนเพื่อ
รักษาวฒันธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน และของชาติ รวมทั้งเปรียบเทียบความ
คลา้ยคลึงและความแตกต่าง ของวฒันธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทยและประเทศ เพื่อนบา้น 
เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 



 

ส 2.2(2): เขา้ใจความเป็นมา หลกัการ เจตนารมณ์โครงสร้าง และสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั รวมทั้งผลของการน ารัฐธรรมนูญมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน และ
ตระหนกัถึงความส าคญัท่ีตอ้งปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ 

ส 3.1(1): เขา้ใจความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากรเพื่อการผลิต โดย
ค านึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยา่งคุม้ค่าและมีคุณธรรม 

ส 3.1(2): รู้ความหมาย ความแตกต่าง และวิธีการน าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการผลิต
สินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส 3.1(3): สามารถตดัสินใจเลือกในฐานะผูบ้ริโภคโดยพิจารณาจากประโยชน์ท่ีไดรั้บอยา่งคุม้ค่า 
ส 3.1(4): เขา้ใจและสามารถด าเนินการระบบสหกรณ์ 
ส 3.1(5): เขา้ใจเก่ียวกบัระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบั

ชีวติประจ าวนัได ้
ส 3.2(1): รู้และเขา้ใจระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจด าเนินการผลิตและบริการ 
ส 3.2(3): รู้และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและระบบของธนาคาร และสถาบนัการเงิน 
ส 4.1(3): เขา้ใจวิธีการทางประวติัศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ศึกษาหาขอ้สรุปและน าเสนอเหตุการณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ไทย และสากลอยา่งมีวจิารญาณ และมีความเป็นกลางเปรียบเทียบให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนในประเทศไทยกบัประเทศซีกโลกตะวนัออกและทางตะวนัตก 

ส 4.2(1): วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้ดี และขอ้จ ากดัของปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาการใน
การตั้งถ่ินฐานและการด ารงชีวติของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ส 4.2 (3): วิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์อารยธรรมในแหล่งต่าง ๆ ทั้งในโลก
ตะวนัออก เพื่อเขา้ใจภูมิปัญญาของมนุษยใ์นอดีต อนัจะเป็นแนวทางการพฒันาผลงานท่ีมี
คุณค่าในอนาคต 

ส 4.3(1): รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเศรษฐกิจการเมือง การปกครองสังคม ศิลปวฒันธรรม
และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทย ในดินแดนต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัและเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย 

ส 4.3  (2): คิดวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคภ์ูมิ
ปัญญาของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ส 4.3(3): วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลส าคัญทั้ งในประเทศและต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีและน าไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติ 

ส 5.1(2): รู้จ ักใช้และเห็นคุณค่าของแผนท่ีชนิดต่าง ๆ เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี
สมยัใหม่และเช่ือมโยงไปสู่ชีวติประจ าวนั 

 



 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา   
พ 1.1(2): วเิคราะห์การเจริญเติบโตและพฒันาการของตนเองและแสวงหาแนวทางในการพฒันาตนให้

เติบโตสมวยั 
พ 2.1(1):   ยอมรับและสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพฒันาการทางเพศ 
พ 2.1(2):   เข้าใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อนความเสมอภาคทางเพศสามารถสร้างและรักษา

สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
พ 2.1(3): เขา้ใจเร่ืองอนามยัการเจริญพนัธ์ุและวธีิปฏิบติัตนเพื่อใหมี้สุขภาพดี 
พ 2.1(5):   รู้และเขา้ใจถึงความเส่ียงต่อการติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ที่มีอนัตรายถึงชีวิตและ    การ

ตั้งครรภโ์ดยไม่ตั้งใจกบัปัญหาท่ีตามมา 
พ 3.2(1):   ออกก าลงักายและเลือกเขา้ร่วมเล่นกีฬาตามความถนดัและความสนใจ 
พ 3.2(3):   จ าแนกและปฏิบติัตามกฎกติกาเพื่อความปลอดภยัและความสันติในการเล่นและ      การ

แข่งขนักีฬาท่ีช่ืนชอบ 
พ  3.2 (6): ปฏิบติัตามขั้นตอนและตดัสินใจปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีกลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาเป็นทีมจน

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
พ  4.1(1):   วเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพการป้องกนัโรค และการด ารงสุขภาพรวมทั้ง

ร่วมดูแลสุขภาพชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
พ 4.1(4):   มีทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ความเครียดและการฝึกจิต 
พ  5.1 (1):     เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัใหต้นเอง ครอบครัว และชุมชน 
พ  5.1 (3):     ใชก้ลวธีิต่าง ๆ ในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 
พ  5.1 (4):  สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาเม่ือเผชิญภยัอนัตรายและสถานการณ์ท่ีคบัขนั 
 
6.  ศิลปะ 
ศ 1.1(3):   ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ประยุกต์ใช้ส่ือว ัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีได้

อยา่งเหมาะสม และมีความรับผดิชอบ 
ศ 1.1(6):   น าความรู้และวธีิการประสบการณ์ทางทศันศิลป์ท่ีตนถนดัและสนใจไปใชก้บักลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน ๆ และชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ศ 1.2(2):   ซาบซ้ึงเห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรมไทย มีส่วนร่วมในการสร้างงานทศันศิลป์ท่ีสะท้อน

วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ศ 2.1(3):  มีความรับผดิชอบและระมดัระวงัในการใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองดนตรี 
ศ  2.1(6): สร้างสรรค์ทางดนตรีและน าความรู้ทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และ

ชีวติประจ าวนัได ้



 

ศ  2.2(2):   มีส่วนร่วมและซาบซ้ึงในกิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบั มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ศ  3.1(3):   เลือกและประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบของนาฏศิลป์มาใชใ้นการแสดง 
ศ  3.2(1):   ส ารวจและท าความเขา้ใจรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครตามบริบท

ทางสังคมและวฒันธรรม 
ศ  3.2(2):   ซาบซ้ึงเห็นคุณค่าวฒันธรรมไทย เขา้ใจคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรดก ทางวฒันธรรม  

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง 1.1(1):   เขา้ใจความหมายความส าคญั ประโยชน์ หลกัการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างาน 

การจดัการสามารถท างานและประเมินผลการท างาน 
ง 1.1(2):   เลือกใชซ่้อมแซม ดดัแปลง เก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการท างาน 
ง 1.1(3):   สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม่ ๆ ในการท างาน 
ง 1.1(4):   ท างานดว้ยความรับผดิชอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดัอดออม มุ่งมัน่ อดทน 
ง 1.1(5):   ใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการท างานอยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 
ง 1.2(1):    สามารถวิเคราะห์งานวางแผนด าเนินงานปฏิบตัิตามแผน ประเมินและปรับปรุง การ

ด าเนินงาน 
ง 1.2(3):   สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ง 1.2(4):   สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา

ตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม และแกปั้ญหาตามแนวทางท่ีเลือก 
ง 1.2(5):   มีความมุ่งมัน่ท างานจนส าเร็จ เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานอย่างมีความสุขและมีจิต

วสิัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยัและสะอาด 
ง 2.1(2):   เห็นประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
ง 2.1(3):   รู้จกัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยปีระกอบอาชีพสุจริต 
ง 3.1(2):   เขา้ใจกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือวิธีการเพื่อการแกปั้ญหาหรือ

สนองความตอ้งการในการด ารงชีวติท่ีดีข้ึน 
ง 3.1(3):   ออกแบบและสร้างผลิตภณัฑ์หรือวิธีการทดสอบปรับปรุงแก้ไขประเมินผลและเสนอ

แนวคิดกระบวนการและผลงานอย่างคุม้ค่าถูกวิธี และปลอดภยั ยอมรับความคิดเห็นและ
ผลงานของผูอ่ื้น 

ง 3.1(4):   เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์หรือวิธีการท่ีไดจ้ากเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีใช้ในประเทศดา้นคุณภาพ
รูปแบบ วสัดุ ความสะดวกในการใช ้ความคุม้ค่าตดัสินใจเลือกและใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
ชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในทางสร้างสรรค ์

ง 4.1(5):   เขา้ใจหลกัการและวธีิการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 



 

ง 4.1(7):   คน้หาขอ้มูลความรู้และติดต่อส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ง 4.1(9):   ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนั

อยา่งมีจิตส านึกและมีความรับผดิชอบ 
ง 5.1(1):     วางแผนเลือกและใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์
  

8.  ภาษาต่างประเทศ 
ต 1.1(4):   เขา้ใจตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ ขอ้มูล  ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์ หรือ

ส่ืออิเลคโทรนิคส์ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจในชีวติประจ าวนั 
ต 1.2(2):   ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือ และ

บริการแก่ผูอ่ื้น  และวางแผนในการเรียน  โดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

ต 1.2(3):   น าเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินและสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
ต 2.1(1):   ใชภ้าษาและท่าทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสมกบับุคคลและวฒันธรรมเจา้ของภาษา 
ต 2.2(3):   เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้การเขา้สู่สังคมและอาชีพ 
ต 2.2(5):  ตระหนกัในคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษา

และวฒันธรรม  มาประยกุตใ์นการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ต 4.1(1):   ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาและชุมชนดว้ยวิธีการและ

รูปแบบท่ีหลากหลาย 
ต 4.2(1):   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อส่ือสารในการท างานและสมคัรงานในสถานการณ์จ าลองหรือ

สถานการณ์จริง 
ต 4.2(2):   ใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข โดยรู้จกัควบคุมตนเอง  

รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม  และเจรจาโน้มน้าว
ต่อรองอยา่งมีเหตุผล 

ต 4.2(3):   ใช้ภาษาต่างประเทศเฉพาะดา้นเพื่อการส่ือสาร การจดัการดา้นการเรียน การศึกษาต่อหรือดา้น
อาชีพ 

ต 4.2(4): ใช้ภาษาต่างประเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถ่ิน หรือ
ประเทศชาติในการส่งเสริม หรือสร้างความร่วมมือในสังคม  

 

 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู ้

ช่วงชัน้ท่ี 3  (มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ตามรอยพ่อต่ออายุทรพัยากร 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง รอบรัว้บา้นเรา 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง ชุมชนพฒันาดว้ยปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงานแกปั้ญหาและพฒันา 
ชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนพ้ืนฐานหลกั 
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส ารวจวเิคราะห์ปัญหาแนวทาง 
แกไ้ข และพฒันาชุมชน          

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม         
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสังคมในชุมชน แนวทางการแกปั้ญหา 

ชุมชนพฒันาดว้ย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามรอยพอ่ต่ออายุ 
ทรัพยากร 

รอบร้ัวบา้นเรา 

สาระเศรษฐศาสตร์ 
ม.1 

ม.3 

ม.2 

ความเป็นมาและปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผงัมโนทัศน์ ช่วงช้ันที่ 3 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาระเศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน.ส.3.1 (5) 



 

 

 
หน่วยการเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1   

 

“ตามรอยพ่อต่ออายุทรพัยากร” 

 
 



 

หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

“ ตามรอยพ่อต่ออายุทรัพยากร ” 
 

1.  ช่ือหน่วยเรียนรู้   : ตามรอยพอ่ต่ออายทุรัพยากร 
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
3.  วเิคราะห์ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

ส  3.1 (5):  เขา้ใจเก่ียวกบัระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้

4.  ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
ศึกษาประวติัความเป็นมา ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูข่องตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เพื่อการด ารงชีวติอยา่งสมดุล และย ัง่ยนื 

 5.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.1 การจดัการทรัพยากรดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง การจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายประวติัความเป็นมา และแนวคิดหลกัของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
2.  รู้และเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์

ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3.  น าแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มของครอบครัวและชุมชน 
สาระการเรียนรู้   
             1.  ประวติั ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             2.  ความหมาย หลกัการ เป้าหมาย และแนวคิดหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง 
             3.   การประยกุตใ์ชแ้นวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการทรัพยากร 
   และส่ิงแวดลอ้ม 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 1.  ความพอประมาณ 

1.1  นกัเรียนไดส้ ารวจความรู้ของตนเองเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัในการพฒันาทอ้งถ่ิน และพสกนิกรใหย้ ัง่ยนืและสมดุล 

1.2  นกัเรียนไดเ้ขา้ใจสภาพการใชท้รัพยากรของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อ
ประมาณตนไดถู้กตอ้ง 

2.  ความมีเหตุผล    
2.1  การปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้รู้จกัใช้เหตุผลในการวางแผน 

และการปฏิบติัตนเอง ใช้ความรู้ทางหลักวิชาการด้วยความรู้จริง รอบคอบ ไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม    

3. การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี    
3.1  ตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั จะไดไ้ม่ประมาท 

ไม่ด าเนินชีวิตด้วยความเส่ียง มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองใหมี้ความพอเพียงยิง่ๆข้ึน  

4. เง่ือนไขความรู้    
4.1  เขา้ใจความหมายและหลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถูกตอ้ง  
4.2 รอบรู้เก่ียวกบัความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และ 
4.3  รอบคอบในการใชท้รัพยากรต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

5.  เง่ือนไขคุณธรรม  
5.1  ความอดทน ความเพียร ความประหยดั และอดออม ความจงรักภกัดี การรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม  
กจิกรรมการเรียนรู้   
 ขั้นน า 

1. ครูใหน้กัเรียนดูภาพ หรือชมวดิีทศัน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
แลว้สนทนากบันกัเรียนวา่พระองคท์่านท าอะไรท่ีไหน ไดป้ระประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

2. ให้นกัเรียนเล่าประสบการณ์ท่ีตนเองไดพ้บเห็น หรือชมจากโทรทศัน์ หรืออ่านข่าว 
เก่ียวกบัโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ครูให้นกัเรียน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการพระราชด าริของพระองคท์่าน 

ขั้นให้ประสบการณ์ 
1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เร่ือง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว เร่ือง พอกินพอใช้ แลว้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองที่อ่าน    
ครูเช่ือมโยงค าส าคญัท่ีมีในใบความรู้ท่ี 1 เช่น ประหยดั ระมดัระวงั ความพอกิน
พอใช ้พึ่งตนเอง เพื่อเห็นวา่ เป็นประโยชน์ในการพฒันาตนอยา่งไร  

2. ครูอธิบายเช่ือมโยงใบความรู้ท่ี 2 กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ือง
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไข
คุณธรรม 

3. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและ
นักเรียนช่วยกนัวิเคราะห์เน้ือหาให้เขา้ใจช ัดเจน แล ้วให้นักเรียนอภิปราย     
ในประเด็นค าถามต่อไปน้ี 

 เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร 
 ถา้นกัเรียนมีความพอประมาณในการใชจ่้ายจะเป็นเช่นไร 
 นกัเรียนมีเหตุผลในการใชจ่้ายอยา่งไร 
 ภูมิคุม้กนัในการใชจ่้ายของนกัเรียนคืออะไร 
 ความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัวอยา่งไร 
 นกัเรียนจะน าหลกัคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไร 

4. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปความหมายและความส าคญัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทบทวนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนและมอบหมายให้ศึกษาใบความรู้ท่ี 3 ซ่ึงเป็นข่าวจาก

หนงัสือพิมพเ์ร่ือง “สคบ. แฉยงัพบผูป้ระกอบการตุกติกอ้ือ” และร่วมกนัวิเคราะห์
ในประเด็นต่อไปน้ี 



 

 จากข่าว อะไรคือปัญหา 
 ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด 
 เกิดผลกระทบต่อสังคมอยา่งไร 
 แนวทางแกปั้ญหาน้ีจะท าอยา่งไร 
 นกัเรียนจะใชห้ลกัการจากแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร ในการแกไ้ขประเด็นศึกษาน้ี 
ใหน้กัเรียนวเิคราะห์เก่ียวกบัความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ความรู้และ
คุณธรรม 

7. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

8. แบ่งกลุ่มนกัเรียนส ารวจทรัพยากรในบริเวณโรงเรียน ว่ามีอะไรบา้ง ทรัพยากร
แต่ละอยา่งมีประโยชน์อย่างไร (ในกรณีน้ีนกัเรียนตอ้งมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบั
ทรัพยากร ประเภทของทรัพยากร ประโยชน์และท่ีมาของทรัพยากร) 

9. ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า (คุม้ค่าหรือไม่ 
ประหยดัหรือไม่ ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่) ปัญหาของการใช้ทรัพยากร
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งไรบา้ง 

10. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดและน าเสนอเป็นแผนผงัความคิด 
เก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรท่ีส าคญั เช่น น ้ า ไฟฟ้า น ้ ามนั ตามหลกัคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วา่ควรจะเป็นพฤติกรรมใด 

11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งผลงาน ไปให้กลุ่มอ่ืน ๆ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แลว้กลุ่ม
สุดทา้ยน ามาเสนอหนา้ชั้นเรียน 

12. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตั้งเป็นชุมนุม หรือชมรม ส ารวจพื้นท่ีในบริเวณโรงเรียนวางแผน   
การใชป้ระโยชน์ ตามหลกัแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้ันสรุป 
1. ครูเช่ือมโยงพฤติกรรมท่ีควรปฏิบติัในการใชท้รัพยากรกบัหลกัคิดตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูใหน้กัเรียนเขียนแนวทางการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยตั้งช่ือเร่ืองเอง  เช่น 
2.1 การใชเ้งินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของขา้พเจา้ 
2.2 การบริหารทรัพยากร “ไฟฟ้า”  ของครอบครัวขา้พเจา้ 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ประวติัความเป็นมาของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ประมวลค าในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 



 

(ตั้งแต่พุทธศกัราช 2493 – 2546) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง) 

2. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใบงานท่ี 3 เร่ือง สคบ. และยงัพบผูป้ระกอบการตุกติกอ้ือ 
4. แบบทดสอบ 
5. แบบบนัทึกพฤติกรรม 
6. แบบประเมิน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1. อินเตอร์เน็ต 
2. ปัญหาในชุมชน 

การวดัผล ประเมินผล 
วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

 
 
 
2.  ตรวจแบบทดสอบ 
 
 
 
 
3.  การตรวจรายงาน / 

ส่ือ 

1.  แบบประเมินสังเกตการณ์ 
 -  ท  างานกลุ่ม 
 - แบบประเมินการปฏิบติั

ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  แบบทดสอบ 
 
 
 
 
3.  ผลงานนกัเรียน 
 

ระดับคุณภาพ 
ดี : อาสาช่วยงาน เสนอแนะ กลา้คิดกลา้
ท า เป็นผูไ้ม่น่ิงดูดาย เสียสละ ฯลฯ 

ปานกลาง: ตอ้งบอกและกระตุน้จึงท า  
ปรับปรุง: ตอ้งบงัคบัจึงท า 
ระดับคุณภาพ 
ดี  : ตอบไดช้ดัเจนถูกตอ้งทุกขอ้ 
ปานกลาง : ตอบไดช้ดัเจนถูกตอ้งบางขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง  : ตอบไดไ้ม่ชดัเจน 
ถูกตอ้งบางขอ้ 

ระดับคุณภาพ 
ดี  : ไดค้ะแนน 9 – 10 
ปานกลาง  : ไดค้ะแนน 8 – 6 
ตอ้งปรับปรุง  : ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 5 

 



 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1. นกัเรียนศึกษาหาขอ้มูลของชุมชนท่ีพฒันาบนพื้นฐานหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. นกัเรียนส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัท าเป็นสมุดภาพ 
3. ให้นกัเรียนติดตามข่าวดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม

ทางส่ือต่าง ๆ เลือกน าเสนอหนา้ชั้นเรียนวนัละ 1 ข่าว 
4. นกัเรียนร่วมกนัจดัท าแฟ้มข่าว ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และดา้น

วฒันธรรม  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบความรู้ที่ 1 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เร่ือง ความพอกนิพอใช้ 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ และแสดงความคิดเห็น 
 

ในการพฒันาประเทศนั้นจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้น เร่ิมดว้ยการสร้างพื้นฐาน คือความมี
กินมีใช้ของประชาชนก่อนดว้ยวิธีการท่ีประหยดั ระวงัระวงั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือพื้นฐาน
เกิดข้ึนมัน่คงพอควรแลว้ การช่วยเหลือสนบัสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตวัให้มี 
ความพอกินพอใช้ ก่อนอ่ืนเป็นพื้นฐานนั้น เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งยวดเพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะ
เพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปไดโ้ดยแน่นอน 

ส่วนการถือหลักท่ีจะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล าดับด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและประหยดันั้น ก็เพื่อป้องกนัความผดิพลาดลม้เหลว 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ 
มหาวยิาลยัเกษตรศาสตร์ : ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

 
จากหนงัสือ ประมวลค าในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 

ตั้งแต่พุทธศกัราช 2493-2546 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มกราคม 2549 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ที่ 2  เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ แลว้ตอบค าถาม 
 
 
 
 
“เศรษฐกิจพอพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แนวทาง   การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้ งแต่ก่อนเกิด
วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้และสามารถ
ด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 แนวคิดหลกั 

เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ 

 เป้าหมาย 
มุ่งใหเ้กิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 หลกัการ 
ความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

 เงื่อนไขพืน้ฐาน 
- จะตอ้งอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวชิาการ

ต่าง ๆมาใชใ้นการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน 
- การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกั

ธุรกิจในทุกระดบัใหส้ านึกคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ สุจริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

 
 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง 



 

 นิยามของความพอเพยีง 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
ความมีเหตุผล  หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ และความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 เงื่อนไขเพือ่ให้เกดิความพอเพยีง 

การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหพ้อเพียงตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรม
พื้นฐาน 

เง่ือนไขความรู้  ประกอบดว้ย  ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบ
ดา้นความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน
และ ความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม เช่น 
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน  ความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

 
 

ที่มา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,หนงัสือเศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร  2549. 

 



 

ใบความรู้ที่ 3  เร่ือง สคบ. แฉยงัพบผู้ประกอบการตุกตกิอือ้ 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและวเิคราะห์ข่าวแลว้น าไปอภิปรายตอบปัญหา เพื่อร่วมกนั
วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหาของตนและชุมชน 

 
 
 

ผูส่ื้อข่าวรายงานจากส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า 10 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 49 (ต.ค. 48 - ก.ค. 49 ) เจา้หน้าท่ีไดต้รวจสอบพฤติกรรมผูด้  าเนินธุรกิจ 33,916 ราย พบว่ามี
ผูก้ระท าความผดิ 670 ราย หรือ ร้อยละ 2  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของร้านขายทองค าท่ีไม่ติดป้ายราคารับซ้ือขาย 
หรือไม่ติดฉลากความบริสุทธ์ิของทองให้ถูกตอ้ง รองลงมาเป็นการโฆษณาท่ีเขา้ข่ายเกินความจริง และการติด
ป้ายโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ในลกัษณะเชิญชวนใหด่ื้ม เป็นตน้ 

นอกจากน้ี สคบ. ไดช่้วยเหลือผูเ้ดือดร้อนโดยด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบธุรกิจ 209 ราย เป็นค่าเสียหาย 155 
ลา้นบาท แบ่งเป็นการโฆษณาเกินความจริงหรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 11 ราย สินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพหรือไม่
ติดฉลากให้ถูกตอ้ง 147 ราย เอาเปรียบผูบ้ริโภคดา้นสัญญาและอสังหาริมทรัพย ์387 ราย และอ่ืน ๆ 1 ราย 
พร้อมทั้งปรับผูก้ระท าความผิด 136 ราย เป็นเงิน 7.4 ล้านบาท ทั้งน้ีช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
ไดท้ราบข่าวดีว่า สคบ.ชนะการด าเนินคดีต่อผูป้ระกอบการแทนผูบ้ริโภคท่ีเดือดร้อน 371 เร่ือง จ  านวน 2,199 
ราย เป็นวงเงิน 612 ลา้นบาท เช่น ศาลมีค าพิพากษา 91 เร่ือง  และถอนเร่ืองหรือมีการประนีประนอมยอม
ความ  เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ช่วงท่ีผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัจจยัต่าง ๆ มากมาย เช่น ความขดัแยง้ทาง
การเมืองช่วงรัฐบาลรักษาการชุดก่อน ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวั ราคาน ้ ามนั และอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน 
ดงันั้นเจา้หน้าท่ีตอ้งออกไปตรวจสอบผูป้ระกอบการอย่างเขม้งวด โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั เพื่อป้องกนั
ผูบ้ริโภคไดรั้บความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบเพิ่มเติมอีก 

ทีม่า : หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบบัวนัท่ี 25 กนัยายน 2549 หนา้  8 
 

 
 
 
 
 
 
 

สคบ. แฉยงัพบผู้ประกอบการตุกติกอือ้ 



 

ใบความรู้ที่ 4  ส าหรับครู 
ค าช้ีแจง : ในการสอนเร่ืองน้ีครูตอ้งจดักิจกรรมการเรียนสอนอยา่งมีความหมาย มีประโยชน์ และมี
ค่าส าหรับนักเรียนในการน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต ควรสอดแทรกแนวการตอบค าถามท่ี
สอดคลอ้งกบัการน าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (ตาม 3 ห่วง 2 เง่ือนไข) ไปปรับใช ้

แนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. ความพอประมาณ 

- ส ารวจ รู้ และวางแผนการอุปโภคและบริโภคของตน 
- รู้สภาพรายไดร้ายจ่ายของตนเอง 
- รู้ตนเอง ไม่ใชส่ิ้งของเกินฐานะ 
- ใชส่ิ้งของท่ีคุม้ค่าเหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล 
- รู้สิทธิพื้นฐานผูบ้ริโภค 
- ควรรับรู้ข่าวสารท่ีทนัสมยั 
- รู้จกัวิเคราะห์การโฆษณาท่ีถูกตอ้ง 
- รู้จกัใชเ้งินอยา่งมีเหตุผล 
- การซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

3. ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อ มีความรู้ในเร่ืองราคาของสินคา้และรู้จกัเลือก
ซ้ือสินคา้ท่ีคุณภาพ วธีิการเลือกใช ้นอกจากน้ียงัรู้จกัใชสิ้นคา้อยา่งคุม้ค่าและไม่ฟุ่มเฟือย 

- เห็นความส าคญัของการออม 
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
- มีความรู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ 
- มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายเบ้ืองตน้ 
- ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166 

4. ภายใต้เงื่อนไข 
4.1 ด้านความรู้ 

- รู้สิทธิพื้นฐานผูบ้ริโภค ควรใหรั้บรู้ข่าวสาร การโฆษณาท่ีถูกตอ้ง 
- รู้การวางแผนในการใชจ่้ายการเลือกซ้ือของบริโภคและอุปโภค 
- วธีิการเลือกซ้ือเลือกใชส่ิ้งของบริโภคและอุปโภค 
- ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

 
 
 



 

4.2 ด้านคุณธรรม 
- ความมีระเบียบวินยั 
- ความรักความสามคัคี 
- ความเสียสละ เม่ือพบบุคคลท่ีถูกเอาเปรียบควรช่วยเหลือ แนะน าแจง้ สคบ. สายด่วน  
1166   

- มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ทางสายกลาง   

 

พอประมาณ 

 
มีเหตุผล 

 

มีภูมิคุ้มกนั 
ในตัวทีด่ี 

เง่ือนไขความรู้ 
       (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)
ระมัดระวงั) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

น าสู่ 

ชีวติ / เศรษฐกจิ / สังคม / ส่ิงแวดล้อม / วฒันธรรม 

ก้าวหน้าอย่าง  สมดุล / มัน่คง / ยัง่ยนื 

    พอเพยีง 



 

แบบฝึกหัดทบทวนเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
2. ถา้คนเราไม่มีความพอเพียง 

ความพอประมาณ เก่ียวกบัการใชท้รัพยข์องตน จะเป็นเช่นไร ......................... 
........................................................................................................................... 
ถา้ไม่มีเหตุมีผลจะเป็นคนอยา่งไร ..................................................................... 
........................................................................................................................... 
ท าไมคนเราตอ้งมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ................................................................ 
........................................................................................................................... 
ถา้เราไม่มีความรู้จะเกิดผลกระทบต่อตนเองและสังคมอยา่งไร ........................ 
........................................................................................................................... 
หากคนท่ีอยูใ่นสังคมไม่มีคุณธรรมสังคมนั้นจะเป็นเช่นไร .............................. 
........................................................................................................................... 

3. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบา้ง .............................................................................. 
............................................................................................................................................... 

4. นกัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ควรมีความพอประมาณในดา้นใด 
4.1................................................................................................................................ 
4.2................................................................................................................................ 
4.3................................................................................................................................ 

5. ถา้นกัเรียนอยูใ่นสังคมท่ีขาดระเบียบจะสร้างภูมิคุม้กนัตวัเองอยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

6. ส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่ไดท้  าตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอยูแ่ลว้คืออะไร 
6.1................................................................................................................................ 
6.2................................................................................................................................ 
6.3................................................................................................................................ 
 



 

7. ยกตวัอยา่งปัญหาในสังคมท่ีน าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ในการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

8. นกัเรียนคิดวา่คุณธรรมท่ีควรน ามาใชใ้นการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีอะไรบา้งจงบอกเหตุผล....................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

 
 
ช่ือ...........................................................................................ชั้น ม......../..........  เลขท่ี.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทกึสังเกตพฤตกิรรมและตอบแบบทดสอบของนักเรียน 
 

ช่ือ..................................................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี....................เลขท่ี............. 

ที่ ช่ือ - สกุล 

รายการประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ 
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ลงช่ือ ................................................................ ผูป้ระเมิน 
วนัท่ี .................. เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินการปฏิบตัตินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

รายวชิา.................................................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี................................... 

ที่ ช่ือ - สกุล 

รายการประเมินพฤติกรรม 
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ลงช่ือ .................................................................. ผูป้ระเมิน 
วนัท่ี ..................... เดือน ........................... พ.ศ. ................ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดบัคุณภาพ ดี ปานกลาง ตอ้งปรับปรุง 

คะแนน 3 2 1 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินได ้3 คะแนน แสดงวา่  ผา่น 
ผลการประเมินได ้2 คะแนน แสดงวา่  ผา่น 
ผลการประเมินได ้1 คะแนน แสดงวา่  ไม่ผา่น 



 

 
แผนการจดัการเรียนรูบ้รูณาการ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ช่วงชัน้ท่ี 3  
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ภาษาไทย  “ บา้นคือวิมานของเรา ” 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ศิลปศึกษา  “ บา้นในฝัน ” 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี “การจดัตกแตง่บา้นและ

บรเิวณบา้น” 

 
 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1    เร่ือง  บ้านคอืวมิานของเรา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนอ่านและจบัใจความส าคญัเก่ียวกบัหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ใหน้กัเรียนเล่าถึงความเป็นมาหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ใหน้กัเรียนเขียนความเรียงน าเสนอการประยกุตใ์ชห้ลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้ 

1. การจบัใจความส าคญั 

2. ประวติัความเป็นมาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การเขียนความเรียงการประยกุตใ์ชห้ลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 1.  ความพอประมาณ  

นกัเรียนอ่านจบัใจความ และวิเคราะห์ประเด็นส าคญัไดต้ามเวลาหรือน้อยกว่าท่ี
ก าหนด สามารถสรุปประเด็นสาระส าคัญได้ครอบคลุมเน้ือหา โดยรับผิดชอบการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.  ความมีเหตุผล  

อธิบายถึงเหตุผลท่ีเกิดจากการประยกุตใ์ชห้ลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 

เสนอแนะแนวทางการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งและปฏิบติัตวัตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

4. เง่ือนไขความรู้ 

ความรู้เร่ืองการจบัใจความส าคญั และการเขียนความเรียง และการล าดบัความคิด
ในการเล่าเร่ือง 

5. เง่ือนไขคุณธรรม 

-  มีมารยาทในการเขียนอยา่งสร้างสรรค ์

-  มีความรับผดิชอบ มีความพยายาม 



 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 

1. ครู อ่านนิทานเร่ือง “พระราชาท่ี 1 ในโลก” นกัเรียนช่วยกนัสรุปใจความส าคญั โดย
ครูใชค้  าถามเป็นเร่ืองอะไร เนน้เร่ืองเก่ียวกบัใคร มีแนวคิดส าคญัอยา่งไร 

2. ครูทบทวนความรู้ การสรุปใจความส าคญั 

ขั้นให้ประสบการณ์ 

1. นกัเรียนอ่านใบความรู้เร่ืองท่ีมาและหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เล่าท่ีมาและสรุป
ใจความส าคญั 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านเร่ืองสั้ น “วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” และจบัใจความ
ส าคญั 

3. สุ่มนกัเรียนเล่าเร่ืองสภาพความเป็นอยูข่องนกัเรียน และนกัเรียนคนอ่ืนแสดงความ
คิดเห็นตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นสรุป 

นกัเรียนเขียนความเรียง  เร่ือง การด าเนินชีวติตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1.  นิทาน  เร่ือง “พระราชาท่ี 1 ในโลก” 

2. เร่ืองสั้น  เร่ือง “วถีิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

การวดัผลและประเมินผล 

วธีิคิด 

1. สังเกตการจบัใจความส าคญั ตรวจแบบฝึกกิจกรรม 

2. ประเมินช้ินงานการเขียนความเรียง 

เคร่ืองมือการวดัผล 

1. แบบฝึกกิจกรรม 

2. ช้ินงานการเขียนความเรียง 

เกณฑ์การประเมิน 

ช้ินงานการเขียนความเรียง 



 

เกณฑ์การประเมิน 

ผู้ประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

เพือ่น ตนเอง ผู้ปกครอง ครู 

1. เขียนความเรียงถูกต้องตามรูปแบบ
การเขียน 

    

2. มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนด     

3. ใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์     

4. ใช้ภาษาส านวนโวหารได้เหมาะสม
สละสลวย 

    

ระดับคุณภาพ 

1. เขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามรูปแบบการเขียน 

คะแนน 

- เขียนไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบการเขียน   ใหร้ะดบัคะแนน 1 

- เขียนถูกตอ้งตามรูปแบบการเขียนบา้ง   ใหร้ะดบัคะแนน 2 

- เขียนถูกตอ้งตามรูปแบบการเขียน ร้อยละ 70  ใหร้ะดบัคะแนน 3 

- ไม่มีขอ้ผดิพลาดในรูปแบบการเขียน  ใหร้ะดบัคะแนน 4 

2. มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนด 

- เน้ือหาเรียบง่าย เน้ือความไม่มีความต่อเน่ือง คติเตือนใจไม่หลากหลาย  
ใหร้ะดบัคะแนน 1 

- เน้ือหาน่าสนใจ ขาดความต่อเน่ือง คติเตือนใจไม่หลากหลาย 
ใหร้ะดบัคะแนน 2 

- เน้ือหาน่าสนใจ มีความต่อเน่ือง มีคติเตือนใจท่ีหลากหลาย 
ใหร้ะดบัคะแนน 3 

- เน้ือหาน่าสนใจ มีความต่อเน่ือง 
ใหร้ะดบัคะแนน 4 

3. เขียนถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

- เขียนผดิ ตก หล่น เติม มากกวา่ 10 ค า    
ใหร้ะดบัคะแนน 1 

- เขียนผดิ ตก หล่น เติม นอ้ยกวา่ 10 ค า ไม่เกิน 6 ค า 



 

ใหร้ะดบัคะแนน 2 

- เขียนผดิ ตก หล่น เติม นอ้ยกวา่ 6 ค า 
ใหร้ะดบัคะแนน 3 

- ไม่มีขอ้ผดิพลาดดา้นการเขียน 
ใหร้ะดบัคะแนน 4 

4. ใชโ้วหารในการเขียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ใชโ้วหารในการเขียนเพียงอยา่งเดียว 
ใหร้ะดบัคะแนน 1 

- ใชโ้วหารในการเขียนตั้งแต่ 2-3 โวหาร 
ใหร้ะดบัคะแนน 2 

- ใชโ้วหารในการเขียนครบถว้น 
ใหร้ะดบัคะแนน 3 

- ใชโ้วหารในการเขียนครบถว้นและมีความสละสลวย 
ใหร้ะดบัคะแนน 4 



 

ใบความรู้  เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ แลว้ตอบค าถาม 
 
 
 
 
“เศรษฐกิจพอพียง" เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
มัน่คงและย ัง่ยนื ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 แนวคิดหลกั 

เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะ การพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
 เป้าหมาย 

มุ่งใหเ้กิดความสมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 หลกัการ 

ความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
 เงื่อนไขพืน้ฐาน 

- จะตอ้งอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวชิาการ
ต่างๆมาใชใ้นการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน 

- การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี  และนกั
ธุรกิจในทุกระดบัใหส้ านึกคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ สุจริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

 
 
 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง 



 

 นิยามของความพอเพยีง 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
ความมีเหตุผล  หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ และความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 เงื่อนไขเพือ่ให้เกดิความพอเพยีง 

การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียง ตอ้งอาศยัทั้งความรู้ และ
คุณธรรมพื้นฐาน 

เง่ือนไขความรู้  ประกอบดว้ย  ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบ
ดา้นความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม เช่น          
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน  ความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

 
 

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หนังสือเศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร  2549. 

 

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2   เร่ือง  บ้านในฝัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 ออกแบบการวางแผนผงับา้นตามหลกัความงามของศิลปะสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้ 
 องคป์ระกอบของศิลปะ 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 1.  ความพอประมาณ 
  1.1  พอประมาณกบัเวลาท่ีก าหนดในการออกแบบ 
  1.2  พอประมาณกบัฐานะครอบครัวท่ีก าหนด 
 2.  ความมีเหตุผล 
  สามารถอธิบายความหมายเหมาะสมของขนาดบา้น  แบบบา้น  และการก าหนด
สภาพแวดลอ้มบรรยากาศของบา้นท่ีออกแบบวา่มีความเหมาะสมกบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ในครอบครัวนั้น ๆ 
 3.  การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ีในตัว   
  บรรยากาศกับสภาพแวดล้อมท่ีพอเหมาะ  ท าให้สมาชิกหรือเจ้าของบ้าน 
ไม่เดือดร้อนภายหลงั  คือ ไม่มีความโลภ ไม่ทะเยอทะยาน  ในส่ิงท่ีไกลกวา่ฐานะความเป็นอยู ่
 4.  เงื่อนไขความรู้ 
  องคป์ระกอบศิลปะ 
 5.  เง่ือนไขคุณธรรม 
  ความพอประมาณพอดี  พอใจในส่ิงท่ีตนเป็น  ยอ่มสร้างความสุขใหค้รอบครัวได ้
กจิกรรมการเรียนรู้      

1. ทบทวนการใชป้ระโยชน์จากทฤษฎีสี 
2. รวบรวมตวัอยา่งการใชสี้ท่ีเหมาะสมสวยงามตามทฤษฏีสี 
3. รวบรวมแบบบา้น  หอ้งต่าง ๆ  สภาพแวดลอ้ม  สวนหยอ่ม 
4. นกัเรียนแบ่งกลุ่มฝึกออกแบบหุ่นจ าลองบา้นในฝันตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

พร้อมทั้งใชสี้ใหเ้หมาะสม 
 รูปทรงภายนอก 
 สภาพแวดลอ้ม  บรรยากาศ 
 



 

 รูปทรงภายใน 
 หอ้งต่าง ๆ 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงาน และใหมี้การแสดงความคิดเห็นตามหลกัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่ือ /แหล่งเรียนรู้ 
  ตัวอย่าง  รูปแบบ  การจัดบ้าน  ตกแต่งบรรยากาศ  ห้องต่าง ๆ  จากเอกสาร  
หนงัสือบา้นและสวน  ตกแต่งบา้นและขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
การวดัผลและประเมินผล 
 เคร่ืองมือการวดัผล 
  ช้ินงานการออกแบบจดับา้น 
 วธีิวดั 
  ตรวจช้ินงาน 
 เกณฑ์การประเมิน 
  การออกแบบบา้นในฝัน 

ระดบัคะแนน  18-20  ระดบัคุณภาพดีมาก  หมายถึง  ใชอ้งคป์ระกอบของ
ทศันศิลป์ไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัการก าหนด
สถานภาพของครอบครัว 

15-17  ระดบัคุณภาพดี   หมายถึง  ใชอ้งคป์ระกอบทศันศิลป์ 
10-14  ระดบัพอใช ้  หมายถึง  ขาดความเหมาะสม  1  เร่ือง 
0-9      ระดบัปรับปรุง   หมายถึง  ขาดความเหมาะสมมากกวา่ 

2 เร่ือง  และไม่เหมาะสมกบั
สภาพของครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3   เร่ือง  การจดัตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 สามารถน าทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นตนเอง ครอบครัว และชุมชน มาใชใ้นการจดัตกแต่งบา้น
และบริเวณบา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมะสม น่าอยูต่ามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ของการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 
2. หลกัในการจดัตกแต่งบา้น และบริเวณบา้น 
3. องคป์ระกอบในการจดัตกแต่งบา้น และบริเวณบา้น 
4. การจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบา้น 
5. การจดัแต่งบริเวณบา้น 

การบูรณาการกบัหลกัแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.  ความพอประมาณ 

1.1 พอประมาณกบัเวลาท่ีใช้ในการดูแลรักษาและท าความสะอาดเคร่ืองประดบั
ตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

1.2 พอประมาณกบัแรงงานของสมาชิกในครอบครัวท่ีจะช่วยกนัจดัตกแต่งบา้น
และบริเวณบา้น 

1.3 พอประมาณกบังบประมาณของครอบครัวท่ีมีอยู ่
2.  ความมีเหตุผล 

2.1 สมาชิกในครอบครัวไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
2.2 ประหยดัรายจ่ายของครอบครัว 
2.3 ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
2.4 บา้นและบริเวณบา้น สะอาดเป็นระเบียบ สวยงามน่าอยู ่

3.   การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ีในตัว 
3.1 สมาชิกในบา้นทุกคนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี 
3.2 เกิดการประหยดัและออม 
3.3 ครอบครัวอบอุ่น 

4.   เง่ือนไขความรู้ 
4.1 หลกัในการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 
4.2 องคป์ระกอบในการจดัตกแต่งบา้น 
4.3 การจดัตกแต่งบริเวณบา้น 



 

5. เง่ือนไขคุณธรรม  
5.1 ความรับผดิชอบในการท างาน 
5.2 ความขยนั อดทน 
5.3 ความสามคัคี 
5.4 ความประหยดัและออม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

1. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น ครู

สุ่มถามนกัเรียนเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 
- บา้นของนกัเรียนมีสมาชิกจ านวนก่ีคน 
- บ้านท่ีนักเรียนอาศัยอยู่เป็นบ้าน ทาวเฮาส์ บ้านชั้ นเดียว หรือสองชั้ น           
มีจ  านวนหอ้งก่ีหอ้ง  ไดแ้ก่หอ้งอะไรบา้ง 

- นกัเรียนชอบหอ้งไหนมากท่ีสุดเพราะเหตุใด 
3. นกัเรียนซักถาม ครูอธิบายพร้อมกบัให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัตกแต่ง

บา้นและบริเวณบา้น 
              ขั้นสอน 

1. แบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 – 7 คน เลือกหัวหน้ากลุ่มท าหน้าท่ี
ประสานงานภายในกลุ่มและเลขานุการเพื่อจดบนัทึกการประชุม 

2. ให้นักเรียนทุกกลุ่มนั่งตามท่ีครูก าหนดให้ เพื่อครูผู ้สอนจะได้ดูแลให้
ค  าปรึกษาในการศึกษาใบความรู้และท าใบงานไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่ม เช่น 

  1)  กลุ่มท่ีเลือก  เร่ือง การจดัตกแต่งห้องครัว 
  2)  กลุ่มท่ีเลือก  เร่ือง การจดัตกแต่งห้องอาหาร 
  3)  กลุ่มท่ีเลือก  เร่ือง การจดัตกแต่งห้องรับแขก 

 4)  กลุ่มท่ีเลือก  เร่ือง การจดัตกแต่งห้องนอน 
   5)  กลุ่มท่ีเลือก  เร่ือง การจดัตกแต่งห้องน ้า ห้องสุขา 
  6)  กลุ่มท่ีเลือก  เร่ือง การจดัตกแต่งบริเวณบา้น 

3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และนิตยสารบา้นและสวน แลว้ส ารวจดูวา่
การจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้นอยา่งไหน ท่ีจะเป็นแนวทางในการตกแต่ง
หอ้งต่าง ๆ ภายในบา้นและบริเวณบา้น ตามหวัขอ้ท่ีกลุ่มเลือกไว ้



 

4.   นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัคิดวิเคราะห์ คน้หาวิธีการ หลกัการจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ 
และบริเวณบา้น ความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างมี
ความปลอดภยั 

5.   หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันค้นหาวิธีการใช้ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานอยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ โดยเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ 

6. ครูน าอภิปรายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับวสัดุ
อุปกรณ์ ท่ีใช้ตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างประหยดังบประมาณโดยเลือกใช้วสัดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ าหรับตกแต่งท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีสามารถน ามาดดัแปลง แกไ้ขให้
น ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ หรือน าวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส าหรับตกแต่งท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ินมาใชเ้พื่อจะไดป้ระหยดั  เน่ืองจากราคาสินคา้ไม่แพงเท่าสินคา้น าเขา้ 
และใหค้  านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้าน   ตลอดจนใหน้กัเรียนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ในการท างานอยา่งรู้ค่า
และถูกวิธีไดอ้ยา่งเหมาะสมตามลกัษณะบา้นท่ีอยู ่  ครูสรุปและให้ค  าแนะน า
เน้ือหาใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักการ วิธีการ 
ขั้นตอน วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชต่้าง ๆใน การจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ และบริเวณ
บา้นตามหัวขอ้เร่ืองท่ีไดเ้ลือกไวต้ามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
ใบงานและให้นกัเรียนทุกคน กลบัไปตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบา้นมาคนละ 
1 หอ้ง  และส่งภาพถ่ายหอ้งท่ีจดัตกแต่งเสร็จเรียบร้อยส่งครูในสัปดาห์หนา้ 

 ข้ันสรุป 
  นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปการวางแผนจดัตกแต่งห้อง ๆ ต่างในบา้นและบริเวณบา้นหนา้ชั้นเรียน 

ส่ือการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ 
 2. ใบงาน 
 3. แบบบนัทึกการวางแผนจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ และบริเวณบา้น 
 4.  นิตยสารบา้นและสวน 

การวดัผลประเมินผล 
 วธีิวดัผลประเมินผล 
  ตรวจใบงาน 
  ตรวจผลงาน 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 



 

 เคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
  แบบประเมินใบงาน 

แบบตรวจผลงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

 เกณฑ์การวดัผลประเมินผล 
  ตรวจใบงาน         เกณฑก์ารผา่น ร้อยละ 50 

ตรวจผลงาน         เกณฑก์ารผา่น ร้อยละ 50 
  สังเกตพฤติกรรม  เกณฑก์ารผา่น ร้อยละ 60 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมงานแสดงส้ินคา้ตกแต่งบา้นท่ีจดัข้ึนตามสถานท่ีต่าง ๆ 

ภาคผนวก 
  - ใบความรู้ 

-ใบงาน 
- แบบบนัทึกการวางแผน 
- แบบประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
- แบบประเมินใบงาน 
- แบบประเมินผลงาน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง  การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 

 

 การจัดตกแต่ง หมายถึง การจดัประดบั เพื่อความสวยงามของอาคารสถานท่ี ทั้งภายในและ  
ภายนอกรวมทั้งบริเวณท่ีอยูร่อบ ๆ อาคาร 

การตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน หมายถึง  การท าให้บา้นและบริเวณบา้นสะอาด  สวยงาม  
น่าอยู่อาศยั โดยการจดัองค์ประกอบทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกของบา้นให้สอดคล้องตาม
หลกัการทางศิลปะมีความเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย งบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยู ่

ประโยชน์ของการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น                                                                                 
การจัดตกแต่งบ้านมีประโยชน์  ดังนี้ 

1. ท าใหบ้า้นเกิดความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู ่

2. ฝึกให้สมาชิกของครอบครัวมีความรับผิดชอบ รู้จกัหน้าท่ี พยายามท างานบา้นท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม 

3. ท าใหส้มาชิกมีความพอใจ เกิดความมัน่ใจในตนเอง และภาคภูมิใจท่ีท างานบา้นไดส้ าเร็จ 

4. ผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวสามารถควบคุมดูแลการท างานต่าง ๆ ภายในบา้นไดง่้าย 

5. ท าให้สมาชิกของครอบครัวไดป้ระสบการณ์ในการท างาน การตดัสินใจ การแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

6. รู้จกัรักษาความปลอดภยัในการท างาน 

7. รู้จกัการประเมินการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการท างานต่อไปในคราวหนา้ 

8. สมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้ท างานส า เ ร็จลุ ล่วงตามเป้าหมายอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

 หลกัในการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 
 การจดัตกแต่งบา้นใหส้วยงามน่าอยู ่ควรค านึงถึงหลกัดงัน้ี 

1. ความปลอดภัย  มีคนจ านวนมากท่ีไดรั้บอุบติัเหตุท่ีเกิดภายในบา้นและบริเวณบา้น
ดงันั้นในการจดัตกแต่งบา้นควรระมดัระวงัความปลอดภยัของสมาชิก โดยจดัวางส่ิงของเคร่ืองตกแต่ง
บา้น ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย เคร่ืองตกแต่งบา้นท่ีแตกหกัง่ายควรจดัวางให้เหมาะสม มีฐานรองรับ
ส่ิงของท่ีจดัวางอย่างมัน่คง เพื่อไม่ให้หักหรือโค่นล้ม การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า       
ในบา้น จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั เป็นตน้ 

2. ถูกสุขลกัษณะและสะอาด การจดัตกแต่งบา้นควรจดัให้มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  
ไม่วางส่ิงของบงัทิศทางลม  ไม่วางส่ิงของบงัแสงสวา่งเพราะจะท าใหรู้้สึกร้อน  อบอา้ว บา้นมืดทึบ 
ควรท าความสะอาดเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแต่งบา้นเป็นประจ าเพื่อสุขอนามยัของคนในบา้น 



 

3. ความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอย การจดัตกแต่งบา้นจะตอ้งค านึงถึงความ
สะดวกสบายของสมาชิกในครอบครัว เอ้ืออ านวยให้สมาชิกไดพ้กัผอ่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้
อยา่งสะดวก มีเน้ือท่ีส าหรับท างาน  เก็บส่ิงของ มีท่ีพกัผอ่น มีส่ิงป้องกนัความร้อน เช่น มูล่ี ผา้ม่าน 
เป็นตน้ 

4. ความมีระเบียบและความสวยงาม   การจดัตกแต่งเคร่ืองเรือนควรมีความเป็น
ระเบียบ ส่ิงของท่ีจดัวางมากเกินไปและไม่เป็นระเบียบท าใหค้วามสวยงามลดนอ้ยลง นอกจากน้ี
การตกแต่งบา้นควรน าการใชสี้ท่ีเป็นหลกัศิลปะมาใช ้ ท าให้บา้นสวยงามน่าอยูย่ิง่ข้ึน น าดอกไม้
ประดบัมาตกแต่งบา้นเพิ่มความสดช่ืนสวยงาม 

5. ความประหยัด การจดัตกแต่งบา้นควรค านึงถึงความประหยดัทั้งเวลา แรงงาน 
และเงิน โดยพิจารณาเร่ืองเวลาในการดูแลรักษา ท าความสะอาด ราคาของส่ิงของท่ีน ามาใช้
ตกแต่งบา้น การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงจะท าใหช่้วยประหยดัเวลาและแรงงาน แต่ก่อนจะซ้ือควรพิจารณา
ความคุม้ค่าของการใชส้อยก่อนวา่เหมาะสมหรือไม่ 

องค์ประกอบในการจัดตกแต่งบ้าน 
 ส่ิงท่ีจะช่วยให้การตกแต่งบา้นเรียบร้อย  สวยงามและน่าอยูม่ากยิ่งข้ึนจ าเป็นตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. การใช้หลักทางศิลปะ   การใชห้ลกัทางศิลปะมาช่วยในกาจดัตกแต่งบา้นและ
บริเวณจะบ่งบอกถึงรสนิยม อุปนิสัย และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเจา้ของบา้นไดเ้ป็นอย่างดี
โดยวางส่ิงของเคร่ืองใช้เคร่ืองประดับตกแต่งให้เกิดสมดุล ซ่ึงพิจารณาองค์ประกอบรูปทรง 
สัดส่วนของเคร่ืองประดบัตกแต่ง  นอกจากน้ีการใช้สีก็เป็นองค์ประกอบทางศิลปะท่ีช่วยดึงดูด
ความสนใจ และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคน การใชสี้ตอ้งใชใ้หเ้กิดความกลมกลืน และเหมาะสม
กบัพื้นท่ีโดยทัว่ไป 

2. เคร่ืองใช้และเคร่ืองประดับตกแต่ง  ในการจัดหาเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดับ
ตกแต่งบา้น ภาพถ่าย ภาพแขวนผนงั โคมไฟ แจกนัดอกไมม้าประดบัตกแต่งบา้นจะช่วยให้บา้น
ดูสวยงาม น่าอยู่ยิ่งข้ึน ซ่ึงของประดบัตกแต่งน้ีเราสามารถท่ีจะประดิษฐ์หรือดดัแปลงมาจากวสัดุ
เหลือใช ้หรือวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน มาประดบัตกแต่ง ทั้งน้ีของท่ีประดบัตกแต่งไม่ควรมีจ านวน
มากเกินไป 

3. ต้นไม้  การน าตน้ไมม้าเป็นส่วนประกอบในการจดัตกแต่งบา้นเป็นท่ีนิยมกนัมาก
เพราะทุกคนสามารถจดัหาไดห้ลายลกัษณะ หลายประเภทตามควรแก่เวลาและสถานท่ีท่ีจะอ านวย
หากมีพื้นท่ีนอ้ยควรจดัในลกัษณะสวนหยอ่มหรือแมไ้ม่มีเน้ือท่ีก็สามารถจดัปลูกลงในกระถางหรือ
ภาชนะส าหรับแขวนก็ได ้
 



 

เอกสารอ้างองิ 

              เสาวนีย ์ จกัรพิทกัและคณะ ง 001 งานบ้าน. พิมพค์ร้ังท่ี 11 กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช  จ ากดั, 

2544 

 วรรณี วงคพ์านิชย ์ วริิวรรณ สรรพอาษา หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย.ี      

กรุงเทพฯ : บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ จ ากดั , 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง  การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้านและการจัดตกแต่งบริเวณบ้าน 

 การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 
บา้นโดยทัว่ไปจะมีห้องต่าง ๆ ไวส้ าหรับท ากิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิด

ความสะดวกสบาย เป็นสัดส่วนการจดัตกแต่งหอ้งต่าง ๆ ภายในบา้น มีหลกัดงัน้ี 
 3.1 การจัดตกแต่งห้องครัว 
 หอ้งครัวเป็นหอ้งท่ีใชป้ระกอบอาหาร บางบา้นจะใชมุ้มใดมุมหน่ึงของห้องหรือมุมใดมุม
หน่ึงของบา้น ข้ึนอยูก่บัฐานะความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการของเจา้ของบา้น ห้องครัวของเราจะอยู่
ในลกัษณะใดก็ตาม เราสามารถตกแต่งใหส้วยงามเหมาะสมได ้ดงัน้ี 

1. จดัให้มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น มีหน้าต่าง ช่องระบาย
อากาศ หรือเคร่ืองดูดควนั เป็นตน้ 

2. การใชสี้ในหอ้งครัวควรเป็นสีท่ีใหค้วามสวา่งและสะอาดตา เช่น สีขาว สีฟ้าอ่อน เป็นตน้ 

3. จดัวางเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการหยิบใชแ้ละเป็นระเบียบ เช่น จดัวางน ้ าปลา 
น ้าตาล เกลือ บนชั้นวางเคร่ืองปรุง เป็นตน้ 

4. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาหารครบถว้น เช่น เตา หมอ้ กระทะ 
จาน ชาม ชอ้น โดยจดัวางส่ิงของอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ หยบิใชไ้ดง่้าย 

5. ควรจดัให้มีท่ีรองรับขยะ และเม่ือประกอบอาหารเรียบร้อยแลว้ ควรน าขยะออกจาก
หอ้งครัว เพราะขยะในห้องครัวส่วนใหญ่จะเป็นเศษผกั เศษอาหารหรือของสด ซ่ึงเน่า
เสียง่าย หากทิ้งไวจ้ะเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุแมลงวนั แมลงสาบ มด เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพการจดัตกแต่งห้องครัว 



 

3.2  การจัดตกแต่งห้องอาหาร 
  หอ้งอาหารเป็นห้องท่ีใชรั้บประทานอาหาร บางบา้นจะใชเ้ป็นท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
อ่านหนงัสือ เยบ็ผา้ประดิษฐ์ส่ิงของ เป็นตน้ ในการจดัห้องอาหารควรมีหลกัการ ดงัน้ี 

1. จดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เช่น มีช่องระบายอากาศ
หรือมีหนา้ต่าง 

2. การใชสี้ในห้องอาหาร ควรเป็นสีท่ีให้ความรู้สึกเหมือนอาหารอุ่นอยูต่ลอดเวลา 
เช่น สีชมพอู่อน สีส้มอ่อน เป็นตน้ 

3. การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี ควรจดัวางใหส้ามารถเล่ือนเกา้อ้ีลุกนัง่ไดส้ะดวก 
4. จดัวางเคร่ืองใชข้ณะรับประทานอาหารใหค้รบ เช่น ผา้เช็ดมือ ไมจ้ิ้มฟัน แกว้น ้า 

เป็นตน้ 
5. จดัหาภาพแขวนผนงัประเภทอาหารหรือเก่ียวขอ้งกบัอาหารเพื่อเสริมบรรยากาศ

ในการรับประทานอาหาร เช่น ภาพผกัผลไม ้ภาพเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ  

 

 

 

 

  

3.3  การจัดตกแต่งห้องรับแขก 
  หอ้งรับแขก ควรอยูบ่ริเวณส่วนหนา้ของบา้น บางบา้นอาจจะใชเ้ป็นท่ีท ากิจกรรม
ร่วมกนั เช่น ดูโทรทศัน์ ฟังเพลง สนทนา เป็นตน้ การจดัแต่งห้องรับแขกควรจดั ดงัน้ี 

1. จดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เช่น มีหนา้ต่าง อาจจะ
ติดตั้งพดัลมหรือติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อใหเ้ยน็สบายไม่ร้อนอบอา้ว 

2. การใชสี้ในห้องรับแขกควรเป็นสีท่ีให้ความสดใส สวยงานประเภทสีอุ่นหรือ   
สีร้อน เช่น สีชมพอู่อน สีส้มอ่อน เป็นตน้ 

3. การจดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี ควรจดัวางเป็นกลุ่มเพื่อใหส้ะดวกต่อการสนทนา 
4. ควรมีตูส้ าหรับจดัวางส่ิงสวยงามแปลกตา หรือจดัวางส่ิงท่ีเชิดหนา้ชูตาของบา้น 

เช่น โล่เกียรติยศ เหรียญเชิดชูเกียรติ รางวลัต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในครอบครัวไดรั้บ 
หรือภาพท่ีสวยงานประทบัใจ เป็นตน้ 

5. ควรจดัหาหนงัสือรายปักษ ์ นิตยสาร หรือจดัวางไวท่ี้มุมใดมุมหน่ึงใกล ้ ๆ เกา้อ้ี
รับแขกเพื่อแขกสามารถหยบิอ่านไดส้ะดวกขณะรอสมาชิกในบา้น 

        ภาพการจดัตกแต่งห้องอาหาร 
 



 

 

 

 

 

 

  

3.4  การจัดตกแต่งห้องนอน 
  ห้องนอนเป็นท่ีส่วนตวัท่ีให้ความรู้สึกสบายท่ีสุดของบา้น ในการจดัห้องนอน ควร
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. มีความเป็นส่วนตวัไม่จดัใหป้ะปนกนั เม่ืออยูใ่นห้องนอนประตูสามารถปิดล็อก
ดา้นในและปิดล็อกดา้นนอกเพื่อความเป็นส่วนตวั 

2. มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น มีหน้าต่าง ช่องระบาย
อากาศ มีพดัลม หรือเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

3. การใช้สีในห้องนอนควรค านึงถึงความต้องการของผูใ้ช้ โดยทั่วไปจะตกแต่ง
ห้องนอนดว้ยสีเยน็ เพราะให้ความรู้สึกสบาย แต่ส าหรับห้องนอนของวยัรุ่น ซ่ึง
เป็นวยัท่ีสดใสอาจจะเลือกใชสี้โทนอบอุ่นก็ได ้

4. การเลือกเคร่ืองเรือน เช่น เตียง โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ควรให้มีขนาด
เหมาะสมกบัหอ้ง 

5. การจดัวางเคร่ืองเรือนไม่ควรขวางทางเขา้ออก โต๊ะเขียนหนังสือควรวางใกล้
หนา้ต่างเพื่อจะไดรู้้สึกเยน็สบายขณะเขียนหนงัสือ ส่วนเตียงควรจดัวางให้ห่าง
จากฝาผนงั 1-2 ฟุต  เพื่อสะดวกต่อการท าความสะอาด ส่วนตูค้วรจดัวางชิดฝาผนงั
ไม่ปิดทบัช่องลมและหนา้ต่าง เป็นตน้ 

6. จดัให้มีส่ิงของเคร่ืองใช้ตามความจ าเป็นและจดัวางในท่ีเหมาะสมและสวยงาม 
เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ วทิย ุนาฬิกา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

               ภาพการจดัตกแต่งห้องรับแขก 



 

 

 

 

 

 
 

 3.5  การจัดตกแต่งห้องน า้ ห้องสุขา 
  หอ้งสุขาส าหรับบา้นสมยัใหม่ในปัจจุบนันิยมสร้างไวต้วับา้น อาจจะติดอยูก่บัห้องนอน 
หอ้งแต่งตวั โดยอาจจะจดัห้องน ้าและหอ้งสุขาอยูใ่นหอ้งเดียวกนั เพื่อสะดวกต่อการใชง้าน การจดั
ตกแต่งห้องน ้าควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ควรมีห้องน ้าให้เพียงพอส าหรับสมาชิก 
2. มีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ควรจดัใหมี้ช่องระบายอากาศ

โดยใหช่้องระบายอากาศสูงเหนือศีรษะและมิดชิด ไม่สามารถมองเห็นดา้นใน
ได ้เช่น ช่องระบายอากาศใชก้ระจกฝ้า อิฐบล็อกแบบมีช่องระบายลม เป็นตน้ 

3. การใชสี้ในห้องน ้าควรเป็นสีอ่อนเยน็ตา เช่น สีเขียวอ่อน สีเหลือง สีฟ้าอ่อน 
สีชมพูอ่อน สีส้มอ่อน เป็นตน้ และควรน าตน้ไมป้ระดบัมาตกแต่งเพื่อความ
สวยงามสดช่ืน 

4. เคร่ืองใชใ้นหอ้งน ้า หอ้งสุขา ควรจดัเตรียมใหพ้ร้อม และควรมีท่ีส าหรับอาบน ้า 
เช่น อ่างอาบน ้า ถงัใส่น ้าหรือฝักบวัอาบน ้า นอกจากน้ีควรมีโถสุขา อ่างลา้งมือ 
ชั้นวางของและกระจกเงา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตกแต่งห้องน ้ า / ห้องสุขา 

ภาพการจดัตกแต่งห้องนอน 

 



 

การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน 
 บริเวณบา้น ไดแ้ก่ ส่วนท่ีอยูร่อบ ๆ ตวับา้น เช่น สนามหญา้ ร้ัวบา้น ทางเดิน ทางระบายน ้า 
ซ่ึงสมาชิกทุกคนในบา้นควรช่วยกนัดูแลตกแต่งใหส้ะอาดตา สวยงาม และสดช่ืน ดงัน้ี 

1. สนามหญา้ บา้นท่ีมีสนามหญา้ควรดูแลหมัน่ตดัหญา้อยูเ่สมอ อยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง   เพื่อความสวยงามและความปลอดภยัจากงู ตะขาบ เป็นตน้ 

2. หากมีหลุม มีบ่อหรือเป็นแอ่งน ้ าขงัควรถมให้เรียบร้อยเพื่อกนัการหกลม้ หรือเป็น
ท่ีเพาะพนัธ์ุยงุ 

3. บริเวณขอบสนามอาจจะปลูกต้นไม้ เช่น มะม่วง ชมพู่  ตะแบก หรือจัด
สวนหยอ่มหรือปลูกพืชสวนครัว เช่น มะเขือ พริก โหระพา เป็นตน้ 

4. ทางเดินในสนามควรจดัวางแผ่นหินเป็นทางเทา้เพื่อความสวยงาม สะดวก และ     
ไม่เหยยีบหญา้ 

5. ถนนเขา้สู่ตวับา้นเพื่อความสวยงามสดช่ืน ควรปลูกไมด้อกไมป้ระดบั  เช่น เข็ม 
กุหลาบ บานช่ืน ดาวเรือง เป็นตน้ 

6. ระเบียงหน้าบา้น หรือมุมบา้นควรจดัวางไมก้ระถางประเภทไมป้ลูกในร่ม เช่น 
พลูด่าง เขียวหม่ืนปี วาสนา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

วรรณี วงคพ์านิชย ์ วริิวรรณ สรรพอาษา หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 

                              เทคโนโลย.ี กรุงเทพฯ : บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ จ ากดั , 2546 

  

 

 

 

         ภาพการจดัตกแต่งบริเวณบา้น 

 



 

ใบงาน 
 
เร่ือง  การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน    

 
                           กลุ่มท่ี .........................................  ชั้น ........................................ 
รายช่ือสมาชิก 1........................................................ 2..................................................... 
  3....................................................... 4..................................................... 
  5......................................................... 
ค าแนะน า 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน โดยหวัหนา้กลุ่มท าหนา้ท่ีประสานงานภายในกลุ่ม
และเลขานุการเพื่อจดบนัทึกการประชุม 

2. หัวหน้ากลุ่มน าสมาชิกศึกษาใบความรู้ และน าสมาชิกอภิปรายสรุปเก่ียวกบัการจดั
ตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น  หลกัการจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ และบริเวณบา้น เสร็จแลว้
ช่วยกนัระดมความคิดวเิคราะห์วางแผนจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ ตามท่ีกลุ่มเลือกตามหลกั
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปผลลงในแบบวางแผนการจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ
และบริเวณบา้นขา้งล่างน้ี 

3. ตวัแทนกลุ่มรายงานผลหนา้ชั้นเรียน 
4. ให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัไปจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบา้นของนกัเรียนมา

คนละ 1 หอ้ง   เสร็จแลว้ถ่ายรูปน าภาพมาส่งครูในสัปดาห์หนา้ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

แบบบันทกึการวางแผนจดัตกแต่งห้องต่าง ๆ และบริเวณบ้าน 
 

เร่ือง   การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ และบริเวณบ้าน                 

 
กลุ่มท่ี   .......................ชั้น ม.1 /............. 

การวางแผนจดัตกแต่งห้อง............................................................... 
วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช ้ท่ีใชต้กแต่ง  ไดแ้ก่ 

1. ............................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................ 
5. ............................................................................................................................................ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
งบประมาณ (รายละเอียดค่าใชจ่้าย ) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและแนวทางแกไ้ข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

 



 

แบบประเมินใบงาน 
 

กลุ่มท่ี  .............. 
 

         รายการ 
 
ช่ือ   สกุล 

ความถกูตอ้ง
ของเน้ือหา 

การใชภ้าษา
ถกูตอ้ง 

ความเป็น
ระเบียบ 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ส่งตรงตาม
ก าหนดเวลา 

 รวม            
คะแนน 

4 4 4 4 4 20 

1..................... 
2..................... 
3..................... 
4..................... 
5..................... 

      

 
      ลงช่ือ ........................................... ผูป้ระเมิน 
               (..........................................) 
                  .........../............./.............. 
 
ระดับคุณภาพ 
 4 หมายถึง     ดีมาก 
 3 หมายถึง     ดี 
 2 หมายถึง     พอใช ้
 1 หมายถึง     ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน 
 16   -  20    คะแนน     ดี 
 10  -   15    คะแนน     พอใช ้
 ต ่ากวา่  10  คะแนน     ตอ้งปรับปรุง      
 
 
 
 
 
 



 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัตงิานกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี  .............. 
 

รายการ 
 
 
 

  ช่ือ   สกุล 

การวางแผน
ปฏิบติังาน 

ความ
ร่วมมือใน
การท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

ความ
ปลอดภยัใน

การ
ปฏิบติังาน 

การใชแ้ละ
เกบ็รักษา
เคร่ืองมือ 

รวม
คะแนน 

4 4 4 4 4 20 

1........................ 
2........................ 
3........................ 
4........................ 
5........................ 

      

 
ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  ตนเอง   กลุ่มเพื่อน 
 
     
      ลงช่ือ.....................................  ผูป้ระเมิน 
              (.....................................) 
                  ........./............/.......... 
ระดับคุณภาพ 
 4 หมายถึง ดีมาก 
 3 หมายถึง ดี 
 2 หมายถึง พอใช ้
 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน 
 16    -   20   คะแนน    ดี 
 12   -    15   คะแนน    พอใช ้
 ต ่ากวา่  12  คะแนน  ตอ้งปรับปรุง 
 
 



 

แบบประเมินผลงาน 
 

กลุ่มท่ี  .............. 
 
      รายการ 
 
 
 ช่ือ - สกุล 

 ถกูตอ้ง
ตามแบบ 

ความ
ประณีต
สวยงาม 

ความคิด
สร้างสรรค ์

การ
น าไปใช้
ประโยชน ์

เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

รวม
คะแนน 

4 4 4 4 4 20 

1........................ 
2........................ 
3........................ 
4........................ 
5........................ 

      

 
ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  ตนเอง   กลุ่มเพื่อน 
 
     
      ลงช่ือ.....................................  ผูป้ระเมิน 
              (.....................................) 
                 ........./............/.......... 
ระดับคุณภาพ 
 4 หมายถึง        ดีมาก 
 3 หมายถึง        ดี 
 2 หมายถึง         พอใช ้
 1 หมายถึง         ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน 
 16    -   20   คะแนน    ดี 
 10   -    15   คะแนน    พอใช ้
 ต ่ากวา่  10   คะแนน    ตอ้งปรับปรุง 



 

 
หน่วยการเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2   

“รอบรัว้บา้นเรา” 

 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 



 

หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่วงช้ันที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้  รอบร้ัวบา้นเรา 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

3. วเิคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที ่ส 3.1 (5) 
4. ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
 ศึกษาสภาพความเป็นอยูข่องชุมชน ดา้นสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาของชุมชน ดา้นสังคมและ
เศรษฐกิจ และแนวทางแกไ้ขปัญหาตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 

5.1 รอบร้ัวบา้นเรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง รอบร้ัวบ้านเรา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาของชุมชนดา้นสังคม และเศรษฐกิจ ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. ความพอประมาณ 

นักเรียนได้ส ารวจพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนในโรงเรียนว่าตนและเพื่อนมี
พฤติกรรมใดไม่เหมาะสม หรือปฏิบติัตามหลกัคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร เพื่อจะได้
ประมาณพฤติกรรมของตนเองไดถู้กตอ้ง 

2. ความมีเหตุมีผล 
การปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จะท าใหต้นเอง ครอบครัว และชุมชน พฒันา

อยา่งย ัง่ยนื 

3. การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ีในตัว 
นกัเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญั น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการด าเนินชีวิต 

4. เง่ือนไขความรู้ 
ปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ และแนวทางการแกไ้ข 

5. เง่ือนไขคุณธรรม 

ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

ครูเล่าข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ร่ือง การฆ่าตวัตาย การลกัขโมย ถูกต ารวจจบั และถูก
ลงโทษ ฯลฯ ใหน้กัเรียนฟัง ครูและนกัเรียนสนทนาถึงสาเหตุและวเิคราะห์ปัญหาวา่เกิดข้ึน
จากสาเหตุใด (หน้ีสิน การใชเ้งินเกินตวั การไม่รู้จกัประมาณ ฯลฯ) โดยน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา (3 ห่วง 2 เง่ือนไข  ซ่ึงจะเป็นการทบทวนความรู้ท่ี
นกัเรียนเรียนมาแลว้ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1) 

 

 

 



 

ขั้นให้ประสบการณ์ 

1. ครู เช่ือมโยงสภาพปัญหาจากข่าว จากส่ือต่าง ๆ กบัปัญหาในชุมชนท่ีนกัเรียนเคย
พบเห็นโดยระดมความคิดของนักเรียน จัดกลุ่มปัญหา เช่น ปัญหาด้านสังคม 
(สถานท่ีตั้ง เสียงดงั แออดั กล่ินเหม็น) ปัญหาการคมนาคม (รถติด) ปัญหาความ
ปลอดภยั ปัญหาโจรผูร้้าย ปัญหายาเสพติด การประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัวยั 
ปัญหาเศรษฐกิจ (การท ามาหากิน ความยากจน) ฯลฯ 

2. ครูมอบหมายนักเรียนเป็นรายบุคคล ศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาของเพื่อน
นกัเรียน แลว้จดักลุ่มสภาพปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั 

3. ครูให้นักเรียนศึกษา “เกษตรทฤษฎีใหม่” อาจด้วยการให้วิทยากรในท้องถ่ิน
บรรยายประกอบส่ือ หรือให้ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนในหนังสือเรียน ครูสรุป
เช่ือมโยงแนวคิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” กับหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ครูให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกนัว่า ในอาชีพต่าง ๆ สามารถน าหลกัคิดตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไ้ดอ้ยา่งไร ใหน้กัเรียนอภิปรายร่วมกนั 

5. แบ่ งก ลุ่มนัก เ รียนส ารวจอาชีพของบุคลากรในชุมชน  และส รุปปัญหา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา แล้วเขียนค าขวญั รณรงค์การแก้ปัญหา
รูปแบบต่าง ๆ ติดป้ายนิเทศในโรงเรียน 

ข้ันสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหน้กัเรียนบนัทึกลงสมุด 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้ที ่ได ้เ รียนกบัหลกัคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ     
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์

2. ตวัอยา่งจากการสัมภาษณ์เพื่อนนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
การวดัผลประเมินผล 

สังเกตจากการน าเสนอความคิดเห็นจากการศึกษาและส ารวจจากสภาพจริง 
 

 

 

 

 

 



 

ใบความรู้ส าหรับครู 
เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 

 ขั้นที่หน่ึง  เป็นแนวทางการจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมในระดบัครอบครัวเพื่อใหส้ามารถ
พึ่งพิงตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง  โดยมุ่งจดัหาแหล่งน ้าในไร่นา มีอาหารเล้ียงดูตนเอง และมีรายไดจ้าก
ผลผลิตส่วนท่ีเหลือ โดยการแบ่งพื้นท่ีท ากินออกเป็น 4 ส่วน อาศยัสูตร 30 / 30 / 30 / 10  แบ่ง
สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีเป็นขุดสระน ้า / ปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชผกัต่าง ๆ / ปลูกขา้ว / ท่ีอยูอ่าศยั
และถนนหนทาง ซ่ึงในกรณีท่ีเกษตรกรครอบครองพื้นท่ี 15 ไร่ 30% ของพื้นท่ีท่ีใชป้ลูกขา้วก็จะคิด
เป็นพื้นท่ีประมาณ 4 - 5 ไร่ อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนการแบ่งพื้นท่ีท ากิน สามารถปรับเปล่ียนไดต้าม
ความเหมาะสมของสภาพภูมินิเวศในแต่ละพื้นท่ี 

 กรณีการใชน้าขา้ว 5 ไร่ ส าหรับการสร้างแหล่งอาหาร และมีบ่อน ้ าเป็นปัจจยัการผลิตในไร่นา 
เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองก็จดัเป็นกระบวนการเขา้สู่ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 แต่หากเนน้วา่ มีพื้นท่ีปลูกขา้ว  
5 ไร่ และบ่อน ้าเท่านั้น เป็นการผลิตของเกษตรกรทัว่ไป ยงัไม่มีนยัมุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เท่าท่ีควร 
 ขั้นที่สอง  คือการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์  โดยเกษตรกรในพื้นท่ีร่วมแรงในการผลิต 
จดัการตลาด และพฒันาสวสัดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นการสร้างความสามคัคี
ภายในทอ้งถ่ิน และเตรียมความพร้อมก่อนกา้วสู่โลกภายนอก 

 ข้ันสุดท้าย  เป็นการสร้างความร่วมมือกบัแหล่งเงินทุนและแหล่งพลงังานภายนอก  เพื่อ
สนบัสนุนดา้นการลงทุน  และการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยรวม 

 อย่างไรก็ดี  แนวพระราชด าริเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นเป็นตวัอย่างภาคปฏิบติัของ
เศรษฐกิจพอเพียงตวัอยา่งหน่ึง  ในขณะท่ีเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายกวา้งกวา่ทฤษฎีใหม่  โดย
เป็นกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่  ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงน้ี  
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นบริบทอ่ืน ๆ ไดน้อกเหนือจากภาคเกษตรกรรม 

 

จาก  หนังสือนานาค าถามเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : กรกฎาคม 2549 (หน้า 14 - 15) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที ่1 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนสัมภาษณ์ปัญหาของเพื่อนร่วมชั้นและเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาซ่ึงกนั
และกนัอยา่งนอ้ย 5 คน  ใชเ้วลา 20 นาที และบนัทึกสรุปปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

คนท่ี 1 .............................................................. 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
คนท่ี 2 .............................................................. 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
คนท่ี 3 .............................................................. 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
คนท่ี 4 .............................................................. 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
คนท่ี 5 .............................................................. 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที ่2 
 

ค าช้ีแจง  แบ่งกลุ่มนกัเรียนส ารวจบุคลากรในชุมชน ในดา้นการประกอบอาชีพ และศึกษาวเิคราะห์
จดักลุ่มสภาพปัญหา พร้อมทั้งร่วมกนัระดมความคิดแนวทางการแกไ้ขและเขียนค าขวญัรณรงค์
การแกปั้ญหารูปแบบต่าง ๆ 

  
บุคลากรในชุมชน อาชีพ สภาพปัญหา 

1 ............................................ 
............................................... 
2 ............................................ 
.............................................. 
3 ............................................ 
.............................................. 
4 ............................................ 
............................................... 
5 ............................................. 
............................................... 
 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 
 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 



 

 

วเิคราะห์ปัญหา 
แนวทางการแก้ไขตามหลกัแนวคิดเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

1. ปัญหา ....................................................... 
..................................................................... 
2. ปัญหา ....................................................... 
..................................................................... 
3. ปัญหา ....................................................... 
..................................................................... 
4. ปัญหา ....................................................... 
..................................................................... 
5. ปัญหา ....................................................... 
..................................................................... 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการจดัการเรียนรูบ้รูณาการ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ช่วงชัน้ท่ี 3  
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ภาษาไทย  “ค าประพนัธเ์พื่อชีวิต ” 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี “การปลูกผกัสวนครวัใน

กระถาง” 

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   เร่ือง  ค าประพนัธ์เพือ่ชีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ภาษาไทย   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รู้และเข้าใจการแต่งกาพย์ยานี 11 ท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้   

1. ฉนัทลกัษณ์  กาพยย์านี 11 

2. สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขดา้นสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน 

การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ความพอประมาณ 
-   สามารถแต่งค าประพนัธ์ตามศกัยภาพของตนเองไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

2. ความมีเหตุผล   
- สามารถวเิคราะห์ประโยชน์ของเน้ือหาในค าประพนัธ์ 
- สามารถวเิคราะห์ประโยชน์ของการแต่งค าประพนัธ์ 

3. การมีภูมิคุ้มกนัในตนทีด่ี 
- มีความรักในภาษาไทย   
- ช่ืนชมในผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 
- สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

4. เง่ือนไขความรู้ 
- รู้หลกัการแต่งกาพยย์านี 11 
- รู้หลกัการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

5. เงื่อนไขคุณธรรม  
- สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตนเองและผลงานมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ่ื้น 
- รับผดิชอบงานทั้งของตนเองและส่วนรวม 
- มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
- มีความอดทน 

 
 



 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
ทบทวนความรู้เร่ืองฉนัทลกัษณ์  กาพยย์านี 11 

ขั้นสอน 
1. ครูสนทนากบันักเรียนเร่ือง  การใช้ความรู้ด้านภาษาไทยมาเป็นส่ือถ่ายทอดให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยยกตวัอยา่งค าประพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ 

2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนท ากิจกรรมท่ี 1 เร่ือง ค าคลอ้งจอง และกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การเล่นค า
และขอ้ความในค าประพนัธ์ ตามเวลาท่ีก าหนด  ครูเฉลยโดยให้สมาชิกตรวจผลงาน
ของตนเองอยา่งมีคุณธรรม 

3. ครูอธิบายขอ้ดีและขอ้บกพร่องในการท ากิจกรรมท่ี 1 และ 2 
4. ระดมความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาในโรงเรียน เช่น การทะเลาะวิวาท ชูส้าว ยาเสพติด 

ฯลฯ แล้วเลือกปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแต่งเป็นกาพยย์านี 11 

5. แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลงานของกลุ่มอ่ืน 1 กลุ่ม ต่อ 1 ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน  
ผลงานการแต่งกาพยย์านี 11 แสดงความคิดเห็นต่อผลงาน จากนั้นตวัแทนกลุ่มน าเสนอ
ผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวธีิการแต่งกาพยย์านี 11 ท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมการด าเนินชีวิต

ตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. แผนผงั ตวัอยา่งกาพยย์านี 11 และค าประพนัธ์ต่าง ๆ 
2. เอกสารแบบฝึกหดั เร่ือง ค าคลอ้งจอง  การเติมค าและขอ้ความในบทประพนัธ์ 
3. ข่าว หรือเร่ืองราวชีวติของบุคคล 

การวดัและประเมินผล 

1.  ประเมินผลงานการแต่งกาพยย์านีดา้น 
- ความถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 
- ความคิดสร้างสรรค ์
- ความไพเราะสละสลวยของภาษา 
- ประโยชน์และการน าไปใช้ 



 

 

2.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- ความร่วมมือในการท างาน 
- ภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้าม 
- ความรับผดิชอบ 

3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
- ความรับผดิชอบ 
- มีวนิยัในตนเอง 
- ความซ่ือสัตย ์
- ความมีระเบียบในการท างาน 
- มีความมานะ อดทน มุ่งมัน่ในการท างาน 



 

ใบความรู้ 
เร่ือง  แผนผงัและตัวอย่างกาพย์ยานี 11 

 
แผนผงั กาพย์ยานี 11 

 
   
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 
 

  องคพ์ระภูมิพล  ทรงช่วยชนพน้วกิฤติ 

  ช้ีแนะทางชีวติ  ดว้ยเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

  รู้จกัพอประมาณ  ตอ้งสู้งานอยา่คร้านเล่ียง 

  ใชธ้รรมอยา่บ่ายเบ่ียง คู่ความรู้ดูสุขเอย 
 
                  นางสมจิตร  หุตะเสวี 
                                                                                                                          ผูป้ระพนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กจิกรรมที่ 1 
เร่ือง   ค าคล้องจอง 

  
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน  5   คน หาค าคลอ้งจองกบัค าท่ีขีดเส้นใต ้

ตัวอย่างค าคล้องจอง   
 

ท่าดี    ทีเหลว, หนา้ใหญ่    ใจโต,    หมูไป    ไก่มา,    ลูกเล็ก    เด็กแดง 
 1.   สุกเอา  ........................ 
 2.   ...................  หมากแพง 
 3.   อ่ิมหมี  ....................... 
 4.   น ้าใส  ........................ 
 5.   หลงัสู้ฟ้า  ........................ 
 6.   ....................  ข่าก็แรง 
 7.  น ้าพึ่งเรือ  .......................   
 8.  ...................  ล าบากทอ้ง 
 9.  เก็บหอม  ....................... 
 10.  เอ้ือเฟ้ือ  ....................... 
  
  



 

กจิกรรมที่ 2 
เร่ือง  การเติมค าและข้อความในค าประพนัธ์ 

ตอนที ่ 1   ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มเดิมช่วยกนัเติมค าท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์
ของกาพยย์านี 11 

 

สมศรีกบัสมปอง  สองพี่ .......... รักใคร่กนั 

  สุข – ทุกขร่์วมแบ่ง ........  ทุกคืนวนัเป็นสุขใจ 

   ขยนัต่ืนแต่เชา้  หนา้ไม่ ........ จิต .......... 

  กวาดบา้นเอ่ียม...............  ช่วยกนัไปใจเบิกบาน 

 

ตอนที่ 2  ค าช้ีแจง นักเรียนช่วยกนัเติมขอ้ความท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามฉันทลกัษณ์ของ      
กาพยย์านี 11 

 
   ขอเชิญชวนเด็กไทย  มีนิสัยรู้อดออม 
  ...........................................  ขยนังานไม่คร้านหนี 
   ซ่ือสัตยแ์ละอดทน  ................................. 
  เมตตาเอ้ืออารี    ................................ 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลงานการแต่งกาพย์ยานี 11 
 
ช่ือ ………………………….ช้ัน .........................................  เลขที ่....................   
 

ค าช้ีแจง   
1. เกณฑ์การประเมิน 

 ดีมาก ใหร้ะดบัคะแนน   4    คะแนน 
 ดี ใหร้ะดบัคะแนน    3    คะแนน 
 พอใช ้    ใหร้ะดบัคะแนน    2    คะแนน 
 ควรปรับปรุง   ใหร้ะดบัคะแนน   1   คะแนน 
 
2. กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  /  ในช่อง                  เพื่อแสดงฐานะของผูป้ระเมิน 
  ตนเอง  ผูส้อน      ผูป้กครอง  เพื่อน 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.ความถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์     
2. ความคิดสร้างสรรค ์     
3.ความไพเราะสละสลวยของภาษา     
4.ประโยชน์และการน าไปใช้     

 
     ลงช่ือ ................................................. ผูป้ระเมิน 
            (...................................................) 
             ............./................../................... 

 
 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมินพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่ม ................................................................. 
รายช่ือสมาชิก 
 1....................................................        2....................................................... 
 3....................................................        4....................................................... 
 5....................................................  

ค าช้ีแจง   
1. เกณฑ์การประเมิน 
 ดีมาก ใหร้ะดบัคะแนน    3   คะแนน 
 ดี ใหร้ะดบัคะแนน    2   คะแนน 
 พอใช ้   ใหร้ะดบัคะแนน    1   คะแนน 
2. กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  /  ในช่อง               เพือ่แสดงฐานะของผู้ประเมิน 

       ตนเอง  ผูส้อน                    ผูป้กครอง                        เพื่อน 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
1. ความร่วมมือในการท างาน     
2. ภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้าม     
3 .ความรับผดิชอบ     

 
ลงช่ือ ................................................. ผูป้ระเมิน 

            (...................................................) 
               ............./................../................... 



 

แบบประเมินพฤตกิรรมการท างานเป็นรายบุคคล 
 

ช่ือ ……………………………….ชั้น .........................................  เลขท่ี ....................   

ค าช้ีแจง   
1 เกณฑ์การประเมิน 
 ดีมาก  ใหร้ะดบัคะแนน  5  คะแนน 
 ดี  ใหร้ะดบัคะแนน  4  คะแนน 
 พอใช ้   ใหร้ะดบัคะแนน  2  คะแนน 
 ควรปรับปรุง  ให้ระดบัคะแนน  1  คะแนน 
2 กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  /   ในช่อง               เพือ่แสดงฐานะของผู้ประเมิน 
      ตนเอง           ผูส้อน                  ผูป้กครอง                  เพื่อน 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
1. ความรับผดิชอบ     
2. มีวนิยัในตนเอง     
3. ความซ่ือสัตย ์     
4. ความมีระเบียบในการท างาน     
5. มีความมานะ อดทน มุ่งมัน่ในการท างาน     
 

ลงช่ือ ................................................. ผูป้ระเมิน 
            (...................................................) 
            ............./................../................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2   เร่ือง  การปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สามารถปลูกผกัสวนครัวในกระถางไดถู้กตอ้งประหยดั ปลอดภยั  ตามหลกัแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้ 

1. การปลูกผกัในกระถาง   
1.1  การวางแผนปลูกผกัสวนครัว 
1.2 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ลูก 
1.3 วธีิการปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 
1.4 ตวัอยา่งการปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 

2. การปฏิบติับ ารุงรักษาผกัสวนครัวท่ีปลูกในกระถาง 
2.1 การใหปุ๋้ย 
2.2 การก าจดัศตัรูพืช 

3.  การเก็บเก่ียว 
การบูรณาการกบัหลกัแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.  ความพอประมาณ 
 พอประมาณกบัเวลาท่ีใชป้ลูก และดูแลรักษา เช่น การรดน ้าผกั 
 พอประมาณกบัสถานท่ี 
 พอประมาณกบัแรงงานท่ีมีอยูใ่นครอบครัว 
 พอประมาณกบังบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่

2. ความมีเหตุผล 
 ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 ประหยดัรายจ่ายของครอบครัว 
 มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 ไดผ้กัปลอดสารพิษไวบ้ริโภค 

3. การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
3.1 สุขภาพร่างกายแขง็แรง  
3.2 ปลอดภยัจากสารพิษท่ีติดมาจากผกั 
3.3 เกิดการประหยดัและออม 



 

3.4 ครอบครัวอบอุ่น 
4. เง่ือนไขความรู้ 

4.1 วธีิการปลูกผกัสวนครัวท่ีนกัเรียนสนใจเลือกปลูก 

4.2 การเตรียมภาชนะปลูก 
4.3 การใชปุ๋้ยชีวภาพ 
4.4 การดูแลรักษาและการเก็บเก่ียว 

5. เง่ือนไขคุณธรรม 
5.1 ความรับผดิชอบในการท างาน 
5.2 ความขยนั อดทน 
5.3 ความสามคัคีภายในกลุ่ม 
5.4 ความประหยดัและออม 
5.5 การแบ่งปัน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

1. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
2. นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งของจริงผกัสวนครัวท่ีปลูกในกระถาง จ านวน 3 ชนิด  ไดแ้ก่ 

ตน้กะเพรา   ตน้ตะไคร้ และตน้ขิง ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบ  ดงัน้ี 
    -   ผกัสวนครัวทั้ง  3  ชนิด  ช่ืออะไร 

   -  ตน้กะเพรา ตน้ตะไคร้  ตน้ขิง ปลูกโดยวธีิใด 
   -  นกัเรียนเคยปลูกผกัสวนครัวทั้ง 3 ชนิด  หรือไม่ 
3 นกัเรียนซกัถาม ครูอธิบายพร้อมกบัใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการปลูกผกัสวนครัว 

 ขั้นให้ประสบการณ์ 
1. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน เลือกหัวหน้ากลุ่มท าหน้าท่ีประสานงาน

ภายในกลุ่มและเลขานุการเพื่อจดบนัทึกการประชุม 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เร่ือง การปลูกผกัในกระถาง และศึกษาเพิ่มเติม

โดยคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตอภิปรายสรุปภายในกลุ่มโดยมีครูผูส้อนคอยแนะ 
3. นกัเรียนทุกกลุ่มระดมความคิด วางแผนปลูกผกัสวนครัวในกระถาง โดยวิเคราะห์ 

วางแผน ตามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูกระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนั
ระดมความคิดวเิคราะห์วา่ควรจะปลูกพืชผกัสวนครัวชนิดใดจึงจะพอดีกบัเวลาท่ีมี
อยู่พอดีกบัแรงงานของสมาชิกในกลุ่ม และพอประมาณกบังบประมาณท่ีตั้งไว ้
และให้นักเรียนช่วยกนัคิดเหตุผลในการตดัสินใจเลือกปลูกผกัสวนครัว  แต่ละ
ชนิดว่าเหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่อย่างไร เช่น ตดัสินใจเลือกปลูกตะไคร้ 



 

เน่ืองจากน าไปเป็นส่วนผสมของน ้ าพริกแกง ใช้ประกอบอาหารรับประทาน   
ในครอบครัว ท าให้ประหยดัรายจ่ายของครอบครัว  ได้รับประทานผกัปลอด
สารพิษ  เม่ือเหลือจากน าไปประกอบอาหารรับประทานยงัสามารถจ าหน่ายเพื่อ
เป็นรายไดใ้หต้นเองและครอบครัวอีกดว้ย  

ใหว้เิคราะห์ถึงภูมิคุม้กนัท่ีดีท่ีนกัเรียนจะไดรั้บจากการปลูกผกัสวนครัว 
เช่น การไดรั้บประทานผกัปลอดสารพิษมีผลท าให้ในอนาคต  มีสุขภาพ ร่างกาย
แขง็แรง และเม่ือน าผกัไปจ าหน่ายท าให้มีเงินออมเก็บไวใ้ชใ้นอนาคต และ เรียนรู้
ท่ีจะน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการท างาน ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นวา่นกัเรียน
ไดเ้ตรียมพร้อมในการรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ให้นกัเรียนระดมความคิดว่าจะตอ้งใช้ความรู้เร่ืองใดบา้งส าหรับปลูก
ผกัสวนครัวในกระถาง เพื่อใหน้กัเรียนมีความรอบรู้เพียงพอในการท างานนกัเรียน
ช่วยกนัพิจารณาว่าคุณธรรมขอ้ใดบา้งท่ีจะน ามาใช้ในการปลูกผกัสวนครัว เช่น 
ความขยนัอดทนในการรดน ้ าผกั การใช้ปุ๋ยอย่างประหยดั เป็นตน้  เม่ือนกัเรียน
ช่วยกนัวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยให้ช่วยกนั  วางแผนการท างานและบนัทึกผลลง  
ในแบบบนัทึกการวางแผนการปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 

4. ครูสาธิตขั้นตอนการปลูกผกัสวนครัวในกระถางใหน้กัเรียนดู และใหน้กัเรียนฝึก
ปฏิบติัโดยมีครูคอยใหค้  าแนะน า 

5. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานปลูกผกัสวนครัวในกระถางตามใบงานท่ีครูแจกให ้
ข้ันสรุป 

1.   นกัเรียนทุกกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานปลูกผกัสวนครัวในกระถางหนา้ชั้นเรียน 
2.   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปขั้นตอนการปลูกผกัสวนครัวในกระถาง   

ส่ือการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ 
 2. ใบงาน 
 3. แบบบนัทึกการวางแผนปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 
 3.  ตวัอยา่งผกัสวนครัวท่ีปลูกในกระถาง 3 ชนิด คือ ตน้กะเพรา  ตน้ตะไคร้ และตน้ขิง 

4.  วสัดุอุปกรณ์การปลูกผกัสวนครัว 
 
การวดัผล ประเมินผล 
 1.  วธีิวดัผลประเมินผล 
  1.1  ตรวจใบงาน 
  1.2  ตรวจผลงาน 



 

  1.3  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 2.  เคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
  2.1  แบบประเมินใบงาน 
  2.2  แบบประเมินผลงาน 
  2.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
  3.1  ตรวจใบงาน         เกณฑ์การผา่น  ร้อยละ  50 
  3.2  ตรวจผลงาน         เกณฑ์การผา่น  ร้อยละ  60 
  3.3 สังเกตพฤติกรรม   เกณฑ์การผา่น  ร้อยละ  60 
กจิกรรมเสนอแนะ 
 จดักิจกรรมพานกัเรียนไปทศันศึกษาแปลงปลูกผกัของเกษตรกรทอ้งถ่ิน 
ภาคผนวก 
  - ใบความรู้ 

-ใบงาน 
- แบบบนัทึกการวางแผน 
- แบบประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
- แบบประเมินใบงาน 
- แบบประเมินผลงาน 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ 
 

เร่ือง  การปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 
 

 
 

 ในปัจจุบนัมีผูนิ้ยมปลูกผกัสวนครัวไวส้ าหรับรับประทานเป็นประจ าวนั  เพราะมีคนเป็น
จ านวนมาก ท่ีมีความจ ากัดในเร่ืองพื้นท่ีอยู่อาศยั ไม่มีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะท าแปลงเพาะปลูกได ้     
การปลูกพืชผกัสวนครัวในกระถางท าให้สะดวกในการปฏิบติัดูแล  และมีผกัสดท่ีปลอดภยัไว้
บริโภค 

ประโยชน์ของการปลูกพชืผกัสวนครัวในกระถาง 
   1.  ประหยดัพื้นท่ีในการปลูก สามารถตั้งหรือแขวนไวใ้นพื้นท่ีท่ีจ  ากดัได ้
    2.  สะดวกในการขนยา้ย เน่ืองจากบางแห่ง เม่ือเขา้สู่ฤดูฝน มกัจะเกิดน ้าท่วมจึงสามาร 
ขนยา้ยไม่ใหน้ ้าท่วมพืชผกัท่ีปลูกได ้
   3.   ภาชนะปลูกสามารถดดัแปลงมาจากวสัดุเหลือใช้ได ้เช่น กระป๋องพลาสติกและขวด
แกว้รูปทรงต่าง ๆ  

  4.  ผกัสวนครัวท่ีปลูกในกระถางสะดวกในการขยายพนัธ์ุ ไม่เปลืองวสัดุปลูก และเวลา 
    5.  ไม่แพร่กระจายโรคเร็วเหมือนปลูกในแปลงบนพื้นดิน หากมีอาการผิดปกติเน่ืองจาก
โรคและแมลงสามารถแกไ้ขไดง่้าย 
    6.  คงสภาพและจดัรูปทรงของตน้ไมไ้ดดี้ สามารถน าไปใชป้ระดบัตกแต่งไดทุ้กท่ี และ
สามารถเปล่ียนแปลงความสวยงามไดต้ามตอ้งการ 
    7.  การดูแลบ ารุงรักษาท าไดง่้ายไม่ส้ินเปลืองเวลามาก 

ชนิดของกระถาง  
                กระถางประกอบไปดว้ยภาชนะชนิดต่างๆ เช่น กระถางดินเผา กระถางเคลือบ  กระถาง
ลายคราม  กระถางพลาสติก  กระถางเซรามิก รวมถึงภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
    1.  กระถางดินเผา  มีขอ้ดีคือ หาง่าย ราคาไม่แพงมาก ลกัษณะของกระถาง มีรูพรุน   
ซ่ึงช่วยระบายอากาศถ่ายเทความช้ืนของดินและเคร่ืองปลูกได้ดี ท าให้รากพืชได้รับออกซิเจน
เพียงพอ และเจริญเติบโตได้ดีท  าให้อุณหภูมิของเคร่ืองปลูกไม่สูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในฤดูร้อน สามารถท าลายและก าจดัศตัรูพืชไดง่้ายโดยการตม้ อบไอน ้ า หรือรมดว้ยสารเคมีโดยไม่
เสียรูปทรง ขอ้เสีย คือ มีน ้าหนกัมากและราคาแพงเม่ือเทียบกบักระถางพลาสติก แตกง่าย เม่ือใชไ้ป
นาน ๆ แลว้จะมีตะไคร่น ้ าข้ึนรอบกระถาง ท าให้ดูสกปรก และลา้งท าความสะอาดยากกวา่กระถาง
พลาสติก    



 

    2.  กระถางพลาสติก   ขอ้ดีคือ ราคาถูก น ้ าหนกัเบา ท าความสะอาดง่าย ไม่มีปัญหาเร่ือง
ตะไคร่น ้ า  เก็บความช้ืนไดดี้กวา่กระถางดินเผา ท าให้เคร่ืองปลูกแห้งชา้ ไม่ตอ้งรดน ้ าบ่อย ภาชนะ
อ่ืน ๆ  เช่น ภาชนะประเภทถงัน ้าและกะละมงัเก่า ๆ  หากไม่ใชป้ระโยชน์ มกัจะน าไปทิ้ง หรือน าไป
ขายใหแ้ก่ผูค้า้ของเก่าในราคาถูก  สามารถน าวสัดุเหล่าน้ี มาเป็นภาชนะส าหรับปลูกผกั ซ่ึงจะท าให้
มีการใชว้สัดุเหลือใชใ้หมี้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีและไม่ตอ้งลงทุนซ้ืออีก                    

วธีิการปลูก 
     วธีิการท่ีจะปลูกพืชผกัสวนครัวในภาชนะแบ่งเป็น 2   วธีิ คือ 
    1.  เพาะเมลด็ด้วยการหว่าน หรือหยอดเป็นแถวในกระถาง แลว้ถอนแยกปลูกในกระถาง
ใบใหม่ หรือถอนแยกไปบริโภค ส่วนท่ีเหลือปล่อยให้โตในกระถางต่อไป ซ่ึงพืชท่ีปลูกโดยวิธีน้ี
ไดแ้ก่ ผกับุง้จีน คะนา้   ผกักาดขาวกวางตุง้ ผกักาดเขียวกวางตุง้ ผกัฮ่องเต ้ ปวยเลง้ ผกักาดหอม  ผกั
โขมจีน ผกัชี   ค่ืนฉ่าย โหระพา  กระเทียม  ผกักาดแดง กะเพรา แมงลกั ผกัชีฝร่ัง หอมหวัใหญ่ 
    2.  ปักช าด้วยต้นและด้วยหัว พืชท่ีปลูกโดยวิธีน้ี ได้แก่ หอมแบ่ง ผกัชีฝร่ัง หอมแดง 
กระเทียมหวั บวับก ตะไคร้ สะระแหน่ ชะพลู โหระพา  กะเพรา แมงลกั  

ข้อมูลการปลูกพชืผกัสวนครัวในกระถางบางชนิด 
  ผกัสวนครัวท่ีนิยมปลูกในกระถางส าหรับการบริโภคในครัวเรือนมีหลายชนิดดว้ยกนั เช่น 
กระเพรา โหระพา แมงลกั ขมิ้น ขมิ้นชนั ขิง ข่า ตะไคร้ ชะพลู ต าลึง และเตยหอม เป็นตน้ ในท่ีน้ี 
จะกล่าวถึงขอ้มูลเฉพาะของพืชผกัสวนครัวในกระถางบางชนิด ในเร่ืองลกัษณะของพืช วิธีการปลูก 
และส่วนผสมของดินในกระถาง   เพื่อเป็นตวัอยา่งในการปลูกพืชผกัสวนครัวในกระถางชนิดอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
    1.  กระเพรา   เป็นพืชท่ีปลูกง่าย เจริญเติบโตไดใ้นดินเกือบทุกชนิดแต่ชอบดินร่วนซุย 
เป็นพืชท่ีชอบแดด  การปลูกเตรียมดินผสมใส่ลงในกระถางขนาด 10 - 15 เซนติเมตร โรยเมล็ด 
3 - 4 เมล็ด ลงในกระถาง แลว้ใชดิ้นกลบ รดน ้าให้ชุ่มอยา่งสม ่าเสมอทุก ๆ วนั นอกจากจะปลูกด้วย
เมล็ดแลว้กะเพรายงัสามารถใช ้ก่ิงปักช าได ้
   ส่วนผสมของดินปลูกคือ  ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน 
    2.  ขมิน้ชัน   เป็นพืชเขตร้อนและชอบดินท่ีมีความช้ืนสูง ชอบดินร่วนซุยมีการระบายน ้ าดี 
ไม่ชอบน ้ าขงั การปลูกใช้เหงา้แก่ตดัเป็นท่อน แต่ละท่อนมีตาประมาณ 1 - 2 ตา ฝังลงในดินลึก
ประมาณ 5 เซนติเมตร ในกระถางท่ีมีความลึก ใบใหญ่ รดน ้าทุกวนั ตั้งทิ้งไวใ้นท่ีมีแสงแดด 
  ส่วนผสมของดินปลูกคือ ดิน 2 ส่วน ทราย  1 ส่วน ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แกลบ
เผา 1 ส่วน 
 3.  ขิง   ชอบดินร่วนซุย หรือดินเหนียวปนทรายท่ีมีอินทรียว์ตัถุสูง มีการระบายน ้าไดดี้ ขิง
ไม่ชอบน ้าขงัแฉะ เป็นพืชท่ีตอ้งการน ้ามาก ข้ึนไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงแดดร าไร การปลูกใชเ้หงา้แก่หัน่



 

เป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละ 5 เซนติเมตร  ซ่ึงมีตาประมาณ  2 - 3 ตา ฝังลงในดินลึก  4 - 5 เซนติเมตร        
ในกระถางท่ีมีความลึก ขนาดใหญ่  รดน ้าใหชุ่้มตั้งทิ้งไวใ้นร่มร าไร รดน ้า  ใส่ปุ๋ยทุก 2 เดือน และ
โกยดินกลบตน้ในเดือนท่ี 2 และ 3  ขิงจะเจริญเติบโตดีข้ึน  
  ส่วนผสมของดินปลูก ดินเหนียว 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน 
 4.  ชะพลู   เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ชอบดินช้ืนแฉะ ปลูกโดยใชล้ าตน้ท่ีมีขอ้ 2-5 ขอ้ ปักช าหรือ 
ใช้ไหลหรือต้นท่ีมีรากติดอยู่  ปักช าในกระถางท่ีเตรียมดินไว ้ รดน ้ าให้ชุ่มช้ืนอยู่เสมอ ชอบ
แสงแดดพอสมควร 
  ส่วนผสมของดินปลูกคือ  ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน 
    5. ตะไคร้   เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ข้ึนไดดี้ในดินเกือบทุกชนิด ยกเวน้ดินเหนียว การปลูกใช้
ตน้และเหงา้   2 -3 ตน้ ตดัใบทิ้งให้เหลือตน้ยาวประมาณ 15- 20 เซนติเมตร ปักช าลงในกระถางใบ
ใหญ่ เส้นผา่ศูนยก์ลาง 25-30 เซนติเมตร ท่ีเตรียมดินไว ้ปักเอียงลงไปในดินลึก 5 เซนติเมตร รดน ้ า
ใหชุ่้มอยูเ่สมอ ตั้งไวใ้นท่ีท่ีถูกแสงแดด ใส่ปุ๋ยคอกเป็นคร้ังคราว ไม่นานก็แตกกอใหญ่ 
  ส่วนผสมของดินปลูกคือ   ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยคอก1 ส่วน 
    6.  ต าลึง   ต าลึงเป็นพืชท่ีปลูกง่าย โตเร็ว ข้ึนไดดี้ในดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนซุย 
ชอบแสงแดด แตกยอดไดดี้ในฤดูฝน ขยายพนัธ์ุใชเ้มล็ดจากผลท่ีสุกและแก่เต็มท่ีเพาะเป็นตน้กลา้ 
แต่นิยมปลูกโดยใชเ้ถาแก่ หรือเถาท่ีแตกยอดอ่อนใหม่ ๆ มาปักช าในกระถางขนาดใหญ่ท่ีมีความลึก 
ท่ีเตรียมดินไวแ้ละตอ้งมีไมไ้ผซี่ก 3 - 4 อนั สูง 1 - 2 เมตร ปักไวแ้ลว้มดัปลายเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้
ต าลึงเล้ือยพนั รดน ้าสม ่าเสมอ ใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกเป็นคร้ังคราว ส่วนผสมของดินปลูกคือ  ดิน 
2  ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน 
 7.  เตยหอม ข้ึนดีในดินท่ีช้ืนแฉะ ยิง่น ้าขงัแฉะจะยิง่แตกกอสวยงาม การปลูกในกระถาง
ควรใชก้ระถางขนาดใหญ่ เพราะเม่ือแตกกอจะโตเป็นกอใหญ่ เป็นพืชท่ีข้ึนง่าย ปลูกโดยใชห้น่อท่ี
เจริญเติบโตจากตน้แม่ท่ีบริเวณคอดิน หรือหน่อท่ีติดกบัล าตน้ปักช าลงในกระถางท่ีเตรียมดินไว ้
รดน ้าใหชุ่้มช้ืน 
  ส่วนผสมของดินปลูกคือ  ดินเหนียว 2 ส่วน ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน 

การปฏิบัติบ ารุงรักษาผกัสวนครัวในกระถาง 
 การปฏิบัติดูแลรักษา  การปลูกพืชผกัในกระถาง เป็นเร่ืองง่าย ไม่ยุง่ยาก เน่ืองจากพืชท่ีจะ
ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชผกัสวนครัวพื้นบา้นของไทย จึงปลูกและดูแลรักษาง่าย แข็งแรง ไม่ค่อยมี
ปัญหาโรคและแมลงรบกวน แต่เม่ือน ามาปลูกในกระถางจะท าให้พืชมีพื้นท่ีจ  ากดัในการดูดน ้ าและ
ธาตุอาหาร ท าใหต้อ้งมีการเตรียมดินท่ีดีและมีการดูแลรักษา การใหน้ ้า ใหปุ๋้ยอยา่งสม ่าเสมอ 
 การให้ปุ๋ยบ ารุงดิน     ควรใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยหมกัชีวภาพ หรือปุ๋ยคอก และการให้ปุ๋ยเคมีเสริมบา้ง 
และการน าภูมิปัญญาชาวบา้นในการดูแลพืชท่ีปลูก เช่น การน าน ้ าลา้งซาวขา้วหรือน ้ าคาวปลารด 



 

จะท าใหพ้ืชเจริญงอกงามดี ควรท าการดูแลรักษาดว้ยความเอาใจใส่โดยการให้น ้ าทุกวนัในตอนเชา้
และเยน็ และรดน ้าแต่พอชุ่มไม่ใหโ้ชกจนเกินไป การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น 2 ระยะคือ 
  ระยะท่ี 1 : ใส่รองพื้นเม่ือตอนเตรียมดิน โดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั คลุกในดินให้ทัว่ก่อน
ปลูก เพื่อปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย นอกจากนั้นยงัช่วยในการอุม้น ้ าและรักษาความช้ืน
ของดินใหเ้หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชอีกดว้ย 
 ระยะท่ี 2 :  การใส่ปุ๋ยบ ารุง อาจจะใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์บา้ง เช่น ปุ๋ยยเูรียและ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
โดยจะใส่จ านวนเล็กน้อย ให้ปุ๋ยหลงัจากปลูกคร้ังแรกทุก ๆ 1 - 2 เดือน หรือสังเกตว่าพืชเร่ิมไม่
เจริญงอกงาม โดยโรยปุ๋ยรอบโคนตน้พืชและใชร่้วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ 
 การก าจัดศัตรูพชื     ใชว้ธีิก าจดัดว้ยมือ หรือใชพ้ืชสมุนไพร เช่น น ้าสกดัจากยาฉุนฉีดพน่ 
 
 
เอกสารอ้างองิ 
 เมฆ  จนัทร์ประยรู. ผกัสวนครัว. กรุงเทพฯ : ไททรรศ, 2541. 
 http://www.doac.go.th/libray/html/detail/paddy/A10.htm 
             http://www.web.ku.ac.th/agri/vetgtt./6.thm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทึกการวางแผนปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง  
 สามารถปฏิบัติงานปลูกผกัสวนครัวในกระถางได้ถูกต้องตามกระบวนการประหยดั 
ปลอดภยั ตามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
วสัดุอุปกรณ์ 
 1.   เมล็ดพนัธ์ุผกั  ท่อนพนัธ์ุ                  2.  เสียม 
 3.  ชอ้นปลูก                                             4.    ส้อมพรวนดิน 
 5.  บวัรดน ้า                                                6.    บุง้ก๋ี 
 7.  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมกั                                    8.   ดินร่วน 
 9.  ปุ๋ยน ้าชีวภาพ                                       10.  กระถางปลูก 
ค าแนะน า 

5. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน โดยหวัหนา้กลุ่มท าหน้าท่ีก ากบัดูแลสมาชิกให้ร่วม
ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. หัวหน้ากลุ่มน าสมาชิกศึกษาใบความรู้ เร่ืองการปลูกผกัสวนครัวในกระถาง น าการ
อภิปรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน 

7. นกัเรียนทุกกลุ่มปฏิบติังานปลูกผกัสวนครัวในกระถางตามท่ีไดว้างแผนมาแลว้ และ
บนัทึกผลการปฏิบติังานลงในแบบบนัทึกผลการปฏิบติังานขา้งล่างน้ี 

8. ตวัแทนกลุ่มรายงานผลการปฏิบติังานหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทกึผลการปฏิบัติงานปลูกผกัสวนครัวในกระถาง 
  

1. ช่ือผกั................................................................................................................................... 
2. ช่ือผูด้  าเนินงาน 

1...............................................หวัหนา้กลุ่ม ชั้นม.2 /...... เลขท่ี ........... 
2...............................................เลขานุการ    ชั้นม.2 /...... เลขท่ี ........... 
3...............................................สมาชิก         ชั้นม.2 /...... เลขท่ี ........... 
4.............................................. สมาชิก         ชั้นม.2 /...... เลขท่ี ........... 

       3.    สถานท่ีปฏิบติังาน................................................................................................................. 
       4.   วสัดุ อุปกรณ์ 
                           1........................................................ 2..................................................... 
  3....................................................... 4..................................................... 
  5.........................................................         6...................................................... 
      5.    ผลการปฏิบติังาน 

 
รายการปฏิบติังาน 

 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

 
การแกไ้ข 

 
ผลงานท่ี
ไดรั้บ 

 

 
หมายเหตุ 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                          
   ลงช่ือ................................................... ผูบ้นัทึก 

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



 

แบบประเมินใบงาน 
กลุ่มท่ี  .............. 

 
         รายการ 
 
ช่ือ - สกุล 

ความถกูตอ้ง
ของเน้ือหา 

การใชภ้าษา
ถกูตอ้ง 

ความเป็น
ระเบียบ 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ส่งตรงตาม
ก าหนดเวลา 

รวม
คะแนน 

4 4 4 4 4 20 

1........................ 
2........................ 
3........................ 
4........................... 
5............................ 

      

 
      ลงช่ือ ........................................... ผูป้ระเมิน 
               (..........................................) 
       .........../............./.............. 
 
ระดับคุณภาพ 
 ดีมาก ใหร้ะดบัคะแนน  4 
 ดี ใหร้ะดบัคะแนน  3 
 พอใช ้ ใหร้ะดบัคะแนน  2 
 ควรปรับปรุง ใหร้ะดบัคะแนน  1 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี  .............. 
 

             รายการ 
 
 
     ช่ือ - สกุล 

การ
วางแผน
ปฏิบติังาน 

ความ
ร่วมมือใน
การท างาน 

ความ
รับผดิชอบ 

ความปลอดภยั
ในการ

ปฏิบติังาน 

การใชแ้ละ
เก็บรักษา
เคร่ืองมือ 

 
รวมคะแนน 

 
4 4 4 4 4 20 

1.............................. 
2................................ 
3................................ 
4............................... 
5............................... 

      

 
ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  ตนเอง   กลุ่มเพื่อน 
 
     
      ลงช่ือ.....................................  ผูป้ระเมิน 
              (.....................................) 
                  ........./............/.......... 
 
ระดับคุณภาพ 
 ดีมาก ใหร้ะดบัคะแนน  4 
 ดี ใหร้ะดบัคะแนน  3 
 พอใช ้ ใหร้ะดบัคะแนน  2 
 ควรปรับปรุง ใหร้ะดบัคะแนน  1 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลงาน 

กลุ่มท่ี  .............. 
 

         รายการ 
 
 
 ช่ือ - สกุล 

คุณภาพ
ผกัท่ีปลูก 

ความประณีต
สวยงาม 

ความคิด
สร้างสรรค ์

การน าไปใช้
ประโยชน ์

เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

รวม
คะแนน 

4 4 4 4 4 20 

1.......................... 
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
5.......................... 

      

 
ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  ตนเอง   กลุ่มเพื่อน 
     
      ลงช่ือ.....................................  ผูป้ระเมิน 
              (.....................................) 
                 ........./............/.......... 
 
ระดับคุณภาพ 
 ดีมาก ใหร้ะดบัคะแนน  4 
 ดี ใหร้ะดบัคะแนน  3 
 พอใช ้ ใหร้ะดบัคะแนน  2 
 ควรปรับปรุง ใหร้ะดบัคะแนน  1 
 
 



 

 

 
หน่วยการเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3   

 

“ชุมชนพฒันาดว้ยปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
ช่วงช้ันที่ 3   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
1. ช่ือหน่วยเรียนรู้   ชุมชนพฒันาดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รายวชิา ส 33101  
3. วเิคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 3.1 (5) 
4. ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

ศึกษาแนวทางพฒันาชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพฒันาชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและ
วฒันธรรม โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.1  โครงการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
เร่ือง โครงงานแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง  
1. รู้และเขา้ใจปัญหาของชุมชน 
2.  รู้และเขา้ใจวธีิการและขั้นตอนการจดัท าโครงงาน 
3. อธิบายหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชนได ้
4.  มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชนโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระการเรียนรู้ 
1. ปัญหาของชุมชนท่ีควรแกปั้ญหาและพฒันา ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. ขั้นตอนและวธีิการท าโครงงาน 
3. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ตวัอยา่งโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริต่างๆ  
5. การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชนบนพื้นฐานหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง    

การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (ครบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข) 
1. ความพอประมาณ 

1.1 นกัเรียนสามารถวางแผนการจดัท าโครงงานให้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดเป็น
การพอประมาณกบัเวลา 

1.2 นกัเรียนไดส้ ารวจสภาพจริงของชุมชน แบ่งงานและด าเนินการใชจ่้าย ส าหรับ
การท าโครงงานประหยดัและมีประสิทธิภาพเป็นการพอประมาณกบัสถานท่ี 
ก าลงัแรงงาน  ก าลงัทรัพย ์ และตามความสามารถของนกัเรียน 

1.3 ตรวจสอบความรู้ของตนเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนท่ีจะ
ส ารวจชุมชน เพื่อจดัท าโครงงาน 

2. ความมีเหตุผล 
2.1 นักเรียนได้มีทักษะในการจัดท าโครงงาน ซ่ึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.2 นกัเรียนเขา้ใจสภาพปัญหาของชุมชน เห็นแนวทางในการแก้ไข หรือพฒันา

ชุมชน ท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
3. การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 

3.1 เกิดความรัก  และเขา้ใจความผกูพนัของคนในชุมชน 
3.2 ตระหนกัถึงความส าคญัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ข  และพฒันาชุมชน ให้

ย ัง่ยนื ซ่ึงส่งผลใหต้นเองและครอบครัวมีความสุข 



 

 

4.  เง่ือนไขความรู้ 
4.1 วธีิการส ารวจปัญหา  และรู้ปัญหาของชุมชน 
4.2 รู้วธีิการจดัท าโครงงานแกปั้ญหา 
4.3 รู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 รู้และเขา้ใจประโยชน์ของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
4.5 รู้แหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้
4.6 น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน 

5. เง่ือนไขคุณธรรม 
5.1 สติปัญญา 
5.2 ความสามคัคี 
5.3 ความรับผดิชอบ 
5.4 ความขยนัอดทน 
5.5 ประหยดัอดออม 
5.6 การแบ่งปัน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
1. ครูน าภาพชุมชนด้อยพฒันาหรือแหล่งเส่ือมโทรม  และชุมชนท่ีพฒันาแล้วให้นักเรียนดู

นกัเรียนแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบถึงขอ้ดี ขอ้ด้อยของชุมชนท่ีดอ้ยพฒันา และ
พฒันาแลว้เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งแกไ้ขหรือพฒันาชุมชน  

2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในชุมชนของนักเรียนด้านส่ิงแวดล้อม 
ดา้นวฒันธรรม ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  2 – 3 ปัญหา แลว้ช่วยกนัวิเคราะห์สาเหตุ และ
แนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั เช่น ปัญหาน ้าท่วม  ตดัไมท้  าลายป่า การไม่ใส่ใจในวฒันธรรมท่ี
ดีงามของทอ้งถ่ิน โดยอาศยัพื้นฐานหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาและพฒันา 

3. นกัเรียนจ าแนกปัญหาออกเป็นด้านส่ิงแวดลอ้ม  วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้ง
บอกเหตุผลได้ว่าท าไมชุมชนด้อยพฒันาหรือแหล่งเส่ือมโทรมจึงตอ้งได้รับการพฒันา  
และจะพฒันาโดยอาศยัแนวทางใด  แลว้เลือกแนวทางแกปั้ญหา  และพฒันาโดยอาศยัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นให้ประสบการณ์ 
1. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหน้กัเรียนทราบ 
2. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 - 7 คน ทบทวนดว้ยเร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในสมุด 



 

 

3. นกัเรียนท าแบบทดสอบ เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกส ารวจชุมชนของนกัเรียนหรือชุมชนอ่ืนท่ีมีปัญหาหรือควรไดรั้บ

การพฒันาโดยการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน บุคคลท่ีอยูใ่นชุมชนหรือปราชญช์าวบา้น กลุ่มละ 
1 ชุมชน เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมกลุ่ม  แลว้ร่วมกนัอภิปรายวา่ควรแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
อย่างไรโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลจดัท าโครงงานของกลุ่ม 

5. นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาขั้นตอนการท าโครงงานจากใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองขั้นตอนการท า
โครงงานท่ีมีขั้นตอนท่ีส าคัญประกอบด้วย (ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินงาน ขั้นสรุปการ
ด าเนินการ และประเมินผล)โดยครูใหค้  าปรึกษาในการจดัท าโครงงาน 

6. นกัเรียนทุกกลุ่มออกไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีมีอยู่ใน หรือใกลก้บัชุมชนของตนเอง  และชุมชน
อ่ืน ๆ  หรือศึกษาจากท่ีมีอยู่ใน  ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ และท าใบงานท่ี 1 เร่ือง
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งครูในชัว่โมงต่อไป 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าไปในชุมชนท่ีทางกลุ่มส ารวจและเลือกไวเ้พื่อร่วมกับชุมชน
แกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชนโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (การปฏิบติัจริง)   

ข้ันสรุป 
1. น าเสนอโครงงานเพื่อจดัแสดงนิทรรศการอธิบายดว้ยวาจาหรือแสดงในรูปส่ือมัลติมีเดีย  

เพื่อสรุปผลการปฏิบติังานของทุกกลุ่มท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจพื้นฐานหลกัแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. นกัเรียนและครูร่วมกนัประเมินผลการท างานของทุกกลุ่ม 
3. มอบรางวลัใหก้ลุ่มท่ีท าโครงงานถูกตอ้งสมบูรณ์  และจดัแสดงไวใ้นท่ีสาธารณะ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือ 
1. รูปภาพชุมชนดอ้ยพฒันาหรือแหล่งเส่ือมโทรม  และชุมชนท่ีพฒันาแลว้ 
2. แหล่งเรียนรู้ท่ีน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพฒันาอาชีพชุมชน 
3. ผูน้ าชุมชน  บุคคลท่ีอยูชุ่มชน  และปราชญช์าวบา้น 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. อินเตอร์เน็ต 
2. หอ้งสมุดโรงเรียน 

การวดัผลประเมินผล 
1. ตอบค าถาม / การอภิปราย / ใบความรู้ท่ี 1  เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน / ใบงานท่ี 1เร่ือง

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ แบบทดสอบหลงัเรียน 



 

 

2. สังเกต  การร่วมกิจกรรมตามแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ / แบบสัมภาษณ์ผูน้ า
ชุมชน  บุคคลในชุมชน  ปราชญช์าวบา้น 

3. ประเมินผลงานจากโครงงาน 
 
 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคลการประเมินผล
อภิปรายหนา้ ชั้นเรียน 
 
 
2 ตรวจแบบทดสอบหลงั
เรียนการตรวจใบงานท่ี 1 
 
 
3 การตรวจผลงาน 

1 แบบประเมินคุณธรรมและ 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 
 
 
2 แบบทดสอบหลงัเรียน 
ใบงานท่ี 1 เร่ืองหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3 แบบตรวจผลงานจาก
โครงงาน   ส่ือมลัติมีเดีย 
 

26 - 30  คะแนน   ดีมาก 
20 - 25  คะแนน   ดี 
15 – 19  คะแนน  พอใช ้
ต ่ากวา่ 1 - 15 คะแนน  ปรับปรุง 
 
3 - 5  คะแนน       ผา่นเกณฑ์ 
ต ่ากวา่ 2   คะแนน  ปรับปรุง 
ผา่น / ไม่ผา่น 
 
71 - 80 คะแนน  ดีมาก 
61 - 70 คะแนน  ดี 
50 - 60 คะแนน  พอใช ้
ต ่ากวา่ 49   คะแนน  ปรับปรุง 

 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1. นกัเรียนศึกษาหาขอ้มูลของชุมชนท่ีพฒันาบนพื้นฐานหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นกัเรียนส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัท าเป็นสมุดภาพ และบนัทึกขอ้มูล 

 
ภาคผนวก 

1. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม รายวิชาเศรษฐศาสตร์) 

2. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองขั้นตอนการท าโครงงาน 
3. ใบงานท่ี 1 เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แบบสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนบุคคลในชุมชนและปราชญช์าวบา้น 
5. แบบประเมินคุณธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
6. แบบตรวจผลงานโครงงาน 

 



 

 

ใบความรู้ที ่1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   รายวชิา  เศรษฐศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้  เพื่อน าความรู้ตอบค าถาม เร่ือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
“ เศรษฐกจิพอเพยีง ”  เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  
และเม่ือภายหลงัไดท้รงเน้นย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อ  ให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ยา่งมัน่คง
และย ัง่ยนื  ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 แนวคิดหลกั 

 เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว  
ระดับชุมชน   จนถึงระดับรัฐ  ทั้ งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
 เป้าหมาย 

 มุ่งใหเ้กิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งทางเศรษฐกิจ  
สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และวฒันธรรม  จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 หลกัการ 

 ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
 เงื่อนไขพืน้ฐาน 

 - จะตอ้งอาศยัความรู้  ความรอบคอบ  และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวิชาการต่าง ๆ  มา
ใชใ้นการวางแผน  และการด าเนินการทุกขั้นตอน 
 -  การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ  นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจใน
ทุกระดบัให้มีส านึกคุณธรรม  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตดว้ย
ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ 
 นิยามของความพอเพยีง 

 - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น   เช่น   การผลิต   และการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 



 

 

 - ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกบัความพอเพียงนั้น  จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล  
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดจากการกระท านั้น ๆ  อยา่ง
รอบคอบ 
 - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  หมายถึง  การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ  และความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 เงื่อนไขเพือ่ให้เกดิความพอเพยีง 

 การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหพ้อเพียงตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรม
พื้นฐาน 
 - เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง   รอบดา้น  
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั  เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
 - เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง  ประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม  เช่น มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความอดทน  ความเพียร  ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทางสายกลาง                 พอเพยีง 

พอประมาณ 

มเีหตุผล     มภูีมคุ้ิมกนั 
   ในตัวทีด่ ี

เง่ือนไขความรู้ 
       (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)
ระมัดระวงั) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

น าสู่ 

ชีวติ / เศรษฐกจิ / สังคม / ส่ิงแวดล้อม / วฒันธรรม 

ก้าวหน้าอย่าง  สมดุล / มัน่คง / ยัง่ยนื 



 

 

ใบความรู้ที ่ 2 
เร่ือง  ขั้นตอนการท าโครงงาน 

   

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงานให้เข้าใจแล้วน าไปจดัท า
โครงงานแกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชน  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 30 นาที 

 

ขั้นตอนการท าโครงงาน 
 โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่เสร็จส้ินโครงงานซ่ึง
ผูเ้รียนตอ้งด าเนินการเองทั้งส้ิน  โดยมีผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  คอยให้ค  าแนะน าเสนอแนะอยา่ง
ใกลชิ้ดตลอดเวลาในการท าโครงงาน  มีขั้นตอนท่ีส าคญัประกอบดว้ย ขั้นเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน  
และขั้นสรุปการด าเนินงานและประเมินผล  ซ่ึงแต่ละขั้นบทบาทของผูส้อนและเรียนท่ีจะช่วยส่งเสริม
ใหก้ารท าโครงงานประสบผลส าเร็จ  มีดงัน้ี 
1.  การคิดและเลอืกปัญหาทีจ่ะศึกษา / หัวข้อเร่ือง 
 เป็นการคิดหาหัวขอ้เร่ืองท่ีจะท าโครงงาน  โดยผูเ้รียนตอ้งตั้งตน้ค าถามท่ีว่า  จะศึกษาอะไร
ท าไมตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าว 
 การเลือกปัญหาท่ีจะศึกษาเพื่อท าโครงงานนั้น  ผูเ้รียนควรเป็นผูคิ้ดและเลือกปัญหาดว้ยตนเอง  
อาจมาจากความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียนเอง  หรือไดแ้นวความคิดจากเร่ืองท่ีเรียน
จากหนงัสือต่างๆ  และจากการไปศึกษานอกสถานท่ี  เป็นตน้ 
 หวัขอ้เร่ืองของโครงงาน  ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง  และชดัเจนวา่โครงงานน้ีท าอะไรเม่ือ
เลือกปัญหาท่ีจะศึกษาไดแ้ลว้  จ  าเป็นตอ้งตั้งช่ือเร่ืองดว้ย  การตั้งช่ือเร่ืองท่ีดีนั้น จะตอ้งส่ือกบัผูอ่้านได้
ว่างานท่ีอยู่ในรายงานนั้นคืออะไร  มีความชดัเจน  กะทดัรัด  ไม่คลุมเครือ  และควรบอกรายละเอียด
เก่ียวกบังานท่ีจะท าใหม้ากท่ีสุด 
2.  การศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งน้ีรวมไปถึงการขอค าปรึกษา  หรือการหาขอ้มูล  หรือรายละเอียด
อ่ืน ๆ  จากผูท้รงคุณวฒิุ  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั  รวมทั้งการส ารวจวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
 การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ีจะท าให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของเน้ือหา
สาระท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งท าใหเ้ห็นถึงขอบข่ายของภาระงานท่ีจะด าเนินการ 
 ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานตามขั้นตอนน้ี  จะช่วยท าให้ไดแ้นวคิดในการก าหนดขอบข่ายหรือ
เคา้โครงของเร่ืองท่ีจะศึกษาชดัเจนวา่ 

- จะท าอะไร  /  ท าไมตอ้งท า  /  ตอ้งการให้เกิดอะไร / ท าอยา่งไร / ใชท้รัพยากรอะไร / -ท า
กบัใคร 

 
 



 

 

3.  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
 โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงานจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
 

หัวข้อ / รายการ รายละเอยีดทีต้่องระบุ 

1. ช่ือโครงงาน ท าอะไรกบัใคร  เพื่ออะไร 
2. ช่ือผูท้  าโครงงาน ผูรั้บผิดชอบโครงงาน  อาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน ครู-อาจารย ์ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีในทอ้งถ่ิน ผูท้  าหนา้ท่ีเป็น

ท่ีปรึกษา  ควบคุมการท างานของผูเ้รียน 
4. หลกัการและเหตุผล สภาพปัจจุบนัท่ีเป็นความตอ้งการ  และความคาดหวงั 

ท่ีจะเกิดผล 
5. จุดหมาย / วตัถุประสงค ์ ส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงานทั้งใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
6. สมมุติฐานของการศึกษา  

(ในกรณีท่ีเป็นโครงงานการทดลอง) 
ขอ้ตกลง / ขอ้ก าหนด / เง่ือนไข เพื่อเป็นแนวทาง   
ในการพิสูจน์ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 

7. ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงานโครงงาน  
เคร่ืองมือ วสัดุ  อุปกรณ์  สถานท่ี 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ิน 
9. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สภาพของผลท่ีตอ้งการใหเ้กิด  ทั้งท่ีเป็นผลผลิต

กระบวนการและผลกระทบ 
10. เอกสารอา้งอิง / บรรณานุกรม ช่ือเอกสาร ขอ้มูล ท่ีไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ท่ีน ามาใช ้

ในการด าเนินการ 

 
 
 



 

 

แบบทดสอบ 
    เร่ือง  หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง    
ช่ือ         ช้ัน ม.    /             เลขที ่   
 

ค าช้ีแจง   จงเติมค าลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์ 
1.  ความเขา้ใจของนกัเรียน  ค าวา่เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง............................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
2.  ทฤษฎีใหม่สัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจพอเพียง  ดงัน้ี ..............................................................................  
     ........................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงท่ีแสดงวา่ชุมชนของนกัเรียนมีความพอเพียง ไดแ้ก่................................................................. 
     ........................................................................................................................................................ 
4.  นกัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ควรมีความพอเพียงในดา้น 
 1. ……………...................................................................................................................... 
 2…………….........................................................................................................................
 3…………….........................................................................................................................
 4. ……………...................................................................................................................... 
5.  ถา้นกัเรียนอยูใ่นสังคมท่ีขาดระเบียบ  นกัเรียนจะสร้างภูมิคุม้กนัตวัเองไดโ้ดย   
     ........................................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................................ 
6.  ค านิยามของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ 1...........................  2...........................   3.............................. 
7.  ครอบครัวนกัเรียนน าหลกั ............................................ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
8.  ส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่ไดท้  าตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอยูแ่ลว้  คือ 
 1.............................................................................................................................................
 2............................................................................................................................................. 
 3............................................................................................................................................. 
9.  ยกตวัอยา่งบุคคลในสังคมท่ีน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ เช่น...................................................  
      ...................................................................................................................................................... 
10.  นกัเรียนคิดวา่ หลกัคุณธรรมท่ีควรน ามาใชต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ................................ 
       ......................................................................................................................................................  
       ......................................................................................................................................................  
 

 
ช่ือ ......................................................................... ชั้น ม. ........./..........    เลขท่ี ............ 



 

 

ใบงานที ่1 
เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
ช่ือกลุ่ม 
ค าช้ีแจง : ให้นกัเรียนทุกกลุ่มคน้ควา้ศึกษา  ให้ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์จากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

อินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์ เก่ียวกบัชุมชนท่ีพฒันาบนพื้นฐานหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีท าใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

(1)  ยกตวัอยา่งชุมชนท่ีพฒันาอยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนืมา 1 ชุมชน 
 ช่ือชุมชน .................................................................................. หมู่บา้น ..............................
 ต าบล......................................อ าเภอ....................................จงัหวดั...................................... 
(2)  สรุปวธีิการด าเนินงานของชุมชน 
       ..................................................................................................................................................... 
       ..................................................................................................................................................... 
       สรุปผลการด าเนินงานของชุมชน 
       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
 (3) การท างานของชุมชนเขา้กบัหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

- ความพอประมาณ……………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 

- ความมีเหตุผล……………………………………………………………….………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

- การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี………..………………………………………...……………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

- เง่ือนไขความรู้………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

- เง่ือนไขคุณธรรม……………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
ช่ือสมาชิก  
1. ช่ือ ........................................... เลขท่ี......... 4. ช่ือ ............................................ เลขท่ี ............... 
2. ช่ือ ........................................... เลขท่ี ....... 5. ช่ือ............................................. เลขท่ี ............... 
3. ช่ือ .......................................... เลขท่ี......... 
 



 

 

แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 

รายวชิา ........................... แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ......... เร่ือง ......................................................... 
 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมิน รวม
จ านวน
รายการ
ท่ีผา่น
เกณฑ ์

สรุป 
การร่วมกนั
วางแผนการ
ท างาน 

ท างานตาม
หนา้ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ท างาน
ถกูตอ้ง
สมบูรณ์ 

ส่งงาน
ทนัเวลา 

ร่วมมือ
ในการ
ปรับปรุง
ผลงาน 

ผา่น 
ไม่
ผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
ผูป้ระเมิน 1 ………………………………………………………… 
 2 ………………………………………………………… 
 3 ………………………………………………………… 



 

 

แบบสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง  ชุมชนพฒันาด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

สาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม           วชิา  ส 33101   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 /....... 
ผู้สอน............................................................. 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนน าแบบสัมภาษณ์ชุมชน ไปสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน บุคคลในชุมชนและปราชญ์
ชาวบา้นของชุมชนนักเรียนหรือใกลเ้คียง เพื่อน าปัญหามาวิเคราะห์ ประเภทของปัญหาและส ารวจความ
ตอ้งการแกปั้ญหาของชุมชน แลว้จดัท าโครงงานแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผูส้มัภาษณ์ 
ผูรั้บการ
สมัภาษณ์ 

ชุมชนท่ีมี
ปัญหาตอ้ง
แกไ้ข 

ชุมชนท่ีตอ้งการ
พฒันา 

ตน้ทุนทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม  

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  ของชุมชน 

ส่ิงท่ีชุมชน
ตอ้งการแกไ้ข
และพฒันา 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ช่ือกลุ่ม............................................ สมาชิกในกลุ่ม 1........................................................................       
2........................................................................ 3........................................................................      
4........................................................................        5........................................................................      
6........................................................................        7........................................................................ 
   
 
 



 

 

แผนทีชุ่มชนทีอ่อกส ารวจ 
ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนเขียนแผนท่ีชุมชนท่ีนกัเรียนออกไปส ารวจใหช้ดัเจน 
ช่ือ   ชุมชน/หมู่บา้น.....................ต าบล.........................อ าเภอ......................จงัหวดั...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................................

 



 

 

ช่วงชั้ นที่ 3 - 130 

แบบตรวจผลงานจากโครงงาน 
เร่ือง  โครงงานแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง      วชิา  ส  33101     ช้ัน  ม.3 /........... 

 

 
ท่ี 

 
ช่ือกลุ่ม 

รายการท่ีประเมิน  
หมายเหตุ การก าหนด

ปัญหา 
ขอ้มูลขอ้เท็จจริง
ประกอบ การท า

โครงงาน 

การบนัทึก
ขอ้มูล 

การจดัท า
ขอ้มูล 

การแปลความหมาย 
และสรุปผล 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

คุณภาพ 
ของงาน 

การแสดงผล
งานและการ
น าเสนอ 

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) 
  

 
 
 
 
 

         

ผูป้ระเมิน    นกัเรียน  กลุ่มท่ี ..................................................................  
     ครูผูส้อน .............................................................................  ลงช่ือ ..................................................... ผูป้ระเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 71 - 80 คะแนน  ดีมาก                  (..................................................) 
   61 - 70 คะแนน   ดี        วนัท่ี........................................  
   50 - 60  คะแนน   พอใช ้
             ต ่ากวา่     1 - 49   คะแนน   ตอ้งปรับปรุง   

 



 

 

แบบประเมินคุณธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เร่ือง  โครงงานแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง    วชิา  ส  33101 

ช้ัน  ม.3/........... 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ - นามสกุล 

รายการท่ีประเมิน 

หมายเหตุ 
ความ
ซ่ือสัตย ์

สติปัญญา 
ขยนั
อดทน 

ความ
สามคัคี 

ความ
รับผดิชอบ 

การ
แบ่งปัน 

(5) (5) (5) (5) (5) (5) 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ผู้ประเมิน  
5.7 นกัเรียน  กลุ่มท่ี ................................................................. 
5.8 ครูผูส้อน ............................................................................. 

 
   ลงช่ือ ..................................................... ผูป้ระเมิน 
             (..................................................) 
                วนัท่ี....................................... 
เกณฑ์การประเมิน 26 - 30 คะแนน  ดีมาก                  
   20 - 25 คะแนน   ดี         
   15 - 19  คะแนน   พอใช ้
               ต ่ากวา่    1 - 15   คะแนน   ตอ้งปรับปรุง   



 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูบ้รูณาการ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ช่วงชัน้ท่ี 3  
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ภาษาไทย  “ ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู ่” 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี “ การปฏิบตังิานท าแชมพูสมุนไพร ” 

 

 



 

  

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   เร่ือง  ชีวติสดใส ในชุมชนน่าอยู่ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อส่งเสริมทกัษะการศึกษาคน้ควา้และบนัทึกขอ้มูลอยา่งมีระบบ 

2. มีทกัษะในการเขียนวเิคราะห์  สังเคราะห์  
3. รู้จกัใชเ้พลงพื้นเมืองประกอบกิจกรรมในชุมชนใหเ้กิดความสุข 

สาระการเรียนรู้ 

1. การวเิคราะห์  สังเคราะห์ 

2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ือง เพลงพื้นเมือง 
การบูรณาการกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ความพอประมาณ   
1.1 พอประมาณกบัเวลาในการศึกษาคน้ควา้น าไปอา้งอิง 
1.2 พอประมาณกบัการน าขอ้มูลไปอา้งอิงให้เกิดความถูกตอ้งและยอมรับเช่ือถือ  
1.3 พอประมาณกบัความสามารถในการบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียน 

1.4 พอประมาณกบัสาระเน้ือหาประกอบการเขียนรายงานท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
1.5 พอประมาณในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและครอบคลุม 

1.6 พอประมาณในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

2. ความมีเหตุผล 

2.1 อธิบายความส าคญัความจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีหลากหลายทนัสมยั และจ านวนขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการอา้งอิง 

2.2 ช้ีแจงการน าเสนอขอ้มูลโดยการบนัทึกดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ 

2.3 อธิบาย / บรรยาย การก าหนดเน้ือหาสาระท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมกบั การเขียนรายงาน 

2.4 อธิบายแนวการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนใหน่้าอยู ่
3. การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 

3.1 เขียนรายงานท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมเน้ือเร่ือง ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ การอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสมน่าเช่ือถือ 

3.2 ป้องกนัการเกิดปัญหาในชุมชน 

3.3 พฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนใหสู้งข้ึน 

 

 

 



 

  

4. เง่ือนไขความรู้ 

4.1 แหล่งการศึกคน้ควา้ วธีิการคน้ควา้ การเลือกขอ้มูลอา้งอิง  การเขียนบรรณานุกรม 

4.2 การจดบนัทึก 

4.3 การเขียนรายงาน 

4.4 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5. เง่ือนไขคุณธรรม 

5.1 มีมารยาทในการอา้งอิงขอ้มูล 

5.2 มีความรับผดิชอบในการรายงานการปฏิบติั 

5.3 รู้รักสามคัคี  จิตสาธารณะ  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า   
ทบทวนความรู้การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลในชุมชน ทบทวนเร่ืองการบนัทึกการสังเกต  การสัมภาษณ์ การ

รวบรวมขอ้มูล  และการน าเสนออยา่งเป็นระบบน่าสนใจ 
ขั้นสอน  

1. นกัเรียนศึกษาสภาพชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยูโ่ดยการสัมภาษณ์  สังเกตจดบนัทึกขอ้มูลและน าเสนอการ
จดบนัทึก ตามรูปแบบท่ีนกัเรียนเลือกอยา่งเหมาะสม ตามกิจกรรมท่ี 1 

1.1 สถานท่ีตั้งของชุมชน 

1.2 สถานท่ีส าคญัใกลเ้คียงชุมชน 

1.3 จ านวนสมาชิกในชุมชน 

1.4 อาชีพ 

1.5 เพศ  
1.6 ระดบัอายุ 
1.7 ระดบัการศึกษา 
1.8 อิทธิพลท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติในชุมชน 

1.8.1 สภาพภูมิศาสตร์ 

1.8.2 วฒันธรรมการรับประทานอาหาร  การแต่งกาย ความเช่ือ 

1.8.3 ค่านิยม   ศาสนา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. นกัเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขนัการน าเสนอขอ้มูลจากการส ารวจและบนัทึกดว้ยเทคนิคแผนผงัมโนทศัน์     
(mind-map) ตามกิจกรรมท่ี 2 

3. นกัเรียนน าเสนอการส ารวจสภาพปัญหาของชุมชนของนกัเรียนและพูดแสดงความคิดเห็นแนวทางการ
แกไ้ขและพฒันาจากเอกสารแผนผงัมโนทศัน์ 



 

  

4. นกัเรียนศึกษาเพลงพื้นเมืองของทอ้งถ่ินและเลือก ฝึกซ้อมตามความสามารถ  ความถนดัและความ
สนใจ จดักิจกรรมแสดงบทบาทสมมติการแกปั้ญหาในชุมชนโดยใชเ้พลงพื้นเมืองในทอ้งถ่ินเป็นส่ือ
เช่ือมโยงความสมคัรสมานสามคัคี            จดักิจกรรมน าเสนอในชุมชนตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

ข้ันสรุป 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายการน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชนตามหลกัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. นกัเรียนเขียนบทความ  เร่ือง  ชีวิตสดใสในชุมชนน่าอยู ่ตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นกัเรียนส ารวจความสามารถ ความถนดั ความสนใจและความเป็นไปไดใ้นการเขา้ร่วมการแกปั้ญหา

หรือพฒันาชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยูต่ามโอกาสท่ีเหมาะสม 

แหล่งเรียนรู้ 
สภาพชุมชนของผูเ้รียน 

การวดัผล ประเมินผล 

 เคร่ืองมือวดัผล 

แบบสัมภาษณ์ / แบบสังเกต 
แบบบนัทึก  

วธีิการวดั 

ประเมินจากแบบสัมภาษณ์ 

ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติ ผงัมโนทศัน์  บทความ 
เกณฑ์การประเมิน 

 การสัมภาษณ์ระดบัคุณภาพ 

1    =    ปรับปรุง   2   =  พอใช ้       3 =    ดี       4   =   ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

กจิกรรม 
 

กจิกรรมที ่1 
 ให้นักเรียนเลือกศึกษาค้นคว้าและน าเสนอวิธีการค้นคว้า แหล่งค้นคว้า และการจัดระบบข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีก าหนดให ้

1. สถานท่ีตั้งของชุมชนของนกัเรียน 

2. สภาพภูมิศาสตร์ 
3. การประกอบอาชีพ 

4. ประเพณี วฒันธรรม 

5. สถานท่ีท่องเท่ียว 
6. ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงในชุมชน 

7. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กจิกรรมที ่2 
 ใหน้กัเรียนเลือกรูปแบบน าเสนอขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้1  หวัขอ้ 

1. น าเสนอรูปแบบผงัมโนทศัน์ 
2. น าเสนอแบบยอ่ความ 

3. น าเสนอแบบอภิปราย 
4. อ่ืน ๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

กจิกรรมที ่3 
ใหน้กัเรียนเขียนบทความ  หวัขอ้  “ชีวติสดใสในชุมชนน่าอยู ่ตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
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............................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 



 

  

 กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ครูผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้ทคนิคการบนัทึกท่ีหลากหลายตามความถนดัและความสนใจ 
2. ครูผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนส านึกในการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเลือกเพลงพื้นเมืองมาใช ้
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เกณฑ์การประเมนิความสามารถการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

                                                         ผูป้ระเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

เพื่อน 

 

ตนเอง 
 

ครู 

1. ใชค้  าถามไดอ้ยา่งเหมาะสม    

2. ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ครบถว้นตามหวัขอ้ท่ีก าหนด    

3. จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเรียบร้อย    

 

ระดบัคุณภาพ 

1    =    ปรับปรุง  2   =  พอใช ้       3 =    ดี       4   =   ดีมาก 

1. ใชค้  าถามไดเ้หมาะสม 

 1   =   ใชค้  าถามไม่เหมาะสม 

 2    =    ใชค้  าถามไดเ้หมาะสมตั้งแต่  60 % 

 3    =    ใชค้  าถามไดเ้หมาะสมมากกวา่   70 % 

 4    =   ใชค้  าถามไดเ้หมาะสม 

2.  ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ครบถว้นตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

 1     =    ขอ้มูลไม่ครบถว้นยากต่อการท างานอ่ืน ๆ 

 2    = ขอ้มูลไม่ครบถว้นแต่สามารถท างานอ่ืนไดพ้อสมควร 

 3    = ขาดขอ้มูลเล็กนอ้ย 

 4    = ขอ้มูลครบถว้น 

3.  จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเรียบร้อย 

 1    = ไม่มีขอ้มูล 

 2    = ขาดความสมบูรณ์ในขอ้มูลและความเป็นระเบียบ 

 3    = จดัเก็บขอ้มูลไวอ้ยา่งเป็นระบบแต่ยงัขาดความเรียบร้อย 

 4    = จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบง่ายต่อการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เกณฑ์การประเมนิบทความ 
 

                                 ผูป้ระเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

เพื่อน 

 

ตนเอง 
 

ครู 
 

ผูป้กครอง 

1.  เน้ือหาของเร่ืองครบถว้นครอบคลุมสาระ  
     ของเร่ือง 

    

2. การล าดบัความ     

3. การใชภ้าษาในการเขียน     

4. ความสะอาดของงาน     

 

ระดบัคุณภาพ    1   = ปรับปรุง     2    =    พอใช ้ 3    = ดี 4   =    ดีมาก 

1.  เน้ือหา 
 4   ครอบคลุมสาระของเร่ือง มีความหลากหลาย น่าสนใจ  

3   ครอบคลุมสาระของเร่ือง มีความหลากหลาย 
 2    เน้ือหาบกพร่องบางส่วน   

1   เน้ือหาไม่สมบูรณ์ 
 

2.  การล าดบัความ 

 4  มีความเหมาะสมชดัเจน ต่อเน่ือง   3  มีความเหมาะสม ชดัเจน 
 2   การล าดบัความบกพร่องบางส่วน   1  การล าดบัความไม่สมบูรณ์ 
 

3.  การใชภ้าษา 
 4   ถูกตอ้ง ส่ือความชดัเจน สละสลวย   3   ถูกตอ้ง ส่ือความชดัเจน 
 2    การใชภ้าษาบกพร่องบางส่วน    1   การใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 
 

4.  ความสะอาด 
 4   มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม   3   มีความสะอาดเรียบร้อย 
 2    มีบกพร่องบางส่วน     1   ขาดความสะอาดเรียบร้อย 
 

 

 

 

 
 

 



 

  

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2   เร่ือง  การปฏิบัตงิานท าแชมพูสมุนไพร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะในการท าแชมพสูมุนไพร  สามารถปฏิบติังานท าแชมพสูมุนไพรตามกระบวนการ
ประหยดั ปลอดภยั เป็นการเพิ่มรายไดล้ดค่าใชจ่้ายของครอบครัว  ตามแนววถีิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้ 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การท าแชมพสูมุนไพรมะกรูด 

  -   การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์                
  -   ขั้นตอนการท าแชมพสูมุนไพรมะกรูด 
  -   การปฏิบติังานท าแชมพสูมุนไพรมะกรูด 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

1. ความพอประมาณ 
 พอประมาณกบัเวลา (เวลาของการศึกษาขอ้มูล และการท าแชมพสูมุนไพร) 
 พอประมาณกบัสถานท่ี (ใชพ้ื้นท่ีไม่มาก) 
 พอประมาณกบัแรงงานท่ีมีอยู ่(ใชจ้  านวนคนไม่มากและเหมาะกบังาน) 
 พอประมาณกบังบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่

2. ความมีเหตุผล 
 ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 ประหยดัรายจ่ายของครอบครัว 
 มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

3. การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
 สุขภาพดี 
 เกิดการประหยดัและออม (ผลิตไวใ้ชเ้องและจ าหน่าย) 
 ครอบครัวอบอุ่น 

4. เง่ือนไขความรู้ 
 ขอ้มูลการการท าแชมพสูมุนไพร 
 วสัดุอุปกรณ์ในการท าแชมพูสมุนไพร 
 ขั้นตอนการท าแชมพสูมุนไพร 
 การปฏิบติังานท าแชมพสูมุนไพร 



 

  

5. เง่ือนไขคุณธรรม 
 ความรับผดิชอบ 
 ความขยนั อดทน 
 ความสามคัคี 
 ความประหยดัและออม 
 การแบ่งปัน 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 2.  น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูสนทนาซกัถามร่วมกนักบันกัเรียนเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
แล้วสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล  ว่าได้ปฏิบติัตนอย่างไรบ้างในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
 3.  แบ่งนกัเรียนให้เป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน  เลือกหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่มท าหน้าท่ีประสานงานและ
บนัทึกการประชุมกลุ่ม 
 4.  ให้นกัเรียนทุกกลุ่มศึกษาขอ้มูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางอินเทอร์เน็ต  อธิบายสรุปภายในกลุ่ม และ
ช่วยกนัวเิคราะห์น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งไรบา้ง  โดยวิเคราะห์สรุปลงใน
ใบงานท่ี 1 

5. ครูสุ่มนกัเรียน 1 – 2 คน มาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปอีกคร้ังเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เร่ือง การท าแชมพูสมุนไพรมะกรูด แล้วร่วมกันอธิบายขั้นตอนการท าแชมพู
สมุนไพรมะกรูด โดยเน้นให้นกัเรียนน าสมุนไพรในทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์เน้นความประหยดั และการน ามาใช้ใน
ครัวเรือนหรือจดัจ าหน่ายได ้
 8. ครูสาธิตขั้นตอนการท าแชมพูสมุนไพรมะกรูดให้นกัเรียนดู  และฝึกปฏิบติัตามเม่ือนกัเรียนมีขอ้สงสัยไม่
เขา้ใจ ครูใหค้  าแนะน าและอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งแจ่มชดั   
 9. ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มปฏิบติังานท าแชมพสูมุนไพรมะกรูดตามขั้นตอนท่ีไดศึ้กษาหรือ   ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้มา และบนัทึกผลการปฏิบติังานลงในใบงานท่ีครูแจกให้ 
 10. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอวธีิท าแชมพสูมุนไพรมะกรูดในรูปของโครงงาน 
ส่ือการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  วดิีทศัน์ เร่ือง การท าแชมพสูมุนไพรมะกรูด 
 2. ใบงาน 
 3. อินเตอร์เน็ต 
 
 



 

  

4. วสัดุอุปกรณ์ในการท าแชมพสูมุนไพรมะกรูด 
 -  หวัเช้ือแชมพู  -  เคร่ืองชัง่ 
 -  ผงฟอง  -  ถว้ยตวง 
 -  ผงขน้   -  หมอ้ 
 -  ผลมะกรูด  -  มีด 
 -  กะละมงั  -  เขียง 
 -  ไมพ้าย   -  ขวดแชมพู 
 -  กรวยกรอง  -  น ้าสะอาด 

การวดัผลประเมินผล 
 วธีิวดัผล ประเมินผล 

 1.  ตรวจใบงาน 
 2.  ตรวจผลงาน 
 3.  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
  1.  แบบประเมินใบงาน 
  2.  แบบประเมินผลงาน 
  3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 เกณฑ์การวดัผลประเมินผล 
 1.  ตรวจใบงาน   เกณฑก์ารผา่น  ร้อยละ  50 
 2.  ตรวจผลงาน   เกณฑก์ารผา่น  ร้อยละ  60 
 3. สังเกตพฤติกรรม  เกณฑก์ารผา่น  ร้อยละ  60 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ใบงาน ที่ 1 

เร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ช่ือ ...............................................................................  ชั้น  .............  เลขท่ี .................... 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาข้อมูลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากอินเตอร์เน็ตและช่วยกนัวิเคราะห์น า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  โดยยกตวัอย่างมา     1 ตวัอยา่ง 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 

  

ใบงาน ที่  2 

เร่ือง  การปฏิบัติงานท าแชมพูสมุนไพร 
 

 

 กลุ่มท่ี .........................................  ชั้น ........................................ 
 

รายช่ือสมาชิก 1........................................................ 2..................................................... 
  3....................................................... 4..................................................... 
  5......................................................... 
 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มปฏิบติังานท าแชมพสูมุนไพรมะกรูดแลว้บนัทึกผลลงในแบบฟอร์มขา้งล่างน้ี 

 
แบบบันทกึผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วสัดุอุปกรณ์ 

1.................................................................................................................... 
2.................................................................................................................... 
3.................................................................................................................... 
4.................................................................................................................... 

ผลการปฏิบติังาน 

....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 



 

  

แบบประเมินใบงาน 
 

รายวชิา   ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี        ช่วงชั้นท่ี  3   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

         รายการ 
 
ช่ือ        สกุล 

ความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา 

การใชภ้าษา
ถูกตอ้ง 

ความเป็น
ระเบียบ 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

รวม
คะแนน 

5 5 5 5 20 
1.................................. 
2.................................. 
3.................................. 
4.................................. 
5.................................. 

     

 
      ลงช่ือ ........................................... ผูป้ระเมิน 
               (..........................................) 
                  .........../............./.............. 
 
ระดับคุณภาพ 
 4 หมายถึง     ดีมาก 
 3 หมายถึง     ดี 
 2 หมายถึง    พอใช ้
 1 หมายถึง    ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน 
 16   -  20    คะแนน     ดี 
 10  -   15    คะแนน     พอใช ้
 ต ่ากวา่  10  คะแนน     ตอ้งปรับปรุง      
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

รายวชิา   ง 33101      การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
กลุ่มท่ี  .............. 

 

             รายการ 
 
 
ช่ือ   สกุล 

การ
วางแผน
ปฏิบติังาน 

ความ
ร่วมมือใน
การท างาน 

ความ
รับผดิชอบ 

ความ
ปลอดภยัใน

การ
ปฏิบติังาน 

การใช้
และเก็บ
รักษา

เคร่ืองมือ 

 
รวม

คะแนน 
 

4 4 4 4 4 20 
1........................... 
2........................... 
3........................... 
4........................... 
5........................... 

      

 
ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  ตนเอง   กลุ่มเพื่อน 
 
     
      ลงช่ือ.....................................  ผูป้ระเมิน 
              (.....................................) 
                  ........./............/.......... 
ระดับคุณภาพ 
 4 หมายถึง       ดีมาก 
 3 หมายถึง      ดี 
 2 หมายถึง      พอใช ้
 1 หมายถึง       ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน 
 16    -   20   คะแนน    ดี 
 12   -    15   คะแนน    พอใช ้
 ต ่ากวา่  12   คะแนน    ตอ้งปรับปรุง 
 
 



 

  

แบบประเมินผลงาน 
 

รายวชิา   ง 33101      การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
กลุ่มท่ี  .............. 

 

             รายการ 
 
 
ช่ือ      สกุล 

ถูกตอ้ง
ตามแบบ 

ความ
ประณีต
สวยงาม 

ความคิด
สร้างสรรค ์

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

 
รวม

คะแนน 
 

4 4 4 4 4 20 
1.............................. 
2................................ 
3................................ 
4............................... 
5............................... 

      

 
ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  ตนเอง   กลุ่มเพื่อน 
 
     
      ลงช่ือ.....................................  ผูป้ระเมิน 
              (.....................................) 
                  ........./............/.......... 
ระดับคุณภาพ 
 4 หมายถึง       ดีมาก 
 3 หมายถึง      ดี 
 2 หมายถึง      พอใช ้
 1 หมายถึง       ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน 
 16    -   20   คะแนน    ดี 
 12   -    15   คะแนน    พอใช ้
 ต ่ากวา่  12   คะแนน    ตอ้งปรับปรุง 


