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หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ัน ม.2 รายวิชาสังคมศึกษา 4  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง: การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำข้าว
เกรียบปลาขม้ินชัน    

จำนวน.......6.......ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู้ ……6…..…. แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน....1...ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การสำรวจผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น                    จำนวน..1..ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำสินค้าและบริการ  

จำนวน....1....ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำข้าวเกรียบปลาขม้ินชัน                                     
    จำนวน.....1....ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำาวเกรียบขม้ินชัน (ต่อ) 

จำนวน....1....ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนาการผลิตข้าวเกรียบปลาขม้ินชัน จำนวน.....2....ชั่วโมง. 
 
 
    

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



2 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
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แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การทำข้าวเกรียบปลาขม้ินชัน   
ระดับชั้น..ม.2 ..เวลา .....6...........ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
1.ความสามารถในการสื่อสาร 
2.ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีวินัย 

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
1.บันทึกการถอดประสบการณ์การนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวเกรียบ
ขมิ้นชัน 
2. ข้าวเกรียบขมิ้นชัน 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ การพัฒนาการ 
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 
การทำขา้วเกรียบปลาขมิ้นชัน(4  แผน 6 ชั่วโมง) 
สาระสำคญั :การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น คือ แนวทางการพัฒนาที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรมประกอบการดำเนินงานเพือ่นำไปสู่
ความก้าวหนา้อยา่งสมดุลยั่งยืน 

แผนที่ 1 (....1...... ชั่วโมง)  
เรื่องหลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
มฐ./ตัวชี้วดั ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรยีนรู้ หลักการและ 
เป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

แผนที่ 2 (...2....... ชั่วโมง)  

เรื่อง การสำรวจการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
มฐ./ตัวชี้วดั ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรยีนรู้ :สำรวจและวิเคราะห์ปญัหาการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

แผนที่ 3 (....2...... ชั่วโมง)  
เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ในการผลิตสินค้าและบริการ.  
มฐ./ตัวชี้วดัส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สาระการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิตสินค้าและบรกิาร 

แผนที่ 4 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน
การทำขา้วเกรียบปลาขมิ้นชัน 
มฐ./ตัวชี้วดั ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรยีนรู้: การขยายผลการผลิตข้าวเกรียบ
ขมิ้นชันสู่ชุมชน 

แผนที่ 5 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่อง.. เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทำข้าวเกรียบปลาขมิ้นชนั 
มฐ./ตัวชี้วดั ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรยีนรู้: การขยายผลการผลิตข้าวเกรียบ
ขมิ้นชันสู่ชุมชน 

แผนที่ 6 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่อง การพัฒนาการผลิตข้าวเกรียบขมิน้ชัน..  
มฐ./ตัวชี้วดั ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรยีนรู้: การขยายผลการทำข้าวเกรียบ
ขมิ้นชันสู่ชุมชน 
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แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การทำข้าวเกรียบปลาขม้ินชัน 
ระดับชั้น  ม.2  เวลา 6 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด: ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระสำคัญ:การน้อมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น คือ 
แนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรมประกอบการดำเนินงานเพ่ือนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่าง
สมดุลยั่งยืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)อธิบายความหมายความสำคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
      2. (K.) อธิบายการผลิตและการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตข้าวเกรียบขมิ้นชัน  
      3. (P)วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      4. (P) วิเคราะห์ปัญหาการผลิตและเสนอแนวทางการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     5. (A)เห็นคุณค่าและความสำคัญในการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและ
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
    สาระการเรียนรู้  

1. หลักการและเป้าหมายปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและ

บริการในท้องถิ่น 
3. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต

สินค้าและบริการในท้องถิ่น :การผลิตข้าวเกรียบขมิ้นชัน 
4. การขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น :
การผลิตข้าวเกรียบขมิ้นชัน 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : 1.แบบทดสอบก่อนเรียน 
 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P การนำเสนอ

ผลงาน 
แบบประเมิน
การทำงานกลุ่ม 

คุณภาพระดับ 2
ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน 

แบบสังเกต
การทำงาน
ระหว่างเรียน 

คุณภาพระดับ 
2ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ์ 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง: การทำข้าวเกรยีบปลาขมิ้นชัน 
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สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง         2.ใฝ่เรียนรู้ 
3.มุ่งม่ันในการทำงาน        4.มีวินัย 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

        ขั้นที่ 1นำเข้าสู่บทเรียน:  นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ จากนั้นครูและนักเรียนร่วม
สนทนาเก่ียวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นโดยการตอบคำถาม 

       ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรยีนรู้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 7 กลุ่ม โดยวิธีนับหมายเลข  ครูชี้แจงบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทั้งแจ้งประเด็นการศึกษา
และนำเสนอให้แต่กลุ่มทราบ 

    ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน : นักเรียนฝึกถอดประสบการณ์
การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำ
กิจกรรมและทำใบกิจกรรม 

    ขั้นที่ 4นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันเสนอแนวคิดท่ีจะนำ
ความรู้ที่ได้ไปถ่ายถอดให้กับคนในครอบครัวและชุมชนได้รู้
และนำไปปฏิบัติ 

     ขั้นที่ 5 สรุป :นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ และทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : หนงัสือเรียนเศรษฐศาสตร์  ม.2, 
อินเทอร์เน็ต  , การลงพ้ืนที่สำรวจชุมชน 

 เวลา : 6ชั่วโมง 
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แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การทำข้าวเกรียบปลาขมิ้นชัน 
ชั้น..........ม.2............... เวลา ....6................ ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้  : 

        มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

๒. ตัวช้ีวัด  ข้อที่ 3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. (K.)อธิบายความหมายความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
      2. (K.) อธิบายการผลิตและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลติข้าวเกรยีบขมิ้นชัน  
      3. (P)วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      4. (P) วิเคราะห์ปัญหาการผลิตและเสนอแนวทางการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     5. (A)เห็นคุณค่าและความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่น 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการใน

ท้องถิ่น 
   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลติ
สินค้าและบริการในท้องถิ่น 
 

การนำขมิ้นชันมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ: การผลติข้าว
เกรียบขมิ้นชัน 

 
5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การน้อมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินคา้และบริการในท้องถิ่น คือ แนวทางการพัฒนา 
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนงึถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุล การมีภูมคิุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรูแ้ละคณุธรรมประกอบการดำเนินงานเพื่อนำไปสูค่วามก้าวหนา้อย่างสมดลุยั่งยืน 
 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

1. อยู่อย่างพอเพียง 
2.ใฝ่เรียนรู ้
3.มุ่งมั่นในการทำงาน 
4.มีวินัย 



7 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกลุ่มความร่วมมือ) 
           ขั้นที่ 1นำเข้าสู่บทเรียน:  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ จากน้ันครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับความหมาย
และความสำคญัของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสนิค้าและบริการในท้องถิ่นโดยการตอบ
คำถาม 
            ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ : นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม โดยวิธีนับหมายเลข  ครูช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 
พร้อมท้ังแจ้งประเด็นการศึกษาและนำเสนอให้แต่กลุ่มทราบ 
           ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน : นักเรียนฝึกถอดประสบการณ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำกิจกรรมและทำใบ
กิจกรรม 
             ขั้นที่ 4นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันเสนอแนวคดิที่จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายถอดให้กับคนในครอบครัวและชุมชนไดรู้้และนำไปปฏิบัติ 
               ขั้นที่ 5 สรุป :นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ และทำแบบทดสอบหลังเรียน 
8. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที ่ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P การนำเสนอผลงาน แบบประเมินการทำงานกลุม่ คุณภาพระดบั 2ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตการทำงาน
ระหว่างเรยีน 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู ้

1. หนังสือแบบเรียนเศรษฐศาสตร์ ม.2 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

 1. อินเทอร์เน็ต 
 2. แหล่งเรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นการปลูกขมิ้นชัน 
 3. ชุมชนท้องถิ่นอำเภอบ้านตาขุน 
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แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การทำข้าวเกรียบปลาขม้ินชัน 
 ระดับชั้น  ม.2   เวลา  6  ชั่วโมง 

คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคดิของใคร  (ความรู้) 
Q2.เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร (ความรู้) 
Q3. นักเรยีนจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง (ความมีเหตุผล) 
Q4. นักเรยีนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการในทอ้งถิ่นอย่างไร (ความมีเหตุผล) 

คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q5. นักเรยีนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำกจิกรรมได้อย่างไร(ความมีเหตุผล) 
Q6. นักเรยีนได้วางแผนการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรบ้าง (ภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตัว)  
Q7. ในการทำกิจกรรมกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ีและรับผิดชอบกิจกรรมกันอย่างไร (ความพอประมาณ/คณุธรรม/สังคม)   
Q8. นักเรยีนใช้วิธีการใดในการศกึษาสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาอภิปรายหรือนำเสนอหน้าช้ันเรยีน (ความรู้)   
Q9.นักเรียนได้วางแผนหรือใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำกิจกรรม(มิติด้านวตัถุ)   
Q10.นักเรียนคิดว่าในชุมชนท้องถิ่นของนักเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ

อะไรบ้าง (มิตดิ้านวัตถุ  /สังคม/วฒันธรรม/สิ่งแวดล้อม  )   
Q11. นักเรียนคดิว่าจะนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผลิตเป็นสินค้าและบริการในท้องถิ่นของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง  

(ความมีเหตุผล  /ความรู้ )   
คำถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q13. นักเรียนมีวิธีการเลือกตัดสนิใจผลิตสินค้า ในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง (  ความมีเหตุผล) 
Q14.  ถ้านักเรียนจะทำ ( ที่นักเรยีนเลือก)จะต้องเตรยีมวัตถุดบิและอุปกรณ์อะไรบ้าง อย่างไร และเท่าไหร่ 
Q15. นักเรียนสามารถนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสรา้งรายได้ให้กับตนเอง  

ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร (ความมีเหตผุล   /ความพอประมาณ  /การสรา้งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว/ความรู้/คุณธรรม/  มิติดา้นวัตถุ/
สังคม /สิ่งแวดล้อม /วัฒนธรรม  

Q16. นักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชนขอบงตนเองได้อย่างไร (สังคม)   
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แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การทำข้าวเกรียบปลาขม้ินชัน 
 ระดับชั้น  ม.2   เวลา  6  ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการ
เรียนรู/้ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
2.หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับการผลิตสินค้าและ
บริการ 
3. กระบวนการสอน/การวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู/้การวดัผลประเมินผล/วิธีการขยายผลกิจกรรมสู่
ชุมชน 
4. การถ่ายทอดความรูสู้่ผูเ้รียน/จติวิทยาการเรียนการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความรบัผิดชอบ และความมีวนิัย รอบรู้ รอบคอบในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้
2. ความซื่อสัตย์ ความขยัน  อดทน  มีน้ำใจ 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

-เนื้อหาท่ีกำหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด ข้าวเกรียบขมิ้นชันเปน็การนำ
พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตให้เป็น
อาหารที่สามารถรบัประทานไดส้ะดวก
และมสีรรพคุณทางยามีประโยชน์  มี
คุณค่าสมควรอนรุักษ์ไว ้

-กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับความ
สนใจของผู้เรียนบริบทของท้องถิ่น 
วัยผู้เรยีนและเวลา 
 

-จัดเรียนลำดับและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา 
- กำหนดเนื้อหาให้ผูเ้รียนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 
-มีแหล่งข้อมูลใหส้ืบค้น 

 
เวลา 
 

ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง ตามความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกจิกรรม 

-กำหนดเวลาไดเ้หมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม 
-สามารถจดักิจกรรมการเรยีนให้กับ
ผู้เรยีนไดบ้รรลุตามวัตถุประสงค ์

-วางแผนและกำกับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ตามที่กำหนด และสำรอง
ไว้เพื่อความยดืหยุ่นหรือรองรับการ
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

ใช้กระบวนการกลุม่ความร่วมมือเพื่อให้
ผู้เรยีนได้ช่วยเหลือกัน 

-จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
-จำนวนผู้เรยีนในกลุ่มเหมาะสมกบั
วิธีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

-ตรวจสอบกิจกรรม กำหนดรูปแบบ
กิจกรรมขัน้ตอน ให้ชัดเจนช้ีแจงทำความ
เข้าใจกับผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมสำรองไว้กรณีไม่
สามารถสอนได้ตามแผน 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

-แบบทดสอบพอเหมาะกบัจำนวนผูเ้รยีน 
- ใบกิจกรรมเพยีงพอต่อจำนวนผูเ้รยีน 
-วัสดุอปุกรณห์าได้งา่ยจากในชุมชนท้องถิ่น 

ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างระมัดระวังและ
ตรงกับความจำเป็น 
 

วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง
และใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

 
แหล่งเรียนรู ้
 

- ต้องการนำขมิ้นชันมา 
บูรณาการกับเนื้อหาวิชาเพื่อใหผู้้เรยีนได้
ตระหนักเห็นความสำคญัในภูมปิัญญาท้องถิ่น 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นใช้แหล่ง 
เรียนรู้ทีม่ีในห้องสมุดโรงเรียนและชุมชน
ท้องถิ่นของนักเรียน 

-ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบกิจกรรมที่กำหนด 
- นักเรียนไดเ้รียนรู้กับแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ทำได้
ง่าย ไม่ต้องลงทุนมาก เกดิผลคุ้มคา่ 

-วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ตามรูปแบบกจิกรรมเพื่อจะได้ทำ
กิจกรรมใหส้ำเร็จบรรลตุาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
 

 
ประเมินผล 
 

-ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ทางการเรียนของนักเรยีนแตล่ะคน 
 

-วิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
-การทำงานกลุ่ม 
-การทำแบบทดสอบกอ่นเรยีน-หลังเรยีน 

วางแผนการออกแบบเครื่องมือวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความถกู
ต้องเที่ยงตรงก่อนนำไปใช้ 
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แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การทำข้าวเกรียบปลาขม้ินชัน 
 ระดับชั้น  ม.2   เวลา  6  ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. องค์ประกอบพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ผลิตสินค้าและบริการ 
3. ส่วนประกอบและวิธีการผลิตขา้วเกรียบขมิ้นชัน 
4. แหล่งผลิตขมิ้นชัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ความมีวินยั 
2. ความรบัผิดชอบ  ตรงต่อเวลา 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีความกตัญญตู่อภูมิปญัญาท้องถิ่น 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- มีการวิเคราะหห์าเหตุผลเพื่อ

แก้ปัญหาในขณะปฏิบัติ
กิจกรรมอยา่งมีสติ รอบคอบ 
ถูกต้องเหมาะสม 

- อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติ
กรรมได้ถูกต้อง 

- กำหนดหน้าท่ีของสมาชิก 
ภายในกลุ่มไดเ้หมาะสมกบัความสมารถของ
สมาชิก 

- กำหนดของข่ายการทำงานได ้
เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดและจำนวน
สมาชิกในกลุ่ม 

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ 
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า 

- ออกแบบผลิตภัณฑข์้าว 
เกรียบขมิ้นชันได้เหมาะสมกับงบประมาณที่
มี 

- วางแผนการดำเนินกิจกรรมได ้
เหมาะสม เหมาะสมชัดเจนและปฏิบัติได ้

- จัดเตรียมวสัดุให้พร้อมก่อน 
ปฏิบัติงาน 

- ศึกษาขั้นตอนของการ 
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้เขา้ใจก่อนการ
ปฏิบัต ิ

- จัดเตรียมวสัดุอุปกรณไ์ว้สำรอง 
ในกรณีการปฏิบัติกิจรรมครั้งแรกอาจไมไ่ด้ผล 

- กรณไีปศึกษาสมัภาษณ์ภูมปิัญญา 
ท้องถิ่นต้องนัดหมายเวลาให้ชัดเจนและ
กำหนดเวลาไปศึกษา/สมัภาษณ์ให้
เหมาะสม 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 
ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

-ความรู้ในเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยา่ง
เหมาะสมตามบริบท
และคุ้มค่า 

-มีความรู้หลักในการทำร่วมกัน
เป็นกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จโดย
ไม่เกดิปัญหา 
-วิธีการปฏิบัติตนเมื่อต้องไป
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ในชุมชน 
 

-มีความรอบรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- แนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีความรู้เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรขมิ้นชันในการ
นำมาผลิตข้าวเกรียบ
ขมิ้นชัน 

 
ทักษะ P 

- เลือกใช้วัสด ุ
ในการผลติข้าวเกรยีบ
จากขมิ้นชันได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบท
เกิดประโยชน์สูงสุด 

-ปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะในการหาข้อมูล/ปฎิ
สัมพันธ์กับภูมิปญัญาท้องถิ่น
ของชุมชนได้เหมาะสม 

-ใช้วัสดุอุปกรณ์โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
- เก็บ/ดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์อย่างเป็นระบบ

มีทักษะในการสืบค้นข้อมลู
จากภูมิปญัญาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมด้วยการมี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยท่ีด ี
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- มีทักษะใน 
การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการ
นำเสนอผลงานข้าว
เกรียบขมิ้นชันได้อย่าง
เหมาะสม 

โดยไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม 

 
ค่านิยม A 

มีความตระหนักเห็น
คุณค่าของวัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่นมา
ทำให้เกิดมูลค่าเป็น
ข้าวเกรียบขมิ้นชัน 

-ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอยู่ร่วมกันตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เห็นคุณค่าของการทำงาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี เอื้อ
อาทร มีน้ำใจ 

เห็นคุณคา่ของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
การรักษาความสะอาด
ของสถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณ ์

เห็นคุณคา่ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการทำอาหารว่าง
คือข้าวเกรียบขมิ้นชัน 

สมรรถนะ C 
 

- มีทักษะการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์แลการใช้
เทคโนโลยีในการทำ
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

- ความสามารถในการสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
และหาวิธีแก้ปญัหาร่วมกันได้
อย่างเหมาะสม 
 

-เลือกวัสดุอุปกรณ/์
เทคโนโลยีโดยและ
วิธีการ/กระบวนการ
ปฏิบัติคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม 

มีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที1่. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมลูให้เป็นระบบ 
ข้อที่ 4 ทำตามลำดับขั้นตอน 
ข้อที่ 5 ภูมิสังคม ภมูิศาสตร์ สังคมศาสตร ์
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่3 มีงานทำ มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สรา้งหลักประกันวา่ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคณุภาพอยา่งครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
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