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หนวยการเรยีนรูและแผนการจดัการเรยีนรู 
แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือบมเพาะอุปนิสัยอยูอยางพอเพียง 
ฐานการเรียนรู อิฐตัวหนอน 

ระดับชั้น ม.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 
หนวยการเรียนรู เร่ือง: การผลิตอิฐตัวหนอน  

จำนวน.......6.......ช่ัวโมง 
แผนจัดการเรียนรู ……6…..…. แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หลักการและเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน....1...ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การสำรวจผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน                    จำนวน....1...ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตอิฐตัวหนอน  

จำนวน....1....ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการผลิตอิฐตัวหนอน  
    จำนวน.....1....ช่ัวโมง. 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการผลิตอิฐตัวหนอน (ตอ) 

จำนวน....1....ช่ัวโมง. 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 การพัฒนาการผลิตอิฐตัวหนอน จำนวน.....2....ช่ัวโมง. 
 

 

    
โรงเรียนบานตาขุนวิทยา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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หนวยการเรียนรู 
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แผนท่ี 1 ผังโครงสรางหนวยการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง  

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ  

ช่ือหนวยการเรียนรู การพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตอิฐตัวหนอน  

ระดับช้ัน..ม.2 ..เวลา .....6...........ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
1.ความสามารถในการสื่อสาร 
2.ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5.ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
1. อยูอยางพอเพียง 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทำงาน 
4. มีวินัย 

 

ภาระงาน/ช้ินงาน . 
1.บันทึกการถอดประสบการณการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการผลิตอิฐตัวหนอน 
2. อิฐตัวหนอน 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาการผลิตในทองถ่ิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อหนวยการเรียนรู การพัฒนาการ 

ผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 

การผลิตอิฐตัวหนอน (4  แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระสำคัญ :การนอมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการผลิตสินคา

และบริการในทองถิ่น คือ แนวทางการพัฒนาที่

ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม

ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู

และคุณธรรมประกอบการดำเนินงานเพื่อนำไปสู

ความกาวหนาอยางสมดุลยัง่ยืน 

แผนท่ี 1 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่องหลักการและเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ตัวชี้วัด เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู หลักการและ 
เปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนท่ี 2 (...1....... ชั่วโมง)  

เรื่อง การสำรวจการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น 
ตัวชี้วัด เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง- 
สาระการเรียนรู :สำรวจและวิเคราะหปญหาการ
ผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น 

แผนท่ี 3 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินคาและบริการ.  
มฐ./ตัวชี้วัดสเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สาระการเรียนรู ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิตสินคาและบริการ 

แผนท่ี 4 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การทำขาวเกรียบปลาขมิ้นชัน 
มฐ./ตัวชี้วัด เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู: การขยายผลการผลิตอิฐตัวหนอน 

แผนท่ี 5 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่อง.. เรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิตอิฐตัวหนอน 
มฐ./ตัวชี้วัด เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู: การขยายผลการผลิตอิฐตัวหนอน 

แผนท่ี 6 (....1...... ชั่วโมง)  

เรื่อง การผลิตอิฐตัวหนอน 
มฐ./ตัวชี้วัด เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง- 
สาระการเรียนรู: การขยายผลการการผลิตอิฐตัว
หนอน สูชุมชน 
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แผนท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)  

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช่ือหนวยการเรียนรู การพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตอฐิตัวหนอน  

ระดับช้ัน  ม.2  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เปาหมายการเรียนรู 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด: เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน

ทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระสำคัญ:การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน คือ 

แนวทางการพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพืน้ฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรู

และคุณธรรมประกอบการดำเนินงานเพื่อนำไปสูความกาวหนาอยาง

สมดุลยั่งยืน 

จุดประสงคการเรียนรู  
      1. (K.)อธิบายความหมายความสำคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
      2. (K.) อธิบายการผลิตและการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตอิฐตัวหนอน 
      3. (P)วิเคราะหหลักการและเปาหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      4. (P) วิเคราะหปญหาการผลิตและเสนอแนวทางการ
ผลิตสินคาและบริการในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     5. (A)เห็นคุณคาและความสำคัญในการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตและ
การพัฒนาการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน 
    สาระการเรียนรู  

1. หลักการและเปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สำรวจและวิเคราะหปญหาการผลิตสินคาและ

บริการในทองถ่ิน 
3. ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต

สินคาและบริการในทองถ่ิน :การผลิตอิฐตัวหนอน 
4. การขยายผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน :
การผลิตอิฐตัวหนอน 
 

2. หลักฐานการเรียนรู  

ภาระงาน/ช้ินงาน : 1.แบบทดสอบกอนเรียน 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ดาน K ทดสอบ แบบทดสอบ รอยละ 60 

ดาน P การนำเสนอ
ผลงาน 

แบบประเมิน
การทำงานกลุม 

คุณภาพระดับ 2
ข้ึนไปผานเกณฑ 

ดาน A สังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน 

แบบสังเกต
การทำงาน
ระหวางเรียน 

คุณภาพระดับ 
2ข้ึนไปผาน
เกณฑ 

 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

การพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตอิฐตัวหนอน 
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สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. อยูอยางพอเพียง          2.ใฝเรียนรู 

3.มุงมั่นในการทำงาน        4.มีวินัย 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรรมการเรียนรู : 

        ข้ันท่ี 1นำเขาสูบทเรียน:  นักเรียนทำแบบทดสอบ

กอนเรียนจำนวน 10 ขอ จากนั้นครูและนักเรียนรวม

สนทนาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ินโดยการตอบคำถาม 

       ข้ันท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู : นักเรียนแบงกลุม

ออกเปน 7 กลุม โดยวิธีนับหมายเลข  ครูช้ีแจงบทบาท

หนาท่ีของสมาชิกในกลุม พรอมท้ังแจงประเด็นการศึกษา

และนำเสนอใหแตกลุมทราบ 

    ข้ันท่ี 3 ฝกฝนผูเรียน : นักเรียนฝกถอดประสบการณ

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการทำ

กิจกรรมและทำใบกิจกรรม 

    ข้ันท่ี 4นำไปใช : นักเรียนชวยกันเสนอแนวคิดท่ีจะนำ

ความรูท่ีไดไปถายถอดใหกับคนในครอบครัวและชุมชนไดรู

และนำไปปฏิบัติ 

     ข้ันท่ี 5 สรุป :นักเรียนรวมกันสรุปความรู และทำ

แบบทดสอบหลังเรียน 

 ส่ือเรียนรู/แหลงเรียนรู : อินเทอรเน็ต  , การลงพื้นท่ีสำรวจ

ชุมชน 

 เวลา : 6 ช่ัวโมง 
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แผนท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง  

แผนการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหนวย) 

สาระการเรียนรู การงานอาชีพ   

หนวยการเรียนรู เร่ือง การพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตอิฐตัวหนอน 

ช้ัน..........ม.2............... เวลา ....6................ ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู  : 
        - 

๒. ตัวช้ีวัด  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

3. จุดประสงคการเรียนรู 
     1. (K.)อธิบายความหมายความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
      2. (K.) อธิบายการผลิตและการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตอิฐตัวหนอน 
      3. (P)วิเคราะหหลักการและเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
      4. (P) วิเคราะหปญหาการผลิตและเสนอแนวทางการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     5. (A)เห็นคุณคาและความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาการผลิตสินคาและ
บริการในทองถ่ิน 

4. สาระการเรียนรู 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถ่ิน 

   หลักการและเปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   สำรวจและวิเคราะหปญหาการผลิตสินคาและบริการใน

ทองถ่ิน 
   ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต

สินคาและบริการในทองถ่ิน 

 

การนำขมิ้นชันมาผลิตเปนสินคาและบริการ: การผลิตอิฐตัว
หนอน 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน คือ แนวทางการพัฒนา 

ท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช

ความรูและคุณธรรมประกอบการดำเนินงานเพ่ือนำไปสูความกาวหนาอยางสมดุลย่ังยืน 

 
6.สมรรถนะสำคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
 

1. อยูอยางพอเพียง 
2.ใฝเรียนรู 
3.มุงมั่นในการทำงาน 
4.มีวินัย 
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7. กิจกรรมการเรียนรู  (ใชการจัดกระบวนเรียนรู  แบบกลุมความรวมมือ) 
           ข้ันที่ 1นำเขาสูบทเรียน:  นักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียนจำนวน 10 ขอ จากน้ันครูและนักเรียนรวมสนทนาเกี่ยวกับความหมาย

และความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบรกิารในทองถ่ินโดยการตอบ

คำถาม 

            ข้ันที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู : นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม ครูชี้แจงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในกลุม พรอมท้ังแจงประเด็น

การศึกษาและนำเสนอใหแตกลุมทราบ 

           ข้ันที่ 3 ฝกฝนผูเรียน : นักเรียนฝกถอดประสบการณการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการทำกิจกรรมและทำใบ

กิจกรรม 

             ข้ันที ่4นำไปใช : นักเรียนชวยกันเสนอแนวคิดท่ีจะนำความรูท่ีไดไปถายถอดใหกับคนในครอบครัวและชุมชนไดรูและนำไปปฏิบัติ 

               ข้ันที่ 5 สรุป :นักเรียนรวมกันสรุปความรู และทำแบบทดสอบหลังเรียน 

8. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที ่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
ดาน K ทดสอบ แบบทดสอบ รอยละ 60 

ดาน P การนำเสนอผลงาน แบบประเมินการทำงานกลุม คุณภาพระดับ 2ข้ึนไปผานเกณฑ 

ดาน A สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตการทำงาน
ระหวางเรียน 

คุณภาพระดับ 2ข้ึนไปผาน
เกณฑ 

 
9. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
    9.1 สื่อการเรียนรู 

1. อินเทอรเน็ต 
     9.2 แหลงการเรียนรู 

 1. อินเทอรเน็ต 
 2. แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3. ชุมชนทองถ่ินอำเภอบานตาขุน 
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แผนท่ี 4 ชุดคำถามกระตุนเพื่อปลูกฝงหลักคิดพอเพียง  
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ช่ือหนวยการเรียนรู การพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตอฐิตัวหนอน 
 ระดับช้ัน  ม.2   เวลา  6  ช่ัวโมง 

คำถามกระตุนคิดเพื่อปลูกฝงหลักคิดพอเพียงกอนเรียน 
Q1. เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของใคร  (ความรู) 
Q2.เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายวาอยางไร (ความรู) 
Q3. นักเรียนจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตไดอยางไรบาง (ความมีเหตุผล) 
Q4. นักเรียนคิดวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญตอการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ินอยางไร (ความมีเหตุผล) 

คำถามกระตุนคิดเพื่อปลูกฝงหลักคิดพอเพียงระหวางเรียน  
Q5. นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำกิจกรรมไดอยางไร(ความมีเหตุผล) 
Q6. นักเรียนไดวางแผนการทำกิจกรรมรวมกันอยางไรบาง (ภูมิคุมกันท่ีดีในตัว)  
Q7. ในการทำกิจกรรมกลุมมีการแบงหนาท่ีและรับผิดชอบกิจกรรมกันอยางไร (ความพอประมาณ/คุณธรรม/สงัคม)   
Q8. นักเรียนใชวิธีการใดในการศึกษาสืบคนขอมูลเพ่ือนำมาอภิปรายหรือนำเสนอหนาชั้นเรียน (ความรู)   
Q9.นักเรียนไดวางแผนหรือใชวัสดุอุปกรณอะไรในการทำกิจกรรม(มิติดานวัตถุ)   
Q10.นักเรียนคิดวาในชุมชนทองถ่ินของนักเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการผลิตสินคาและบริการ

อะไรบาง (มิติดานวัตถุ  /สังคม/วัฒนธรรม/สิ่งแวดลอม  )   
Q11. นักเรียนคิดวาจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผลิตเปนสินคาและบริการในทองถ่ินของนักเรียนไดอยางไรบาง  

(ความมีเหตุผล  /ความรู )   
คำถามกระตุนคิดเพื่อปลูกฝงหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q13. นักเรียนมีวิธีการเลือกตัดสินใจผลิตสินคา ในทองถ่ินอยางไรบาง (  ความมีเหตุผล) 
Q14.  ถานักเรียนจะทำ ( ท่ีนักเรียนเลือก)จะตองเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณอะไรบาง อยางไร และเทาไหร 
Q15. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการผลิตสินคาและบริการเพ่ือสรางรายไดใหกับตนเอง  

ครอบครัว และชุมชนทองถ่ินไดอยางไร (ความมีเหตุผล   /ความพอประมาณ  /การสรางภูมคิุมกันท่ีดีในตัว/ความรู/คุณธรรม/  มิติดานวัตถุ/
สังคม /สิ่งแวดลอม /วัฒนธรรม  

Q16. นักเรียนจะนำความรูไปใชในการพัฒนาสังคมหรือชุมชนขอบงตนเองไดอยางไร (สังคม)   
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แผนท่ี 5 แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชจัดการเรียนรู 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช่ือหนวยการเรียนรู การพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตอฐิตัวหนอน 
 ระดับช้ัน  ม.2   เวลา  6  ช่ัวโมง 

ครูผูสอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 
ความรูที่ครูตองมีกอนสอน 
1. หลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถ่ิน 
2.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินคาและ
บริการ 
3. กระบวนการสอน/การวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู/การวัดผลประเมินผล/วิธีการขยายผลกิจกรรมสู
ชุมชน 
4. การถายทอดความรูสูผูเรียน/จิตวิทยาการเรียนการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ความรับผิดชอบ และความมีวินัย รอบรู รอบคอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
2. ความซื่อสัตย ความขยัน  อดทน  มีน้ำใจ 
3. ตรงตอเวลา 
4. รักเมตตาศิษย 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
 
เน้ือหา 
 

-เน้ือหาท่ีกำหนดสอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด  

-กำหนดเน้ือหาเหมาะสมกับความ
สนใจของผูเรียนบริบทของทองถ่ิน 
วัยผูเรียนและเวลา 
 

-จัดเรียนลำดับและตรวจสอบความ
ถูกตองของเน้ือหา 
- กำหนดเน้ือหาใหผูเรียนทราบ
ลวงหนาอยางชัดเจน 
-มีแหลงขอมูลใหสืบคน 

 
เวลา 
 

ใชเวลา 6 ชั่วโมง ตามความเหมาะสมกับ
เน้ือหาและกิจกรรม 

-กำหนดเวลาไดเหมาะสมกับเน้ือหา
เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม 
-สามารถจัดกิจกรรมการเรียนใหกับ
ผูเรียนไดบรรลุตามวัตถุประสงค 

-วางแผนและกำกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามท่ีกำหนด และสำรอง
ไวเพ่ือความยืดหยุนหรือรองรับการ
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

ใชกระบวนการกลุมความรวมมือเพ่ือให
ผูเรียนไดชวยเหลือกัน 

-จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติดวย
ตนเอง 
-จำนวนผูเรียนในกลุมเหมาะสมกับ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน
และนอกหองเรียน 

-ตรวจสอบกิจกรรม กำหนดรูปแบบ
กิจกรรมข้ันตอน ใหชัดเจนชี้แจงทำความ
เขาใจกับผูเรียน 
- จัดกิจกรรมสำรองไวกรณีไม
สามารถสอนไดตามแผน 

 
สื่อ/อุปกรณ 
 

-แบบทดสอบพอเหมาะกับจำนวนผูเรียน 
- ใบกิจกรรมเพียงพอตอจำนวนผูเรียน 
-วัสดุอุปกรณหาไดงายจากในชุมชนทองถ่ิน 

ใชสื่ออุปกรณอยางระมัดระวังและ
ตรงกับความจำเปน 
 

วางแผนการใชวัสดุอุปกรณในการ
จัดกิจกรรมอยางรอบคอบ ระมัดระวัง
และใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
แหลงเรียนรู 
 

- ตองการนำการผลิตอิฐตัวหนอนมา 
บูรณาการกับเน้ือหาวิชาเพ่ือใหผูเรียนได
ตระหนักเห็นความสำคัญในภูมิปญญาทองถ่ิน 
- เปนแหลงเรียนรูในทองถ่ินใชแหลง 
เรียนรูท่ีมีในหองสมุดโรงเรียนและชุมชน
ทองถ่ินของนักเรียน 

-ใชแหลงเรียนรูใหเหมาะสมกับ
รูปแบบกิจกรรมท่ีกำหนด 
- นักเรียนไดเรียนรูกับแหลงเรียนรู
ในทองถ่ินของผูเรียน เปนสิ่งท่ีทำได
งาย ไมตองลงทุนมาก เกิดผลคุมคา 

-วางแผนการใชแหลงเรียนรูตางๆ
ตามรูปแบบกิจกรรมเพ่ือจะไดทำ
กิจกรรมใหสำเร็จบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไว 
 

 
ประเมินผล 
 

-ทราบความกาวหนาและพัฒนาการ
ทางการเรียนของนักเรียนแตละคน 
 

-วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
-การทำงานกลุม 
-การทำแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

วางแผนการออกแบบเครื่องมือวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความถูก
ตองเท่ียงตรงกอนนำไปใช 
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แผนท่ี 6 ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหนวยการเรียนรู การพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตอฐิตัวหนอน 

 ระดับช้ัน  ม.2   เวลา  6  ช่ัวโมง 

6.1 ผูเรียนจะไดฝกคิดและฝกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรูที่นักเรียนตองมีกอน 
1. องคประกอบพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ผลิตสินคาและบริการ 
3. สวนประกอบและวิธีการผลิตอิฐตัวหนอน 
4. แหลงผลิตขมิ้นชัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำใหการเรียนรูสำเร็จ 
1. ความมีวินัย 
2. ความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา 
3. มุงมั่นในการทำงาน 
4. มีความกตัญูตอภูมิปญญาทองถ่ิน 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุมกันในตัวทีดี่ 
- มีการวิเคราะหหาเหตุผลเพ่ือ

แกปญหาในขณะปฏิบัติ
กิจกรรมอยางมีสติ รอบคอบ 
ถูกตองเหมาะสม 

- อธิบายข้ันตอนของการปฏิบัติ
กรรมไดถูกตอง 

- กำหนดหนาท่ีของสมาชิก 
ภายในกลุมไดเหมาะสมกับความสมารถของ
สมาชิก 

- กำหนดของขายการทำงานได 
เหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนดและจำนวน
สมาชิกในกลุม 

- เลือกใชวัสดุอุปกรณในการ 
เรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมไดอยางเหมาะสม
และคุมคา 

- ออกแบบผลิตภัณฑอิฐตัวหนอนได
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีม ี

- วางแผนการดำเนินกิจกรรมได 
เหมาะสม เหมาะสมชัดเจนและปฏิบัติได 

- จัดเตรียมวัสดุใหพรอมกอน 
ปฏิบัติงาน 

- ศึกษาข้ันตอนของการ 
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหเขาใจกอนการ
ปฏิบัติ 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณไวสำรอง 
ในกรณีการปฏิบัติกิจรรมครั้งแรกอาจไมไดผล 

- กรณีไปศึกษาสัมภาษณภูมิปญญา 
ทองถ่ินตองนัดหมายเวลาใหชัดเจนและ
กำหนดเวลาไปศึกษา/สัมภาษณให
เหมาะสม 

6.2 ผูเรียนจะไดเรียนรูการใชชีวิตที่สมดุลและพรอมรบัการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 
ดาน  
องคประกอบ 

สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

 
ความรู K 

-ความรูในเลือกใชวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยาง
เหมาะสมตามบริบท
และคุมคา 

-มีความรูหลักในการทำรวมกัน
เปนกลุมใหประสบผลสำเร็จโดย
ไมเกิดปญหา 
-วิธีการปฏิบัติตนเมื่อตองไป
ศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน 
 

-มีความรอบรูในการ
เลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีไม
มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

- แนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในทองถ่ินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีความรูเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรขมิ้นชันในการ
นำมาผลิตขาวเกรียบ
ขมิ้นชัน 

 
ทักษะ P 

- เลือกใชวัสดุ 
ในการผลิตขาวเกรียบ
จากขมิ้นชันไดอยาง
เหมาะสมตามบริบท
เกิดประโยชนสูงสุด 

-ปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะในการหาขอมูล/ปฎิ
สัมพันธกับภูมิปญญาทองถ่ิน
ของชุมชนไดเหมาะสม 

-ใชวัสดุอุปกรณโดย
คำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม 
- เก็บ/ดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณอยางเปนระบบ

มีทักษะในการสืบคนขอมูล
จากภูมิปญญาทองถ่ินได
อยางเหมาะสมดวยการมี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยท่ีดี 
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- มีทักษะใน 
การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับการ
นำเสนอผลงานการ
ผลิตอิฐตัวหนอนได
อยางเหมาะสม 

โดยไมทำลาย
สิ่งแวดลอม 

 
คานิยม A 

มีความตระหนักเห็น
คุณคาของวัสดุ
อุปกรณในทองถ่ินมา
ทำใหเกิดมูลคาเปน
การผลิตอิฐตัวหนอน 

-ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอยูรวมกันตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เห็นคุณคาของการทำงาน
รวมกันดวยความสามัคคี เอ้ือ
อาทร มีน้ำใจ 

เห็นคุณคาของการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมโดย
การรักษาความสะอาด
ของสถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณ 

เห็นคุณคาของภูมิปญญา
ทองถ่ินในการผลิตอิฐตัว
หนอน 

สมรรถนะ C 
 

- มีทักษะการเลือกใช
วัสดุอุปกรณแลการใช
เทคโนโลยีในการทำ
กิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม 

- ความสามารถในการสื่อสารให
เกิดความเขาใจรวมกัน 
- ความสามารถในการแกปญหา
และหาวิธีแกปญหารวมกันได
อยางเหมาะสม 
 

-เลือกวัสดุอุปกรณ/
เทคโนโลยีโดยและ
วิธีการ/กระบวนการ
ปฏิบัติคำนึงถึง
สิ่งแวดลอม 

มีวิธีการถายทอดองคความรู
ใหกับชุมชนสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

นำไปสูความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ขอท่ี1. จะทำอะไรตองศึกษาขอมูลใหเปนระบบ 
ขอท่ี 4 ทำตามลำดับข้ันตอน 
ขอท่ี 5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร สงัคมศาสตร 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลท่ี 10  
ขอท่ี 3 มีงานทำ มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมคีุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 
เปาหมายท่ี 12 สรางหลักประกันใหมีรปูแบบการผลิตและการบรโิภคท่ีย่ังยืน 
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