


 
 
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบม่เพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 รายวิชา คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางธิดารัตน์   แซ่เลี้ยว 

 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องเลขยกก าลัง จ านวน  6   ชั่วโมง 

แผนจัดการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ                                    จ านวน  1  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน                    จ านวน  1  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม จ านวน  1  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม จ านวน  1  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 รากที่ n ของจ านวนจริง                   จ านวน  1  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 รากที่ n ของจ านวนจริง                   จ านวน  1  ชั่วโมง 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



หน่วยการเรียนรู้ 
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เลขยกก าลัง ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เลขยกก าลัง 
(5 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ 

-รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็น
จ านวนนับที่มากกว่า 1  

-เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ 

แผนที่ 1 (1ชั่วโมง) 

เรื่อง ปฐมนิเทศ 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.1 
สาระการเรียนรู้ เลขยกก าลัง 

แผนที่ 2 ( 1 ชั่วโมง) 

เรื่อง ทดสอบก่อนเรียน 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.1 
สาระการเรียนรู้ เลขยกก าลัง 

แผนที่ 4 (1 ชั่วโมง) 

เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น   
       จ านวนเต็ม 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.1 
สาระการเรียนรู้ เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้
ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม ถ้ำ a และ b

เป็นจ ำนวนจริง โดยที่ไม่เท่ำกับศูนย์
และ m,n  เป็นจ ำนวนเต็มแล้ว 
 

แผนที่ 5 ( 5 ชั่วโมง) 

เรื่อง รากที่ n ของจ านวนจริง 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.1   
สาระการเรียนรู้ ส ำหรับจ ำนวนเต็ม

บวก n ที่มำกกว่ำ 1 และจ ำนวนจริง 

x และ yโดยที่ yเป็นรำกที่ n ของ xก็

ต่อเมื่อ ny x  

 



                                                                                                                       

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการ

สื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
- แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลข

ยกก าลัง 
- ใบงาน เรื่อง เลขยกก าลัง 

แผนที่ 3 (1 ชั่วโมง) 

เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น        

        จ านวนเต็ม 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.1 
สาระการเรียนรู้ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็ม 
 

แผนที่ 6 (1 ชั่วโมง) 

เรื่อง รากที่ n ของจ านวนจริง 

มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.1 สาระการเรียนรู้ ส ำหรับ
จ ำนวนเต็มบวก n ที่มำกกว่ำ 1 และจ ำนวน
จริ ง  xและ yโดยที่  yเป็นรำกที่  n ของ  x 

ก็ต่อเมื่อ ny x จ ำนวนจริงที่อยู่ในรูป n x  
หมำยถึง ค่ำหลักของรำกที่ n ของ a หรือ
กรณฑ์ที่ n ของ a 

 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เลขยกก าลัง ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน ค 1.1เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของ

จ ำนวน ผลที่เกิดจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน 

การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการ สมบตัิของการ

ด าเนินการ และน าไปใช ้    

ตัวชี้วดั  

เข้ำใจควำมหมำยและใช้สมบัติเกี่ยวกับกำรบวก กำรคูณ กำรเท่ำกันและกำรไม่

เท่ำกันของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้

ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 

สาระส าคัญ 
- รากที่ n ของจ านวนจรงิ เม่ือ n เป็นจ านวนนบัที่มากกวา่ 1 
- เลขยกก าลงัที่มีเลขชีก้  าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. (K.)ด้านความรู ้ 
  1. นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวน
เต็มได้ 
 2.นักเรียนสำมำรถบอกสมบัติของเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มได้ 
2. (P)ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
     1. กำรแก้ปญัหำ          2. กำรให้เหตุผล  
 3. (A)ด้านคุณลักษะอันพึงประสงค์ 
     1. มีวินยั                   2. ใฝ่เรียนรู ้
สาระการเรยีนรู้ 
เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม ถ้ำ a และ b เป็นจ ำนวนจริง โดยที่ไม่
เท่ำกับศูนย์และ m,n เป็นจ ำนวนเต็มแล้ว 
สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
2. ซ่ือสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  -แบบฝึกทักษะ  

                        -ใบงาน 

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ระดับร้อยละ 60 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน P ทดสอบ ใบงาน/แบบ
ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคณุภาพ 2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สอบถาม แบบสอบถาม ระดับคณุภาพ 2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

เลขยกก าลัง 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรรมการเรียนรู้ : 1.ครูผูส้อนแนะน ำตัวกับนักเรียน   

  2.   ครูผู้สอนอธิบำยกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัตติัวในช้ันเรียน 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

- สมุด 
- หนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ ม.5 

เวลา : 1 ช่ัวโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้เลขยกก าลัง  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา   6    ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
      มำตรฐำน ค 1.1 เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของจ ำนวน ผลที่เกิดจำก  
                             กำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
2..ตัวชี้วัด   
     เข้ำใจควำมหมำยและใช้สมบัติเกี่ยวกับกำรบวก กำรคูณ กำรเท่ำกันและกำรไม่เท่ำกันของจ ำนวนจริงในรูป
กรณฑ์ และจ ำนวนจริงในรูปเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ 
     
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้  (K) 
      1. นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มได้ 
         2.นักเรียนสำมำรถบอกสมบัติของเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มได้  
     ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P) 
         1. กำรแก้ปัญหำ          2. กำรให้เหตุผล 
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
         1. มีวินัย                   2. ใฝ่เรียนรู ้
     
 4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 
-รำกที่ n ของจ ำนวนจริง 
-เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ 
 
 
 
 

พิจำรณำจำกหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
 

 

 



5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
     1.หำค่ำของจ ำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก ำลัง  ที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะและจ ำนวนจริงในรูปกรณฑ์ 

     2.หำผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ  กำรหำรจ ำนวนจริง  ที่อยู่ในรูปเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็น    

        จ ำนวนตรรกยะและจ ำนวนจริงในรูปกรณฑ์ก ำหนดให้ได้ 

 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้(ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบ กระบวนการกลุ่ม ) 
          ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1ครูผู้สอนแนะน ำตัวกับนักเรียน 

 1.2นักเรียนแนะน ำตัวทีละคนเพ่ือท ำควำมรู้จักกับครูผู้สอน 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.1 ครูผู้สอนอธิบำยกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติตัวในชั้นเรียน 
 2.2 ครูผู้สอนแนะน ำรำยวิชำ และอธิบำยกำรวัดผลกำรประเมินผล ดังนี้ 

 การวัดผล 
 1. คะแนนเก็บ 

1.1 แบบฝึกหัดเรื่องเลขยกก ำลัง 10 คะแนน 
1.2 สอบเก็บคะแนนเรื่องเลขยกก ำลัง 10 คะแนน 
1.3 จิตพิสัยในกำรเรียนเรื่องเลขยกก ำลัง 5 คะแนน 
1.4 แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชัน 10 คะแนน 
1.5 ชิ้นงำนเรื่องฟังก์ชัน  10  คะแนน 
1.6 สอบเก็บคะแนนเรื่องฟังก์ชัน 10 คะแนน 
1.7 จิตพิสัยในกำรเรียนเรื่องฟังก์ชัน 5 คะแนน 

   2. สอบกลำงภำค 20 คะแนน 



   3. สอบปลำยภำค 20 คะแนน 
   การประเมินผล 

  0–49 คะแนน เกรด 0 
  50-54 คะแนน เกรด 1 
  55-59 คะแนน เกรด 1.5 
  60-64 คะแนน เกรด 2 
  65-69 คะแนน เกรด 2.5 
                     70-74 คะแนน เกรด 3 
  75- 79 คะแนน เกรด 3.5 
  80 - 100 คะแนน เกรด 4 

ขั้นที่ 3 สรุป 
 3.1 ครสูรุปถึงสิ่งที่ครูจะสอน เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลรวมถึงกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกันในชั้น  
               เรียน 
 3.2ครูผู้สอนมอบหมำยงำนให้นักเรียนเขียนกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติตัวในชั้นเรียนและค ำอธิบำย 
               กำรวัดผลกำรประเมินผลลงในสมุด 
 3.2 ครูผู้สอนให้นักเรียนเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียนในคำบถัดไป 

 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ล าดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 
(k) 

ทดสอบ แบบทดสอบ ระดับร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

2 
(p) 

ทดสอบ ใบงาน/แบบประเมิน 
การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

3 
(A) 

สอบถาม แบบสอบถาม ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
     9.1 สื่อการเรียนรู้ 

- สมุด 
- หนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ ม.5 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
- สมุด 
- หนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ ม.5 

 

 

แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เลขยกก าลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา 6 ชั่วโมง 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องเลขยกก าลังอะไรบ้าง 
Q2. บอกนิยามและสมบัติของเลขยกก าลังได้ 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q3. นักเรียนน าความรู้พื้นฐานเรื่องเลขยกก าลังมาใช้อย่างไร   

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

          Q4.นักเรียนคิดว่าเลขยกก าลังสารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง  

  



แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เลขยกก าลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. นิยาม 
2 .สมบตัิของเลขยกก าลัง 
3. การบวกและการลบเลขยกก าลงั 
4. การคณูและการหารเลขยกก าลัง 
5. การแกส้มการ 

คุณธรรมของครูในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.มีความยุติธรรม 
2.มีความเมตตา 
3.มีความตรงต่อเวลา 

ประเด็น มีเหตผุล พอประมาณ มีภูมิคุม้กันในตัวท่ีด ี
 
เนื้อหา 
 

-ก าหนดเนื้อหาในบทเรยีนเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

-ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย 

-ตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของเนื้อหาและวัยของ
ผู้เรยีน 

 
เวลา 
 

-ใช้เวลาในการจัดการเรยีนการสอน
ตามก าหนด 

-จัดการเรียนการสอนได้ครบ
ตามเนื้อหาท่ีก าหนด 

-ตรวจสอบและวางแผนรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกดิการ
เปลี่ยนแปลง 

 
การจัดกิจกรรม 
 

-ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่
สอนและเวลาที่ม ี

-ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

-ตรวจสอบกิจกรรมมีการ
ก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน 

 
สื่อ/อุปกรณ ์
 

-ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและมีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

-เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูก
ประเภท 

-จัดเตรยีมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 

 
แหล่งเรียนรู ้
 

-ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรยีนและ
ท้องถิ่น 

-ผู้เรียนรู้จักและสามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

-ตรวจสอบแหล่งเรยีนรู้ที่มีใน
โรงเรียนและชุมชนใกลเ้คียง 

 
ประเมินผล 
 

-วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุม่มีวัดและประเมินผลตาม
ความสามารถของผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวัดผลประเมินผลโดย
การประเมินซ้ าหลายๆครั้ง 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เลขยกก าลัง ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 6 ชั่วโมง 

6.1ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. นิยาม 
2 .สมบตัิของเลขยกก าลัง 
3. การบวกและการลบเลขยกก าลงั 
4. การคณูและการหารเลขยกก าลัง 
5. การแกส้มการ 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1.มีความซื่อสัตย์ 
2.มีน้ าใจ 
3.เอ้ือเฟ้ือ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.สามารถใช้ความรู้เรื่อง
สมบัติของเลขยกก าลังได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

1.เรียนรู้ที่จะแบ่งปันเวลาในการท า
โจทย์ให้ทันเวลา 
2.เรียนรู้ที่จะใช้วิธีการที่ถูกต้องใน
การท าโจทย์ 
3.รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 

1.มีการวางแผนในการท าโจทย์ 
2.มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 
3.ตรวจสอบค าตอบที่ได้ว่าถูกต้อง
หรือไม่ 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

-เลือกใช้วิธีการหรือ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม 

-วางแผนการท างาน 
-แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 

-ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ได้
อย่างถูกวิธี 

-มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 

 
ทักษะ P 

-ปฏิบัติงานโดยใช้
ทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 
-แก้ปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน 

-รับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น 
-เกิดความสัมพันธ์
อันดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 

-ใช้อุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า เก็บ ล้าง 
รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ใน
กระบวนการเรียน
อย่างระมัดระวัง 

-มีความเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปันความรู้และ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 
-มีจิตสาธารณะ 

 
ค่านิยม A 

-ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่
หรือที่สามารถหา

-น าประสบการณ์
ความรู้ที่ได้รับไป

-ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่
หรือที่สามารถหา
ง่ายในท้องถิ่น 

-มีความตรงต่อเวลา 



ง่ายอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
-รักษาความสะอาด 

แบ่งปันเพ่ือนๆและ
ครอบครัว 

สมรรถนะ C 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาบนพ้ืนฐาน
ของหลักเหตุผล 

-สามารถใช้
เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและ
สังคม 

-ามารถน า
กระบวนการต่างๆ
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-การใช้ภาษาในการ
ถ่ายทอดความคิด 

น าไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
           รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
           รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
           สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่3 มีงานท า มีอาชีพ 

1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษามุ่งให้เด็กและเยาชนรักงาน สู้
งานท าจนงานส าเร็จ 

2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท า
ในที่สุด 

3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน 
                 โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 


