
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ัน ม.5  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Guide in The Turmeric Garden จำนวน  6  ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้ 4  แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 The part of Turmeric  จำนวน  1 ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 The properties of Turmeric   จำนวน  1 ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 Goods from  the Turmeric  จำนวน   2 ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 Guide in The Turmeric Garden   จำนวน   2 ชั่วโมง. 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุาษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Guide in The Turmeric Garden ระดับชั้น ม.5  เวลา  6 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
-บทบาทสมมุติ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  

Guide in the turmeric garden 
(4 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระสำคัญ: นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์
เกี่ยวกับขม้ินชัน ซึ่งเป็นของที่มีอยู่ใน
ท้อง ว่าต้นขมิ้นมีส่วนประกอบ
อะไรบ้าง มีสรรพคุณอย่างไร และ
สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อะไรได้บ้าง และนักเรียนจะได้แสดง
บทบาทสมมุติเป็นมัคคุเทศน์น้อยพา
ชมสวนขมิ้น ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของ 
ต.เขาวง เมืองที่มีขมิ้นชั้นดีที่สุดในโลก 

แผนที่ 1 (1 ชั่วโมง)  

 เร่ือง Part of the turmeric 
ผลการเรียนรู ้ คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มลู 

ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น จาก

แหล่งเรียนรูต้า่งๆ และน าเสนอดว้ยการพดู

และการเขยีน  

 สาระการเรียนรู ้รู้จักส่วนประกอบต่างๆ 
ของต้นขมิ้นชันท่ีเป็นทั้งภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน 

แผนที่ 2 (1 ชั่วโมง)  

เร่ือง The properties of Turmeric  
ผลการเรียนรู ้จบัใจความส าคญั  

วิเคราะหค์วามสรุปความ ตีความ  และ

แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องที่เป็นสารคดีและบนัเทงิคดี  พรอ้มทัง้

ใหเ้หตผุลและยกตวัอย่างประกอบ 

 สาระการเรียนรู ้ศึกษาบทความเกี่ยวกับ
สรรพคณุ คณุประโยชน์ของขมิ้นชัน 

แผนที่ 3 (2ชั่วโมง)  

เร่ือง Goods from  the Turmeric  
ผลการเรียนรู้  สนทนาและเขียนโตต้อบ

ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกล้

ตวั ประสบการณ ์ สถานการณ ์ ข่าว /  

เหตกุารณ ์ประเด็นที่อยูใ่นความสนใจของ

สงัคม และส่ือสาร อย่างต่อเนื่องและ

เหมาะสม 

 สาระการเรียนรู ้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลติ
ที่ทำจากขมิ้นท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและท้องตลาด 
นำมาอภิปราย และสรุปรายงานในห้องเรียน 

แผนที่ 4 (2ชั่วโมง)  

เร่ือง Guide in the turmeric garden 
ผลการเรยีนรู้  พดูและเขียนน าเสนอ

ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ ์ข่าว /

เหตกุารณ ์เรื่องและประเด็นตา่งๆ ตาม

ความสนใจของสงัคม 

 สาระการเรียนรู้ พูดและเขยีนนำเสนอ
เกี่ยวกับขมิ้นชัน และแสดงบทบาทสมมุติ
ในการพาชมสวนขมิ้นแหล่งเรียนรูใ้น
ท้องถิ่น 

 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Guide in The Turmeric Garden ระดับชั้น ม.5  เวลา  6 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
  1.คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัขอ้มลูที่
เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น จากแหล่งเรียนรูต้่างๆ และน าเสนอดว้ย
การพดูและการเขียน 

  2.จบัใจความส าคญั  วิเคราะหค์วามสรุปความ ตีความ  และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดแีละบนัเทิงคดี  พรอ้มทัง้ให้
เหตผุลและยกตวัอย่างประกอบ 

3.สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มลูเกี่ยวกบัตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกลต้วั 
ประสบการณ ์ สถานการณ ์ ข่าว /  เหตกุารณ ์ประเดน็ที่อยู่ในความสนใจ
ของสงัคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4.พดูและเขียนน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัตนเอง  ประสบการณ ์ข่าว/เหตกุารณ ์
เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสงัคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)อธิบายส่วนต่างๆ สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์ ของขมิ้นได้   
      2. (P)ใช้ทักษะการพูดและการเขียนในการนำเสนอเป็น
บทบาทสมมตุิได.้ 
      3. (A)มีความตระหนักในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
สาระการเรียนรู้  
รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของต้นขมิ้นชันท่ีเป็นทั้งภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน  ศึกษาบทความเกีย่วกับสรรพคณุ คณุประโยชน์ของ
ขมิ้นชันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตที่ทำจากขมิ้นท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น
และท้องตลาด นำมาอภิปราย และสรุปรายงานในห้องเรยีน  พูด
และเขียนนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นชัน และแสดงบทบาทสมมตุิในการ
พาชมสวนขมิ้นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ   

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ช้ินงาน :  อธิบายส่วนตา่งของขมิ้น สรรพคุณ ผลติภณัฑ์ 
และนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นได้  ใบความรู้ ใบงาน บทบาทสมมตุิ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P นำเสนอ บทบาทสมมตุ ิ ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต    

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

Guide in The Turmeric Garden 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของขมิ้น 
สรรพคณุ ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น และนำเสนอเป็นบทบาทสมมุติ พาชม
สวนขมิ้นและผลิตภณัฑจ์ากขมิ้นในแหล่งเรียนรู้ในต.เขาวง 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  

 ใบความรู ้ ใบงาน บทบาทสมมตุิ 
แหล่งเรียนรูใ้นเรื่องขมิน้ในต.เขาวง 

เวลา :  6 ชั่วโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง Guide in The Turmeric Garden 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  6  ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.มาตรฐานการเรียนรู ้    

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร   แสดงความรูส้กึ 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอขอ้มลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพดูและ
การเขียน 

๒. ตัวชี้วัด    ต 1.2 ม.4-6/1   ต 1.3 ม.4-6/1 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหลง่เรียนรูต่้างๆ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 

   2.จบัใจความส าคญั  วิเคราะหค์วามสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องที่เป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  พรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลและยกตวัอย่างประกอบ 

3.สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มลูเก่ียวกบัตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกลต้วั ประสบการณ ์ สถานการณ ์ 
ข่าว /  เหตกุารณ ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสงัคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

   4.พดูและเขยีนน ำเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัตนเอง  ประสบกำรณ์ ขำ่ว/เหตุกำรณ์ เรื่องและประเดน็ต่ำงๆ 
ตำมควำมสนใจของสงัคม 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

-ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารระหว่างบคุคล เช่น การ
ทกัทาย  กลา่วลา ขอบคณุ  ขอโทษ ชมเชย  การพดู
แทรกอย่างสภุาพ  การชกัชวน  การแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง  เรื่องใกลต้วั สถานการณต่์างๆ 
ในชีวิตประจ าวนั การสนทนา/เขียนขอ้มลูเก่ียวกบั
ตนเองและบุคคลใกลต้วั  ประสบการณ ์ 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับขมิ้นชันในท้องถิ่น และ
ชมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวเกี่ยวกับขม้ินชัน 



สถานการณต่์างๆ ข่าวเหตกุารณ ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสงัคม 

-การน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ ์ 
ข่าว/เหตกุารณ ์เรื่องและประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสงัคม เช่น การเดินทาง การรบัประทานอาหาร 
การเลน่กีฬา /ดนตรี  การดภูาพยนตร ์การฟังเพลง  
การเลีย้งสตัวก์ารอ่านหนงัสือ การท่องเที่ยว 
การศึกษา สภาพสงัคม เศรษฐกิจ      
 
 
 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของขม้ิน สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น และนำเสนอเป็นบทบาท

สมมุติ พาชมสวนขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากขมิ้นในแหล่งเรียนรู้ในต.เขาวง 

6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต   
3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู ้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   7. รกัความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ   

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกลุ่มความร่วมมือ)  
 
ขั้นที่ 1  นำเข้าสู่บทเรียน 

ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของขม้ิน   เช่น The part of Turmeric    

 The properties of Turmeric     Goods from  the Turmeric  and Guide in The Turmeric Garden     
 
 
 



ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้   
ครูใช้สื่อ power point ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับคำศัพท์อังกฤษ จีน และไทย สื่อวีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้ชมสวนขมิ้น
จริงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และดึงดูดความสนใจ ใช้คำถามกระตุ้นคิด 
ขั้นที่ 3  การฝึกฝนผู้เรียน  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปาน
กลางและอ่อนคละกันโดยใช้ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วกำหนดหมายเลขประจำกลุ่ม
ตั้งแต่กลุ่มที่ 1 , 2 , 3...แล้วเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม อย่างละ 1 คน แล้วมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุก
คนอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำใบงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์อังกฤษ จีน และไทยแล้วช่วยการแต่งประโยค
เป็นภาษาอังกฤษและจีน แล้วกันอ่านให้เพ่ือนฟัง 
ขั้นที่ 4  นำไปใช้   
ครูใช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียน   เพ่ือนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 
ขั้นที่ 5 สรุป  
นักเรียนช่วยกันสรุปความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไป เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P การนำเสนอผลงาน แบบประเมินการทำงาน
กลุ่ม 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

ด้าน A สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตการทำงาน
ระหว่างเรียน 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

-ใบความรู้ ส่วนต่างๆ ของขม้ิน 
-ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 



แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้Guide in the turmeric garden ระดับชั้น ม.5  เวลา  6 ชั่วโมง 

 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. นักเรยีนรู้จักขมิ้นชันมัย้  (ความรู้) 
Q2.ขมิ้นเป็นพืชเศรษฐกิจหรือไม่ าอย่างไร (ความรู้) 
Q3. ทำไมนักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขมิ้น (ความมีเหตุผล)  

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q4. นักเรยีนได้วางแผนการทำกลุม่อย่างไรบ้าง (ภูมคิุ้มกันท่ีดีในตัว)  
Q5. ในการทำกิจกรรมกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ีและรับผิดชอบกิจกรรมกันอย่างไร (ความพอประมาณ/คณุธรรม/สังคม)   
Q6.นักเรียนคิดว่าในชุมชนท้องถิ่นของนักเรียนมีการนำขมิ้นชันมาใช้ในการผลิตสินค้าอะไรบา้ง (มิติดา้นวัตถุ  /สังคม/

วัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม  )   
Q7. นักเรยีนคิดว่าจะนำขมิ้นชันมาผลติเป็นสินค้าในท้องถิ่นของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง  (ความมีเหตุผล  /ความรู้ )   

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q8. นักเรยีนมีวิธีการนำเสนอผลติสินค้ ในท้องถิ่นออกท้องตลาดอย่างไรบ้าง (  ความมีเหตุผล) 
Q9.  ถ้านักเรียนจะต้องนำเสนอให้นักท่องเที่ยวฟัง หรือเชิญชวนให้เขามาชมสวนขมิ้นและผลติภณัฑ์ในท้องถิ่นของ

นักเรียน นักเรยีนจะมีวิธีการอย่างไร (พอประมาณ) 
Q10. นักเรียนสามารถนำขมิ้นช้ันมาใช้ในการผลติสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง  ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นได้

อย่างไร (ความมเีหตผุล   /ความพอประมาณ  /การสร้างภมูิคุ้มกันที่ดีในตัว/ความรู้/คณุธรรม/  มิติดา้นวัตถุ/สังคม /สิ่งแวดล้อม /
วัฒนธรรม  

Q11. นักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชนขอบงตนเองได้อย่างไร (สังคม)   
  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Guide in the turmeric garden ระดับชั้น ม.5  เวลา  6 ชั่วโมง 

 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การเรยีนรู้/ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 
2.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขมิ้นชัน 
3. กระบวนการสอน/การวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู/้การวดัผลประเมินผล/วิธีการขยายผลกิจกรรมสู่
ชุมชน 
4. การถ่ายทอดความรูสู้่ผูเ้รียน/จติวิทยาการเรียนการ
สอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความรบัผิดชอบ และความมีวนิัย รอบรู้ รอบคอบในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้
2. ความซื่อสัตย์ ความขยัน  อดทน  มีน้ำใจ 
3. ตรงต่อเวลา 
4. รักเมตตาศิษย ์

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี
 
เนื้อหา 
 

-เนื้อหาท่ีกำหนดสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด ขมิ้นชันเป็นการ
นำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาให้
นักเรียนได้รู้จักส่วนต่างๆ และมี
สรรพคณุทางยามีประโยชน์  มีคณุค่า
สมควรอนรุักษ์ไว ้

-กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับ
ความสนใจของผู้เรียนบรบิท
ของท้องถิ่น วัยผู้เรียนและ
เวลา 

 

-จัดเรียนลำดับและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา 
- กำหนดเนื้อหาให้ผูเ้รียนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 
-มีแหล่งข้อมูลใหส้ืบค้น 

 
เวลา 
 

ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง ตามความเหมาะสม
กับเนื้อหาและกจิกรรม 

-กำหนดเวลาไดเ้หมาะสมกับ
เนื้อหาเหมาะสมกับรูปแบบ
ของกิจกรรม 
-สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนให้กับผู้เรยีนได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

-วางแผนและกำกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามที่กำหนด 
และสำรองไว้เพื่อความยืดหยุ่น
หรือรองรับการเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

ใช้กระบวนการกลุม่ความร่วมมือ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน 

-จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติด้วยตนเอง 
-จำนวนผู้เรยีนในกลุ่ม
เหมาะสมกบัวิธีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

-ตรวจสอบกิจกรรม กำหนด
รูปแบบกิจกรรมขั้นตอน ให้ชัดเจน
ช้ีแจงทำความเข้าใจกับผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมสำรองไว้กรณีไม่
สามารถสอนได้ตามแผน 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 

-แบบทดสอบพอเหมาะกบัจำนวนผูเ้รยีน 
- ใบกิจกรรมเพยีงพอต่อจำนวนผูเ้รยีน 
-มีแหล่งเรยีนรูอ้ยู่ในชุมชนท้องถิ่น 

ใช้สื่ออุปกรณ์อย่าง
ระมัดระวังและตรงกับความ
จำเป็น 

วางแผนการ จัดกิจกรรมอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวังและให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 



 
แหล่งเรียนรู้ 
 

- ต้องการนำขมิ้นชันมา 
บูรณาการกับเนื้อหาวิชาเพื่อใหผู้้เรียน
ได้ตระหนักเห็นความสำคญัในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ใน 
ท้องถิ่นใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในห้องสมุด
โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นของ
นักเรียน 
 

-ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับรูปแบบกิจกรรมที่
กำหนด 
- นักเรียนไดเ้รียนรู้กับแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นของผู้เรียน 
เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ไม่ต้อง
ลงทุนมาก เกิดผลคุม้ค่า 

-วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้
ต่างๆตามรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
จะได้ทำกจิกรรมให้สำเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว ้
 

 
ประเมินผล 
 

-ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ทางการเรียนของนักเรยีนแตล่ะคน 

 

-วิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
-การทำงานกลุ่ม 
-การทำแบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 

วางแผนการออกแบบเครื่องมือ
วัดและประเมินผล ตรวจสอบ
ความถูกต้องเที่ยงตรงก่อน
นำไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Guide in the turmeric garden ระดับชั้น ม.5  เวลา  6 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. องค์ประกอบพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับขมิ้นชัน 
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนการผลติขมิ้นชัน 

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

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
-มีการวิเคราะห์หาเหตผุลเพื่อ
แก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกจิกรรม
อย่างมีสติ รอบคอบ ถูกต้อง
เหมาะสม 
-อธิบายขั้นตอนการนำเสนอ
บทบาทสมมตุิได้ถูกต้อง 

- กำหนดหน้าท่ีของสมาชิก 
ภายในกลุ่มไดเ้หมาะสมกบัความสมารถ
ของสมาชิก 

- กำหนดขอบข่ายการทำงานได ้
เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดและจำนวน
สมาชิกในกลุ่ม 

- เลือกใช้แหล่งเรยีนรู้ในการ 
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสมและคุม้ค่า 
 

- มีการวางแผนการทำงานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 
- เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการทำงานกลุ่ม 
- ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการออกสำรวจ
ชุมชน 
- มีความรู้เรื่องการ
จัดป้ายนิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการ
ทำงานกลุ่มและการ
นำเสนอ 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 
-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรอบรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการผลิต
และการให้บริการ 
ของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

- มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณี
ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนใน
ชุมชน 



 
ทักษะ P 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่า และประหยัด 
- การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับการ
ออกสำรวจในชุมชน 

- เกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่มทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
- ทักษะการเป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี  
- ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิต 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูก
วิธ ี

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความเป็นมิตร
กับผู้อ่ืน 
- ปฏิบัติตนตาม
ขนมธรรมเนียม
ประเพณีไทยได้
อย่างเหมาะสม 

 
ค่านิยม A 

- เห็นคุณค่า
ความสำคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของ
ความสามัคคี มี
น้ำใจ ความเสียสละ 
มีจิตอาสาและ
กระบวนการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

- เห็นคุณค่าของ
การรกัษา
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของนักเรียน 

- เห็นคุณค่าแตะ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ในชุมชน และแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาใน
ชุมชน 

สมรรถนะ C 
 

-มีความสามารถใน
ด้านการคิด การใช้
ทักษะชีวิต 
กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

- - 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ทำตามลำดับขั้น ข้อ 10 การมี
ส่วนร่วม ข้อ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ 22 ความเพียร ข้อ 23 
รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 

 

 

 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Part of the turmeric  ระดับชั้น  ม.5 เวลา  1  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
  1.คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ื่น จากแหล่งเรียนรู ้
ต่างๆ และน าเสนอดว้ยการพดูและการเขยีน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
     1. (K.)อธิบายส่วนตา่งๆ สรรพคุณ ผลิตภณัฑ์ ของขมิ้นได้   
      2. (P)ใช้ทักษะการพูดและการเขียนในการนำเสนอเป็น
บทบาทสมมตุิได.้ 
      3. (A)มีความตระหนักในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
สาระการเรียนรู้  
รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของต้นขมิ้นชันท่ีเป็นทั้งภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน  ศึกษาบทความเกีย่วกับสรรพคณุ คณุประโยชน์ของ
ขมิ้นชันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตที่ทำจากขมิ้นท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น
และท้องตลาด นำมาอภิปราย และสรุปรายงานในห้องเรยีน  พูด
และเขียนนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นชัน และแสดงบทบาทสมมตุิในการ
พาชมสวนขมิ้นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ   

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ช้ินงาน :  อธิบายส่วนตา่งของขมิ้น สรรพคุณ ผลติภณัฑ์ 
และนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นได้  ใบความรู้ ใบงาน บทบาทสมมตุิ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P นำเสนอ บทบาทสมมตุ ิ ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต    

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

Part of the turmeric 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาคำศัพท์ส่วนต่างๆ ของต้นขม้ิน
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทำใบงาน 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

ใบความรู้  ใบงาน 

 เวลา :  1 ชัว่โมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง Part of the turmeric ระดับชั้น ม.5  เวลา 2  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   

 มาตรฐาน ต ๓.๑   ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรูก้บักลุม่สาระการเรียนรูอ่ื้น และเป็นพืน้ฐานใน

การพฒันา  แสวงหาความรู ้และเปิดโลกทศันข์องตน 

๒.ตัวชี้วัด    ต 3.1 ม.4-6/1 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ๑. คน้ควำ้/สบืคน้ บนัทกึ  สรุป  และแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลู 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรยีนรูอ้ื่น จำกแหล่งเรยีนรูต้่ำงๆ และน ำเสนอดว้ยกำรพูดและกำรเขยีน 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

การคน้ควา้/การสืบคน้ การบนัทกึ การสรุป  การ
แสดงความคิดเห็น และน าเสนอขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั
กลุม่สาระการเรียนรูอ่ื้นจากแหลง่เรียนรูต่้างๆ 
 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขมิ้นชัน 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของขม้ิน สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น และนำเสนอเป็นบทบาท

สมมุติ พาชมสวนขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากขมิ้นในแหล่งเรียนรู้ในต.เขาวง 
 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต   
3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู ้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   7. รกัความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ   



7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกลุ่มความร่วมมือ)  
 
ขั้นที่ 1  นำเข้าสู่บทเรียน 

ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของขม้ิน   เช่น The part of Turmeric    

ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้   
ครูใช้สื่อ power point ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับคำศัพท์อังกฤษ จีน และไทย สื่อวีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้ชมสวนขมิ้น
จริงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และดึงดูดความสนใจ ใช้คำถามกระตุ้นคิด 

ขั้นที่ 3  การฝึกฝนผู้เรียน  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน  แล้วให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำใบงานที่ครูแจกไป เป็น
คำศัพท์ส่วนต่างๆ ของต้นขม้ินที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แล้วมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนอย่าง
ชัดเจน สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำใบงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์อังกฤษ จีน และไทยแล้วช่วยการแต่งประโยคเป็น
ภาษาอังกฤษและจีน แล้วกันอ่านให้เพ่ือนฟัง 

ขั้นที่ 4  นำไปใช้   
ครูใช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียน   เพ่ือนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 

ขั้นที่ 5 สรุป  
นักเรียนช่วยกันสรุปความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไป เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P ตรวจใบงานกลุ่ม แบบประเมินการทำงาน
กลุ่ม 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

ด้าน A สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตการทำงาน
ระหว่างเรียน 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

-ใบความรู้ ส่วนต่างๆ ของขม้ิน 
-ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง Part of the turmeric ระดับชั้น ม.5  เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนรู้จักต้นขม้ินมั้ย (ความรู้) 
Q2  ต้นขมิ้นมีส่วนใดบ้าง(ความรู้) 
Q3. นักเรียนรู้คำศัพท์เก่ียวกับส่วนต่างของขม้ินทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้อย่างไรบ้าง 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q4. เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์ได้อย่างไร(ภูมิคุ้มกันที่ดี) 
Q5. หากไม่รู้สามารถสอบถามจากเพ่ือนคนอ่ืนได้นะคะ(คุณธรรม)  
Q6. นักเรียนคิดว่าขมิ้นนำไปผลติเป็นสินคา้ในท้องถิ่นของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง  (ความมีเหตุผล  /ความรู้ )   
  

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q7.นักเรียนความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนได้อย่างไร(สังคม) 
Q8.นักเรยีนสามารถนำขมิ้นมาใช้ในการผลติสินคา้เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง  ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร 

(ความมีเหตุผล   /ความพอประมาณ  /การสรา้งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว/ความรู/้คณุธรรม/  มติิด้านวัตถุ/สังคม /สิ่งแวดล้อม /
วัฒนธรรม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง Part of the turmeric ระดับชั้น ม. 5  เวลา  1  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระแกนกลาง
ตามหลักสูตร ปี 2551 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม    ใบงาน  ใบความรู้ 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
ถูกต้อง 
5. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือนำมาเชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศิษย์ 
2. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศิษย์ด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี

เนื้อหา 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ออกแบบเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ ตามลำดับ
จากง่ายไปยาก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร 
 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา
จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา และช่วงวัยของ
ผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทำงานอย่างเหมาะสม 
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา
ที่มี และเผื่อเวลาไว้รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงขณะทำ
กิจกรรม 



วิธีการจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เนื้อหา กิจกรรม และจำนวน
นักเรียน 
- กำหนดกิจกรรม ภาระงาน การ
สำรวจ สืบค้น และนำเสนอโดย
การอภิปราย เขียนสรุปในรูปของ
แผนผังความคิด ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในเวลาที่กำหนด 

- ต้องการให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ
สื่อสาร การคิดแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และการ
ทำงานร่วมกัน 

- ครูชี้แจงขั้นตอนการทำ
กิจกรรม และการสำรวจ
ข้อมูลในชุมชนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอน และมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ 

- การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรม เวลาในการทำ
กิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน
ท้องถิ่น การทำ ขนมกล้วย 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คุ้มค่า 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และจากสภาพจริง 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อม เพื่อสามารถให้
คำแนะนำแก่ 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

- การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน เหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรม วัยของ
ผู้เรียน และจำนวนที่เพียงพอ  
- กำหนดชิ้นงานและภาระงานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัย
ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 
- ใช้สื่อเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาได้  

- จัดวางสื่อตามกำหนด
ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้
ให้สัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือความสะดวกใน
การหยิบใช้ 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน มี
สำรองไว้ในกรณีท่ีสื่อชำรุด 
ให้การไม่ได้ ตรวจสอบ 

การประเมิน 

- ออกแบบวิธีการวัดประเมินผล
ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- การประเมินผลเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา กิจกรรม เนื้อหา 
เวลา และวัยของผู้เรียน 

- เพ่ือวัด/ ประเมินให้
ตรงตามตัวชี้วัด 
มาตรฐานในหลักสูตร
แกนกลาง 
- วัดประเมินผลชัดเจน 
ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

- วางแผนการวัด/ 
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอนชัดเจน  
- มีเครื่องมือวัดผลเพียงพอ
กับจำนวนผู้เรียน 

 
 



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง Part of the turmeric ระดับชั้น ม. 5  เวลา   1  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.  มีพ้ืนฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขม้ิน 
3.  รู้ขั้นตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1.  มีความรับผิดชอบ 
2.  มีความสามัคคีในกลุ่ม 
3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าที่การ
ทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
เวลาที่กำหนด 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้ของแต่
ละคน 
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน 

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการรักษา
เวลา 
2. คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล 
3. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. อนุรักษ์และภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 
2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการทำงานกลุ่ม 
3. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

  

 

 

 



 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการออกสำรวจ
ชุมชน 
- มีความรู้เรื่องการ
จัดป้ายนิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน
กลุ่มและการนำเสนอ 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 
-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรอบรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการผลิต
และการให้บริการ 
ของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

- มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

 
ทักษะ P 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่า และประหยัด 
- การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับการ
ออกสำรวจในชุมชน 

- เกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่มทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
- ทักษะการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี  
- ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิต 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูก
วิธ ี

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความเป็นมิตรกับ
ผู้อื่น 
- ปฏิบัติตนตามขนม
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยได้อย่างเหมาะสม 

 
ค่านิยม A 

- เห็นคุณค่า
ความสำคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของความ
สามัคคี มีน้ำใจ ความ
เสียสละ มีจิตอาสา
และกระบวนการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

- เห็นคุณค่าของ
การรักษา
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของนักเรียน 

- เห็นคุณค่าแตะ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาในชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด  การใช้
ทักษะชีวิต 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  



กระบวนการ
แก้ปัญหา 
 
 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ทำตามลำดับขั้น ข้อ 10 การมีส่วนร่วม  
ข้อ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ 22 ความเพียร ข้อ 23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่4 เป็นพลเมืองที่ด ี 
SDGs ๑๗  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ................................................................................. ......... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................... ............................................................................................ ......... 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นางสุภาพร  พัฒนรักษา) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

             (นางกัญจนา   สมชาติ) 
                    รองผู้อำนวยการฝ่ายวชิาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

               (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่1  
ใบความรู้เรื่อง 

树叶    根茎 花

树干      根



ใบงานที1่ 

 

 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 

 

 

 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง The properties of Turmeric  ระดับชั้น  ม.5 เวลา 1  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอยา่งประกอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
     1. (K.)อธิบายส่วนตา่งๆ สรรพคุณ ผลิตภณัฑ์ ของขมิ้นได้   
      2. (P)ใช้ทักษะการพูดและการเขียนในการนำเสนอเป็น
บทบาทสมมตุิได.้ 
      3. (A)มีความตระหนักในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
สาระการเรียนรู้  

ศึกษาบทความเกี่ยวกับสรรพคณุ คุณประโยชน์ของ
ขมิ้นชัน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ   

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ช้ินงาน :  อธิบายส่วนตา่งของขมิ้น สรรพคุณ ผลติภณัฑ์ 
และนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นได้  ใบความรู้ ใบงาน บทบาทสมมตุิ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P นำเสนอ บทบาทสมมตุ ิ ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต    

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

The properties of Turmeric 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาสรรพคุณ คุณประโยชน์ ของ
ต้นขมิ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทำใบงาน 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

ใบความรู้  ใบงาน 

 เวลา :  1 ชัว่โมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง The properties of Turmeric ระดับชั้น ม.5  เวลา 1  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   
 มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเหน็ อย่างมีเหตุผล 

๒.ตัวชี้วัด    ต 1.1 ม.4-6/4 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ๑. จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

เรื่องที่เป็นสารคดีและบนัเทิงคดี 
การจบัใจความส าคญั  การสรุปความ การวิเคราะห์
ความการตีความ การใช ้
skimming/scanning/guessing/context clue 
ประโยคที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น  การใหเ้หตผุล
และการยกตวัอย่าง  

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสรรพคุณ คุณประโยชน์ของ
ขม้ิน 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของขม้ิน สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น และนำเสนอเป็นบทบาท

สมมุติ พาชมสวนขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากขมิ้นในแหล่งเรียนรู้ในต.เขาวง 
 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต   
3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู ้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   7. รกัความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ   



 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกลุ่มความร่วมมือ)  
 
ขั้นที่ 1  นำเข้าสู่บทเรียน 

ครใูห้นักเรียนคิดเกี่ยวกับกับสรรพคุณของขม้ิน    นักเรียนช่วยกันคิดแล้วตอบครู   

ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้   
ครแูจกใบความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณ คุณประโยชน์ของขม้ินให้นักเรียนได้ศึกษา 

ขั้นที่ 3  การฝึกฝนผู้เรียน  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน  แล้วให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำใบงานที่ครูแจกไป เป็น
สรรพคุณต่างๆ ของต้นขมิ้นที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แล้วมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนอย่างชัดเจน 
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำใบงาน  

ขั้นที่ 4  นำไปใช้   
ครใูช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียนนำกลับไปทบทวน  เพ่ือนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 

ขั้นที่ 5 สรุป  
นักเรียนช่วยกันสรุปความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไป และให้นักเรียนทำเป็น My mapping ส่งครูในคาบต่อไป 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้าน K ให้นักเรียนทำ my mapping My mapping ร้อยละ 60 

ด้าน P ตรวจใบงานกลุ่ม แบบประเมินการทำงาน
กลุ่ม 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

ด้าน A สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตการทำงาน
ระหว่างเรียน 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

-ใบความรู้ สรรพคุณของขม้ิน 
-ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง The properties of Turmeric ระดับชั้น ม.5  เวลา 1 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. ใครสามารถบอกถึงสรรพคุณของขมิ้นได้บ้าง (ความรู้) 
Q2  ใครเคยใช้ขมิ้นในการรักษาโรคบ้าง(ความรู้) 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. เราสามารถค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสรรพคุณของขม้ินได้นะคะ(ภูมิคุ้มกันที่ดี) 
Q4. หากไม่รู้สามารถสอบถามจากเพ่ือนคนอ่ืนได้นะคะ(คุณธรรม)  
Q5. นักเรียนคิดว่าในชุมชน ได้ขมิ้นมาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง  (ความมีเหตุผล  /ความรู้ )   
  

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q6.นักเรียนความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนได้อย่างไร(สังคม) 
Q7.นักเรยีนสามารถนำคณุประโยชน์ของขมิ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กบัตนเอง  ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร 

(ความมีเหตุผล   /ความพอประมาณ  /การสรา้งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว/ความรู/้คณุธรรม/  มติิด้านวัตถ/ุสังคม /สิ่งแวดล้อม /
วัฒนธรรม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง The properties of Turmeric ระดับชั้น ม. 5 เวลา 1  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระแกนกลาง
ตามหลักสูตร ปี 2551 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม    ใบงาน  ใบความรู้ 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
ถูกต้อง 
5. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือนำมาเชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศิษย์ 
2. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศิษย์ด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี

เนื้อหา 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ออกแบบเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ ตามลำดับ
จากง่ายไปยาก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร 
 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา
จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา และช่วงวัยของ
ผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทำงานอย่างเหมาะสม 
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา
ที่มี และเผื่อเวลาไว้รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงขณะทำ
กิจกรรม 



วิธีการจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เนื้อหา กิจกรรม และจำนวน
นักเรียน 
- กำหนดกิจกรรม ภาระงาน การ
สำรวจ สืบค้น และนำเสนอโดย
การอภิปราย เขียนสรุปในรูปของ
แผนผังความคิด ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในเวลาที่กำหนด 

- ต้องการให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ
สื่อสาร การคิดแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และการ
ทำงานร่วมกัน 

- ครูชี้แจงขั้นตอนการทำ
กิจกรรม และการสำรวจ
ข้อมูลในชุมชนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอน และมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ 

- การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรม เวลาในการทำ
กิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน
ท้องถิ่น การทำ ขนมกล้วย 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คุ้มค่า 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และจากสภาพจริง 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อม เพ่ือสามารถให้
คำแนะนำแก่ 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

- การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน เหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรม วัยของ
ผู้เรียน และจำนวนที่เพียงพอ  
- กำหนดชิ้นงานและภาระงานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัย
ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 
- ใช้สื่อเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาได้  

- จัดวางสื่อตามกำหนด
ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้
ให้สัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือความสะดวกใน
การหยิบใช้ 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน มี
สำรองไว้ในกรณีท่ีสื่อชำรุด 
ให้การไม่ได้ ตรวจสอบ 

การประเมิน 

- ออกแบบวิธีการวัดประเมินผล
ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- การประเมินผลเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา กิจกรรม เนื้อหา 
เวลา และวัยของผู้เรียน 

- เพ่ือวัด/ ประเมินให้
ตรงตามตัวชี้วัด 
มาตรฐานในหลักสูตร
แกนกลาง 
- วัดประเมินผลชัดเจน 
ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

- วางแผนการวัด/ 
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอนชัดเจน  
- มีเครื่องมือวัดผลเพียงพอ
กับจำนวนผู้เรียน 

 
 



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง The properties of Turmeric ระดับชั้น ม. 5 เวลา 1  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.  มีพ้ืนฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขม้ิน 
3.  รู้ขั้นตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1.  มีความรับผิดชอบ 
2.  มีความสามัคคีในกลุ่ม 
3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าที่การ
ทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
เวลาที่กำหนด 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้ของแต่
ละคน 
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน 

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการรักษา
เวลา 
2. คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล 
3. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. อนุรักษ์และภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 
2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการทำงานกลุ่ม 
3. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

  

 

 

 



 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการออกสำรวจ
ชุมชน 
- มีความรู้เรื่องการ
จัดป้ายนิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน
กลุ่มและการนำเสนอ 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 
-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรอบรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการผลิต
และการให้บริการ 
ของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

- มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

 
ทักษะ P 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่า และประหยัด 
- การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับการ
ออกสำรวจในชุมชน 

- เกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่มทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
- ทักษะการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี  
- ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิต 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูก
วิธ ี

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความเป็นมิตรกับ
ผู้อื่น 
- ปฏิบัติตนตามขนม
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยได้อย่างเหมาะสม 

 
ค่านิยม A 

- เห็นคุณค่า
ความสำคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของความ
สามัคคี มีน้ำใจ ความ
เสียสละ มีจิตอาสา
และกระบวนการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

- เห็นคุณค่าของ
การรักษา
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของนักเรียน 

- เห็นคุณค่าแตะ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาในชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด  การใช้
ทักษะชีวิต 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  



กระบวนการ
แก้ปัญหา 
 
 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ทำตามลำดับขั้น ข้อ 10 การมีส่วนร่วม  
ข้อ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ 22 ความเพียร ข้อ 23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่4 เป็นพลเมืองที่ด ี 
SDGs ๑๗  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

..................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
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ใบงานที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 

 

 

 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Goods from  the Turmeric ระดับชั้น  ม.5 เวลา  2  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดง
ความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอยา่งประกอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
     1. (K.)อธิบายส่วนตา่งๆ สรรพคุณ ผลิตภณัฑ์ ของขมิ้นได้   
      2. (P)ใช้ทักษะการพูดและการเขียนในการนำเสนอเป็น
บทบาทสมมตุิได.้ 
      3. (A)มีความตระหนักในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
สาระการเรียนรู้  

ศึกษาบทความเกี่ยวกับสรรพคณุ คุณประโยชน์ของ
ขมิ้นชัน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ   

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ช้ินงาน :  อธิบายส่วนตา่งของขมิ้น สรรพคุณ ผลติภณัฑ์ 
และนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นได้  ใบความรู้ ใบงาน บทบาทสมมตุิ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P นำเสนอ บทบาทสมมตุ ิ ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต    

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

Goods from the Turmeric 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาสรรพคุณ คุณประโยชน์ ของ
ต้นขมิ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทำใบงาน 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

ใบความรู้  ใบงาน 

 เวลา :  1 ชัว่โมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Goods from  the Turmeric ระดับชั้น ม.5  เวลา 2  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   

 มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร   แสดงความรูส้กึ 

     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.ตัวชี้วัด    ต 1.2 ม.4-6/1 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  

สถานการณ์  ข่าว /  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารระหว่างบคุคล เช่น การ
ทกัทาย  กลา่วลา ขอบคณุ  ขอโทษ ชมเชย  การพดู
แทรกอย่างสภุาพ  การชกัชวน  การแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง  เรื่องใกลต้วั สถานการณต่์างๆ 
ในชีวิตประจ าวนั การสนทนา/เขียนขอ้มลูเก่ียวกบั
ตนเองและบุคคลใกลต้วั  ประสบการณ ์ 
สถานการณต่์างๆ ข่าวเหตกุารณ ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสงัคม 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของขม้ินในท้องถิ่น
และตามท้องตลาดทั่วไป 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของขม้ิน สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น และนำเสนอเป็นบทบาท

สมมุติ พาชมสวนขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากขมิ้นในแหล่งเรียนรู้ในต.เขาวง 
 
 



6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต   
3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู ้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   7. รกัความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ   

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกลุ่มความร่วมมือ)  
 
ขั้นที่ 1  นำเข้าสู่บทเรียน 

ครเูอาสบู่ให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักสิ่งนี้มัย ให้นักเรียนตอบว่ารู้จักหรือไม่   แล้วครูก็เฉลยว่ามัน

คือสบู่ขมิ้น ซึ่งเป็นสินค้าโอท๊อปของอำเภอบ้านตาขุน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น    

ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้   
ครใูห้นักเรียนช่วยกันคิดผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากขม้ินแล้วจะลงสมุด 

ขั้นที่ 3  การฝึกฝนผู้เรียน  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากขมิ้น และทำแบบฝึกหัดจับคู่ เติมคำศัพท์ และ
ร่วมกันกันเฉลย 

ขั้นที่ 4  นำไปใช้   
ครูใช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียนนำกลับไปทบทวน  เพ่ือนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 

ขั้นที่ 5 สรุป  
นักเรียนช่วยกันสรุปความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไป   
 
8. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 50 

ด้าน A สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตการทำงาน
ระหว่างเรียน 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

-ใบความรู้   
-ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Goods from  the Turmeric ระดับชั้น ม.5  เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. ใครสามารถบอกเชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากขมิ้นได้บ้าง (ความรู้) 
Q2  ใครเคยใช้สบู่ขมิ้นบ้างใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง() 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. เราสามารถค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสรรพคุณของขม้ินได้นะคะ(ภูมิคุ้มกันที่ดี) 
Q4. หากไม่รู้สามารถสอบถามจากเพ่ือนคนอ่ืนได้นะคะ(คุณธรรม)  
Q5. นักเรียนคิดว่าในชุมชนมผีลติภัณฑ์ขมิ้นอะไรบ้าง  (ความมเีหตุผล  /ความรู้ )   
  

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q6.นักเรียนความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนได้อย่างไร(สังคม) 
Q7.นักเรยีนสามารถนำผลติภณัฑ์จากขมิ้นไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร (ความมี

เหตุผล   /ความพอประมาณ  /การสรา้งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว/ความรู/้คุณธรรม/  มติิด้านวตัถุ/สังคม /สิง่แวดล้อม /วัฒนธรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Goods from the Turmeric ระดับชั้น ม. 5  เวลา  2  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระแกนกลาง
ตามหลักสูตร ปี 2551 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม    ใบงาน  ใบความรู้ผลิตภัณฑ์ขม้ิน 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
ถูกต้อง 
5. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือนำมาเชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศิษย์ 
2. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศิษย์ด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี

เนื้อหา 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ออกแบบเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ ตามลำดับ
จากง่ายไปยาก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร 
 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา
จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา และช่วงวัยของ
ผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทำงานอย่างเหมาะสม 
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา
ที่มี และเผื่อเวลาไว้รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงขณะทำ
กิจกรรม 



วิธีการจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เนื้อหา กิจกรรม และจำนวน
นักเรียน 
- กำหนดกิจกรรม ภาระงาน การ
สำรวจ สืบค้น และนำเสนอโดย
การอภิปราย เขียนสรุปในรูปของ
แผนผังความคิด ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในเวลาที่กำหนด 

- ต้องการให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ
สื่อสาร การคิดแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และการ
ทำงานร่วมกัน 

- ครูชี้แจงขั้นตอนการทำ
กิจกรรม และการสำรวจ
ข้อมูลในชุมชนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอน และมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ 

- การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรม เวลาในการทำ
กิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน
ท้องถิ่น การทำ ขนมกล้วย 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คุ้มค่า 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และจากสภาพจริง 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อม เพื่อสามารถให้
คำแนะนำแก่ 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

- การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน เหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรม วัยของ
ผู้เรียน และจำนวนที่เพียงพอ  
- กำหนดชิ้นงานและภาระงานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัย
ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 
- ใช้สื่อเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาได้  

- จัดวางสื่อตามกำหนด
ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้
ให้สัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือความสะดวกใน
การหยิบใช้ 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน มี
สำรองไว้ในกรณีท่ีสื่อชำรุด 
ให้การไม่ได้ ตรวจสอบ 

การประเมิน 

- ออกแบบวิธีการวัดประเมินผล
ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- การประเมินผลเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา กิจกรรม เนื้อหา 
เวลา และวัยของผู้เรียน 

- เพ่ือวัด/ ประเมินให้
ตรงตามตัวชี้วัด 
มาตรฐานในหลักสูตร
แกนกลาง 
- วัดประเมินผลชัดเจน 
ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

- วางแผนการวัด/ 
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอนชัดเจน  
- มีเครื่องมือวัดผลเพียงพอ
กับจำนวนผู้เรียน 

 
 



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Goods from the Turmeric ระดับชั้น ม. 5  เวลา  2  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.  มีพ้ืนฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  มีความรู้เเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขมิ้น 
3.  รู้ขั้นตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1.  มีความรับผิดชอบ 
2.  มีความสามัคคีในกลุ่ม 
3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าที่การ
ทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
เวลาที่กำหนด 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้ของแต่
ละคน 
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน 

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการรักษา
เวลา 
2. คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล 
3. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. อนุรักษ์และภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 
2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการทำงานกลุ่ม 
3. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

  

 

 

 



 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการออกสำรวจ
ชุมชน 
- มีความรู้เรื่องการ
จัดป้ายนิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน
กลุ่มและการนำเสนอ 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 
-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรอบรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการผลิต
และการให้บริการ 
ของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

- มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

 
ทักษะ P 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่า และประหยัด 
- การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับการ
ออกสำรวจในชุมชน 

- เกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่มทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
- ทักษะการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี  
- ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิต 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูก
วิธ ี

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความเป็นมิตรกับ
ผู้อื่น 
- ปฏิบัติตนตามขนม
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยได้อย่างเหมาะสม 

 
ค่านิยม A 

- เห็นคุณค่า
ความสำคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของความ
สามัคคี มีน้ำใจ ความ
เสียสละ มีจิตอาสา
และกระบวนการ
ทำงานรว่มกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

- เห็นคุณค่าของ
การรักษา
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของนักเรียน 

- เห็นคุณค่าแตะ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาในชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด  การใช้
ทักษะชีวิต 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  



กระบวนการ
แก้ปัญหา 
 
 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ทำตามลำดับขั้น ข้อ 10 การมีส่วนร่วม  
ข้อ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ 22 ความเพียร ข้อ 23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่4 เป็นพลเมืองที่ด ี 
SDGs ๑๗  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
......................................................................................... ........................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

..................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นางสุภาพร  พัฒนรักษา) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

             (นางกัญจนา   สมชาติ) 
                    รองผู้อำนวยการฝ่ายวชิาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

               (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



What products can be made from turmeric? 

Turmeric is also used in manufactured food products such as canned 
beverages, dairy products, baked products, ice cream, yellow cakes, yogurt, orange 
juice, biscuits, popcorn, sweets, cake icings, cereals, sauces, and gelatins. It is a 
significant ingredient in most commercial curry powders. 

                                          

turmeric cream                           Turmeric Powder 

 

              

  turmeric soap                                                   Turmeric capsule  

 

 
turmeric juice 

 



Match the picture with correct word 

 

 

1.  

 

a.turmeric soap 

2.  

  

   b.turmeric juice 

3.  

 

c. turmeric cream 

4.  

 

   d. turmeric capsule 

5.  

 

 

e. turmeric powder 

 



Write the correct name of goods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Look at the group of goods. How many........are there? 

 

 

 

 

 

How many turmeric soaps are there in the picture? 

 There are_____________ turmeric soaps. 

How many bottles of turmeric juice are there in the picture? 

 There are_____________ bottles. 

How many pictures of turmeric powder? 

 There are_____________ pictures of turmeric powder. 

How many pictures of turmeric capsule? 

 There are_____________ pictures of turmeric capsule. 

How many pictures of turmeric cream? 

 There are_____________ pictures of turmeric cream. 

 



Fill in the crossword puzzle grid with the 

name of each turmeric product. 
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Answers 

 

Match the picture with correct word. 

 

1.  

 

b. turmeric soap 

2.  

  

   b.turmeric juice 

3.  

 

c. turmeric cream 

4.  

 

   d. turmeric capsule 

5.  

 

 

e. turmeric powder 



Write the correct name of goods. 

 

 

cream 

 

 

soap 

 

 

capsule 

 

 

juice 

 

 

powder 



Look at the group of goods.  How many........are there? 

 

 

 

 

 

 

How many turmeric soaps are there in the picture? 

 There are 6 pictures turmeric soaps. 

How many bottles of turmeric juice are there in the picture? 

 There are 6 pictures bottles of turmeric juice. 

How many pictures of turmeric powder are there? 

 There are 6 pictures of turmeric powder. 

How many pictures of turmeric capsule are there? 

 There are 5 pictures of turmeric capsule. 

How many pictures of turmeric cream are there? 

 There are 4 pictures of turmeric cream. 



Fill in the crossword puzzle grid with the 

name of each turmeric product. 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 

 

 

 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Guide in The Turmeric Garden  ระดับชั้น  ม.5 เวลา 2  ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. พดูและเขยีนน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ ์
ข่าว/เหตกุารณ ์เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของ
สงัคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
     1. (K.)อธิบายส่วนตา่งๆ สรรพคุณ ผลิตภณัฑ์ ของขมิ้นได้   
      2. (P)ใช้ทักษะการพูดและการเขียนในการนำเสนอเป็น
บทบาทสมมตุิได.้ 
      3. (A)มีความตระหนักในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
สาระการเรียนรู้  

พูดและเขยีนนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นชัน และแสดงบทบาท
สมมตุิในการพาชมสวนขมิ้นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ   

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ช้ินงาน :  อธิบายส่วนตา่งของขมิ้น สรรพคุณ ผลติภณัฑ์ 
และนำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นได้  ใบความรู้ ใบงาน บทบาทสมมตุิ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P นำเสนอ บทบาทสมมตุ ิ ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต    

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

Guide in The Turmeric Garden   

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : เรียนรู้เกี่ยวกับการ Role-play เขียน
บทสนทนาเกี่ยวกับการพาชมสวนขมิ้น ซื้อผลิตภัณฑ์ได้  

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

ใบความรู้  ใบงาน 

 เวลา :  2 ชัว่โมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Guide in The Turmeric Garden ระดับชั้น ม.5 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   

 มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก 
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.ตัวชี้วัด    ต 1.2 ม.4-6/3 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. พดูและเขียนน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ ์ข่าว/เหตกุารณ ์เรื่องและประเด็นต่างๆ 

ตามความสนใจของสงัคม 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ภาษาที่ใชใ้นการแสดงความตอ้งการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรบัและปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือในสถานการณต่์างๆ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลใน
การเขียนบทสนทนาการพาชมสวนขมิ้น 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของขม้ิน สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น และนำเสนอเป็นบทบาท

สมมุติ พาชมสวนขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากขมิ้นในแหล่งเรียนรู้ในต.เขาวง 
 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต   
3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู ้ 5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   7. รกัความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ   

 



7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกลุ่มความร่วมมือ)  
 
ขั้นที่ 1  นำเข้าสู่บทเรียน 

ครถูามนักเรียนว่ารู้การ Role-play หรือเปล่า ให้นักเรียนช่วยกันตอบ   

ขั้นที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้   
ครแูจกใบความรู้เกี่ยวกับการ Role-play (การแสดงบทบาทสมมุติ) ศึกษาขั้นตอนการสอนตามแบบการแสดง
บทบาทสมมติ (Role playing) นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นแสดง ขั้นสรุป 

ขั้นที่ 3  การฝึกฝนผู้เรียน  
ครู ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน  แล้วให้ช่วยกันศึกษาข้ันตอนการแสดงบทบาทสมมุติจากใบงานที่
แจกไป และดูบทสนทนาเป็นตัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนบทสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนด 
คือการพานักท่องเที่ยวชมสวนและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากขม้ินเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แล้วมอบหมาย
หน้าที่ให้สมาชิกทุกคนอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน 

ขั้นที่ 4  นำไปใช้   
หลังจากเขียนบทสนทนาเสร็จเรียบร้อย ให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่การแสดงฝึกซ้อมแสดงบทบาทสมมุติตามบทท่ี
ได้รับ เพ่ือจะนำเสนอในคาบต่อไป 

ขั้นที่ 5 สรุป  
นักเรียนช่วยกันสรุปความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ไป   
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้าน K ให้นักเรียนสรุปขั้นตอนการแสดงบทบาท

สมมุติ 
ใบความรู้   

ด้าน P ตรวจบทสนทนาที่เขียน แบบประเมินการเขียน    
บทสนทนา 

คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

ด้าน A สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตการทำงาน
ระหว่างเรียน 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

-ใบความรู้การแสดงบทบาทสมมุติ   
-ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Guide in The Turmeric Garden ระดับชั้น ม.5 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. ใครสามารถบอกได้บ้างว่า Role-play คืออะไร (ความรู้) 
Q2  ใครเคยแสดงบบทบาทสมมุติมาแล้วบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร (ความรู้ /พอประมาณ) 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. นักเรียนควรวางแผนการแบ่งหน้าที่ในการทำงานนี้อย่างไร (ภูมิคุ้มกันที่ดี) 
Q4. นักเรียนปรึกษาหารือการเขียน หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามจากครูด้นะคะ(คุณธรรม)  
Q5. นักเรียนคิดว่าได้อะไรจากการแสดงบทบาทสมมตุิในครั้งน้ี  (ความมีเหตุผล  /ความรู้ )   
  

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q6.นักเรียนความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนได้อย่างไร(สังคม) 
Q7.นักเรยีนสามารถนำการแสดงบทบาทสมมตุในครั้งน้ีไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง  

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Guide in The Turmeric Garden ระดับชั้น ม.5 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระแกนกลาง
ตามหลักสูตร ปี 2551 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม    ใบงาน  ใบความรู้การแสดงบทบาทสมมุติ 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
ถูกต้อง 
5. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือนำมาเชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศิษย์ 
2. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศิษย์ด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี

เนื้อหา 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ออกแบบเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ ตามลำดับ
จากง่ายไปยาก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร 
 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา
จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา และช่วงวัยของ
ผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทำงานอย่างเหมาะสม 
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา
ที่มี และเผื่อเวลาไว้รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงขณะทำ
กิจกรรม 



วิธีการจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เนื้อหา กิจกรรม และจำนวน
นักเรียน 
- กำหนดกิจกรรม ภาระงาน การ
สำรวจ สืบค้น และนำเสนอโดย
การอภิปราย เขียนสรุปในรูปของ
แผนผังความคิด ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในเวลาที่กำหนด 

- ต้องการให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ
สื่อสาร การคิดแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และการ
ทำงานร่วมกัน 

- ครูชี้แจงขั้นตอนการทำ
กิจกรรม และการสำรวจ
ข้อมูลในชุมชนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอน และมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ 

- การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรม เวลาในการทำ
กิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน
ท้องถิ่น การทำ ขนมกล้วย 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คุ้มค่า 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และจากสภาพจริง 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อม เพ่ือสามารถให้
คำแนะนำแก่ 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

- การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน เหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรม วัยของ
ผู้เรียน และจำนวนที่เพียงพอ  
- กำหนดชิ้นงานและภาระงานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัย
ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 
- ใช้สื่อเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาได้  

- จัดวางสื่อตามกำหนด
ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้
ให้สัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือความสะดวกใน
การหยิบใช้ 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน มี
สำรองไว้ในกรณีท่ีสื่อชำรุด 
ให้การไม่ได้ ตรวจสอบ 

การประเมิน 

- ออกแบบวิธีการวัดประเมินผล
ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- การประเมินผลเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา กิจกรรม เนื้อหา 
เวลา และวัยของผู้เรียน 

- เพ่ือวัด/ ประเมินให้
ตรงตามตัวชี้วัด 
มาตรฐานในหลักสูตร
แกนกลาง 
- วัดประเมินผลชัดเจน 
ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

- วางแผนการวัด/ 
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอนชัดเจน  
- มีเครื่องมือวัดผลเพียงพอ
กับจำนวนผู้เรียน 

 
 



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Guide in The Turmeric Garden ระดับชั้น ม.5 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.  มีพ้ืนฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขม้ิน 
3.  รู้ขั้นตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1.  มีความรับผิดชอบ 
2.  มีความสามัคคีในกลุ่ม 
3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าที่การ
ทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
เวลาที่กำหนด 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้ของแต่
ละคน 
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน 

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการรักษา
เวลา 
2. คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล 
3. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. อนุรักษ์และภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 
2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการทำงานกลุ่ม 
3. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

  

 

 

 



 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการออกสำรวจ
ชุมชน 
- มีความรู้เรื่องการ
จัดป้ายนิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน
กลุ่มและการนำเสนอ 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 
-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรอบรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการผลิต
และการให้บริการ 
ของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

- มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

 
ทักษะ P 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่า และประหยัด 
- การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับการ
ออกสำรวจในชุมชน 

- เกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่มทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
- ทักษะการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี  
- ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิต 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูก
วิธ ี

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความเป็นมิตรกับ
ผู้อื่น 
- ปฏิบัติตนตามขนม
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยได้อย่างเหมาะสม 

 
ค่านิยม A 

- เห็นคุณค่า
ความสำคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของความ
สามัคคี มีน้ำใจ ความ
เสียสละ มีจิตอาสา
และกระบวนการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

- เห็นคุณค่าของ
การรักษา
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของนักเรียน 

- เห็นคุณค่าแตะ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาในชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด  การใช้
ทักษะชีวิต 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  



กระบวนการ
แก้ปัญหา 
 
 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ทำตามลำดับขั้น ข้อ 10 การมีส่วนร่วม  
ข้อ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ 22 ความเพียร ข้อ 23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่4 เป็นพลเมืองที่ด ี 
SDGs ๑๗  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
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ปัญหา/อุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
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                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ…………………………………………………..…… 

        (นางสุภาพร  พัฒนรักษา) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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             (นางกัญจนา   สมชาติ) 
                    รองผู้อำนวยการฝ่ายวชิาการ 
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               (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



Guide in The Turmeric Garden 
 

การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทบาท  สภาพความเป็นจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการ
สอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้
สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  
         เทคนิคการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมตินั้น เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องราว
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการแสดงออก ทั้งจากการแสดงออกทางกายและการเรียนรู้
ความรู้สึกนึกคิดผ่านตัวละคร เรื่องราว สถานการณ์ ตามสภาพความเป็นจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความกล้าแสดงออก มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและรู้จักที่จะทำงานทีม โดยในการสอนรูปแบบนี้ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
         - การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร คือการแสดงบทบาทสมมุติโดยที่มีเรื่องราวกำหนดอยู่ก่อนแล้ว ผู้เรียน
ทราบถึงเรื่องราวคร่าว ๆ และแสดงเรื่องราวตามบทบาทตัวละครที่ได้รับ 
         - การแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา คือการสมมุติสถานการณ์ แล้วให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือ
แก้ปัญหาและตอบสนองกับสถานการณ์นั้นตามความคิดเห็นของตัวเอง 
ประโยชน์ของการสอนในลักษณะนี้ คือ การที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
มุมมองที่มาจากบทบาทการแสดงได้  มีการร่วมมือกับเพื่อนซึ่งเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม และยัง
เป็นแนวการสอนที่สนุกสนานและส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียน นอกจากยังแสดงให้เห็นถึงความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อีกด้วย 
สำหรับขั้นตอนการสอนตามแบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 

ขั้นเตรียมการ 
         - คุณครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเรื่องราวหรือสถานการณ์สมมติจากเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนรู้ 
         - มีการจับกลุ่มผู้เรียนตามความสะดวกและเหมาะสมกับเนื้อหาและบทบาทในการแสดง 
         - คุณครูกำหนดเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่มและให้สมาชิกในกลุ่มเลือกบทบาทกันเอง 
หรือคุณครูอาจกำหนดบทบาทให้นักเรียนแต่ละคนเองเลยก็ได้ 
         - จัดเตรียมพ้ืนที่และอุปกรณ์ในการแสดง 
         - ผู้เรียนซักซ้อมการแสดงบทบาทสมมติ 

ขั้นแสดง 
         - ผู้เรียนแสดงบทบาทตามเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่กำหนด 
         - คุณครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และตัดบทการแสดงในจุดที่เหมาะสม 



ขั้นสรุป 
         - คุณครูกล่าวชมเชยผู้เรียนที่แสดง และสอบถามถึงความรู้สึกและความคิดเห็นในการแสดงบทบาทดังกล่าว 
         - คุณครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ได้แสดง 
         - คุณครูให้นักเรียนได้แสดงเพิ่มเติม 
         - คุณครูสรุปถึงสิ่งที่ได้รับจากการแสดงอีกครั้ง 
  
         จากข้ันตอนทั้งหมดนี้ จึงเห็นได้ว่า เทคนิคการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมตินี้ นอกจากการที่ผู้เรียน
จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติแล้ว ครูผู้สอนจะต้องมีบทบาทสำคัญในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดเรื่องราวสถานการณ์ 
เตรียมผู้เรียน  เป็นผู้สังเกตการณ์  คอยกำกับช่วยเหลือผู้เรียนในขณะปฏิบัติ นอกจากนี้ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ต้องการสอนอย่างชัดเจน และมีทักษะในการสรุปและอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่ต้องได้สื่อได้
อย่างถูกต้อง 
         การสอนแบบสวมบทบาทนี้มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะกับวิชาที่เน้นการเล่าเรื่อง เช่น สังคมศึกษา ซึ่ง
เราสามารถใช้แนวการสอนนี้มาจัดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ โดยให้เด็กแสดงบทบาทในเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้น หรือในการสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษา อาจให้ผู้เรียนออกมา
แสดงบทบาทสนทนาระหว่างกันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
         อย่างไรก็ดี แม้ว่าการสอนในลักษณะนี้จะมีความน่าสนใจ แต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เช่น 
การจัดสรรเวลา ซึ่งจะต้องมีเวลามากพอในการที่จะให้ผู้เรียนเตรียมตัวและแสดง รวมไปถึงมีเวลาในการสรุปและ
อภิปรายผล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ใช้การแสดง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฉากและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นได้ ดังนั้นจึงควร
พิจารณาใช้แนวการจัดการเรียนการสอนนี้อย่างเหมาะสม 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 

Guide in The Turmeric Garden 
 
1. ครูสร้างสถานการณ์นำสู่บทเรียนให้ดูตัวอย่างบทสนทนาหรือคลิปวีดีโอเกี่ยวสวนขม้ิน 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน 
3. ครูมีรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ตัวแทนกลุ่มเลือกกลุ่มละ 1 รูป 
4. ครูให้เวลานักเรียนกลุ่มละ 15 นาที เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับรูปที่แต่ละกลุ่มได้รับ จำนวน 5-10 ประโยค 
5. ครูจับสลากเพ่ือให้นักเรียนนำเสนอ Role Play กลุ่มละ 10 นาที 
 
1. Teacher show pictures or Clips about Kind of Garden 
2. Students make a group of 3-4 people 
3. Teacher gives 1 picture for each group.  
4. Teacher gave 15 minutes. To write a conversation about their picture. 
5. Teacher gave 10 minutes to present A Roleplay. 
 
ตัวอย่างบทสนทนา 

 
 
 



 

การประเมินผล 

 
 



 
 

สวนขม้ิน 
 
 

 
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 
 



Script 

“Khaminchan” is the normal name that Thai people well known in this. But it has 

different names by the regions of Thailand. In English name is “Turmeric” or “Curcuma” 

that are the formal names in foreigners. On the other hand, “Curcuma longa Linn”. Is the 

scientific name of this plant. 

…………………………………………………………… 

 “Khaminchan” is the annual crop in the same family of ginger. It has rhizome. And 

inside, it has yellow or dark yellow maybe orange but depends on the soil and it has 

fragrance. “Khaminchan” has long life and the proper time to harvest is 8-9 months. Trunk 

is 30-90 cm. tall. Khaminchan flower look like a bouquet, cylinder shape and light yellow 

petal. Mainy Thailand cuisine use Khaminchan to cook as a spices. 

…………………………………………………………… 

 “Turmeric physiological actions” rich of vitamin A, B1, B2, B3, C, E, calcium, 

phosphorus, iron, mineral, dietary fibre and protein. We can use turmeric in case of 

Gastric Disorders, Diarrhea, Dyspeptic. We use the old rhizome to grind and squeeze after 

that take it 3 times a day, 2 tbs for each. In case of Inflammation, Dermatosis , Cold sore, 

Kerion. Furthermore, we use the old rhizome to grind and dab into ulcer. The reason why 

we use turmeric to relieve many diseases because it has curcumin bactericide and 

fungicide. 

…………………………………………………………… 

The Khaminchan Products that that so popular are pure Khaminchan powder. It is used for 

scrub or cover the skin while take take a shower for bright skin. You can make it as 

Khaminchan tea for help digest system.  Khaminchan soap, it look like the Pure Khaminchan 

powder but easier to use. These are some products from the great Khaminchan at 

Bantakhun District that make the high quality of life of agriculturists. 

…………………………………………………………… 

 Finally, the products from Khaminchan will change the agriculturists life to wealthy. 

They use Kaminchan in their community for daily life and sell to another persons and 

develop to several products in daily life for Value-Added Reseller. Agriculturists hold the 

“Philosophy” of the sufficiency Economy” by King Rama 9 

…………………………………………………………… 

 
 


