
 
 
 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
รายวิชา สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

แผนการจัดการเรียนรู้ที1่ เรือ่ง หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับชั้น ......ม.2........... เวลา ....2.... ชั่วโมง 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระสำคัญ:เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตและรวมถึงการพัฒนาและการบริหารประเทศ เพ่ือให้
ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง การ
พ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ รู้จักความ
พอประมาณ คำนึงถึงความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัว  
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)อธิบายความหมายและความสำคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
      2. (P)วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

      3. (A)เห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญในการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 

สาระการเรียนรู้ : หลักการและเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด .  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2  ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีวินัย 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

- ภาระงาน/ชิ้นงาน : ใบงานที่ 1 เรื่องหลักการและ
เป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน P การนำเสนอ
ผลงาน 

แบบประเมิน
การนำเสนอ
ผลงาน 

คุณภาพ
ระดับ 2ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ์ 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม 

แบบสังเกต
การทำงาน 

คุณภาพ
ระดับ 2ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ์ 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

หลักการและเป้าหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นที่ 1นำเข้าสู่บทเรียน:  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน
เรียนจำนวน 10 ข้อ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมสนทนา
เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นโดยการตอบคำถาม 
       ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรยีนรู้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 7 กลุ่มศึกษาและทำใบงานที่ 1 เรื่อง หลักการและ
เป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำส่งตัวแทน
ออกมานำแสนอการถอดประสบการณ์การนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำกิจกรรม 
    ขั้นที่ 4นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันเสนอรูปแบบและ
วิธีการเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน 
     ขั้นที่ 5 สรุป :นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง 
หลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมอบหมายนักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันวางแผนและไปศึกษา
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามประเด็นที่กำหนดให้
เพ่ือนำมาเสนอในชั่วโมงถัดไป 
 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

- หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์  ม.2 
- ใบงานที่ 1 เรื่องหลักการและเป้าหมายของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้/ประวัติบุคคลที่ดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ 
 เวลา : 1 ชั่วโมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ระดับชั้น ..ม.2.. เวลา ...1..... ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๑.มาตรฐานการเรียนรู้ ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

๒.ตัวช้ีวัด ส3.1/2เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. (K.)อธิบายความหมายและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
          2. (P)วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
          3. (A)เห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
1. หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ภูมิปัญญาจากขม้ินชัน 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
           หลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างมี
ความสุขในทุกระดับ 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ (ทักษะการตีความ /ทักษะ
การให้เหตุผล) 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
-กระบวนการสำรวจ  
-กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
 

1. อยู่อย่างพอเพียง 
2  ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีวินัย 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบ กระบวนการกลุ่มความร่วมมือ) 
ขั้นที่ 1นำเข้าสู่บทเรียน:  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมสนทนา

เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่นโดยการตอบคำถาม 



       ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรยีนรู้ : นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่มศึกษาและทำใบงานที่ 1 เรื่อง หลักการและเป้าหมาย
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำส่งตัวแทนออกมานำแสนอการถอดประสบการณ์การนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำกิจกรรม 

    ขั้นที่ 4นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันเสนอรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน 

     ขั้นที่ 5 สรุป :นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง หลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบหมาย
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันวางแผนและไปศึกษาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามประเด็นที่กำหนดให้เพ่ือนำมาเสนอใน
ชั่วโมงถัดไป 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

2 การนำเสนอผลงาน แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

คุณภาพระดับ 2ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
        - แบบทดสอบก่อนเรียน 

- หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์  ม.2 
- ใบงานที่ 1 เรื่องหลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
- ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้/ประวัติบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  

ระดับชั้น ....ม.2........ เวลา ....1.... ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของใคร  (ความรู้) 
Q2.เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร (ความรู้) 
Q3. นักเรียนจะสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง(ความมี

เหตุผล) 
           Q4. นักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพียงมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
อย่างไร (ความมีเหตุผล 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. นักเรียนมีมีการแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไร (ความมีเหตุผล)   
Q4.หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะ3 ประการอย่างไร (ความรู้)   
Q5. นักเรียนได้มีการวางแผนการทำงานนี้ร่วมกันอย่าไร  (ภูมิคุ้มกัน)   
Q6. หากนักเรียนจะทำงานนี้ให้สำเร็จร่วมกัน นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไร (คุณธรรม)   
Q7. นักเรียนเลือกผู้ที่จะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างไร (ความมีเหตุผล/ภูมิคุ้มกัน/ความรู้ )   
Q8. นักเรียนจะเลือกการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีใดได้บ้าง ( ความมีเหตุผล  /พอประมาณ)  
Q9. การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเองสำคัญอย่างไร (ความมีเหตุผล/ภูมิคุ้มกัน )   
Q10. เป้าหมายของหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (ความรู้) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q11. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในวันนี้  (ความรอบรู้) 
Q12. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด (ความพอประมาณ /คุณธรรม)   
Q13.เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด  (พอประมาณ /คุณธรรม) 
Q14. นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด  (ความมีเหตุผล /พอประมาณ)   
Q15. นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปให้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
    (มิติวัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม)   

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับชั้น ......ม.2........... เวลา ....1.... ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบรูณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข  สู ่4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ความรู้ในสาระท่ีสอน 
2. วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. วิธีการวัดผลและประเมินผล 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความรับผิดชอบ และความมีวินัย รอบรู้ รอบคอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ความซื่อสัตย์ ความขยัน  อดทน  มีน้ำใจ 
3. ตรงต่อเวลา         4. รักเมตตาศิษย์ 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

เนื้อหา 
 

-เนื้อหาที่กำหนดสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่จะนำไปสู่
การผลิต ข้าวเกรียบขมิ้นชันเป็น
การนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น  

-กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับ
ความสนใจของผู้เรียนบริบท
ของท้องถิ่น วัยผู้เรียนและ
เวลา 
 

-จัดเรียงลำดับ/ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา 
- กำหนดเนื้อหาให้ผู้เรียนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 
-มีแหล่งข้อมูลให้สืบค้น 

 
เวลา 

 

ใช้เวลา 1 ชัว่โมง ตามความ
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 

-กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาเหมาะสมกับรูปแบบ
ของกิจกรรม 
- 

-วางแผนและกำกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กำหนด 
และสำรองไว้เพ่ือความยืดหยุน่หรอื
รองรับการเกิดการเปลีย่นแปลง 

 
การจัด
กิจกรรม 

 

ใช้กระบวนการกลุ่มความร่วมมือ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน 

-จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

-ตรวจสอบกิจกรรม กำหนด
รูปแบบกิจกรรมขั้นตอน ให้ชัดเจน
ชี้แจงทำความเข้าใจกับผูเ้รียน 
- จัดกิจกรรมสำรองไว้กรณีไม่
สามารถสอนได้ตามแผน 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 

 

-แบบทดสอบพอเหมาะกับจำนวนผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมเพียงพอต่อจำนวนผูเ้รยีน 
-วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายจากในชุมชน
ท้องถิ่น 

ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
และตรงกับความจำเป็น 
 
 

วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวังและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
แหล่งเรียนรู้ 

 

- มีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสมารถ
สืบค้นได้ง่าย 

-ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับรูปแบบกิจกรรมที่กำหนด 
- 

-วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ตามรูปแบบกิจกรรมเพ่ือจะได้ทำ
กิจกรรมให้สำเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

 
ประเมินผล 

 

-ทราบความก้าวหน้าและ
พัฒนาการทางการเรียนของ
นักเรียนแต่ละคน 
 

-วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
-การทำงานกลุ่ม 
-การทำแบบทดสอบก่อนเรียน- 

วางแผนการออกแบบเครื่องมือ
วัดและประเมินผล ตรวจสอบ
ความถูกต้องเที่ยงตรงก่อนนำไปใช ้



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการและเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับชั้น ......ม.2........... เวลา ....1.... ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กระบวนการหรือวิธีการทำงานกลุ่ม 
3.วิธีการนำเสนอข้อมูล 
4. แหล่งสืบค้นข้อมูล 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ความมีวินัย 
2. ความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีความกตัญญูต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- มีการวิเคราะห์หา 

เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างมีสติ รอบคอบ ถูกต้อง
เหมาะสม 
อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติกรรมได้
ถูกต้อง 

- กำหนดหน้าที่ของสมาชิก 
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสมา
รถของสมาชิก 

- กำหนดของข่ายการทำงาน 
ได้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดและ
จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 
 

- วางแผนการดำเนิน 
กิจกรรมได้เหมาะสม เหมาะสมชัดเจน
และปฏิบัติได้ 

- จัดเตรียมวัสดุให้พร้อม 
ก่อนปฏิบัติงาน 

- ศึกษาขั้นตอนของการ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใจ
ก่อนการปฏิบัติ 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ 
สำรองในกรณีการปฏิบัติกิจรรมครั้ง
แรกอาจไม่ได้ผล 
 

5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K 
 

-ความรู้ในเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่าง
เหมาะสมตามบริบท
และคุ้มค่า 

-มีความรู้หลักในการทำ
ร่วมกันเป็นกลุ่มให้ประสบ
ผลสำเร็จโดยไม่เกิดปัญหา 

-มีความรอบรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- การแบ่งผัน การ
ทำงานร่วมกัน 
 

ทักษะ P 
 

- เลือกใช้วัสดุ 
ในการผลิตข้าวเกรียบ
จากขมิ้นชันได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบท
เกิดประโยชน์สูงสุด 

-ปฏิบัติกิจกรรมภายใน
กลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีทักษะในการหาข้อมูล
ได้เหมาะสม 

-ใช้วัสดุอุปกรณ์โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

มีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลและ
การนำเสนอข้อมูล
ด้วยการมี
วัฒนธรรม เช่น 



 การไหว้  ทักทาย 
ค่านิยม A 
 

มีความตระหนักเห็น
คุณค่าของวัสดุ
อุปกรณ์ในในการทำ
กิจกรรม 

-ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอยู่ร่วมกันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เห็นคุณค่าของการ
ทำงานร่วมกันด้วยความ
สามัคคี เอ้ืออาทร มีน้ำใจ 

เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
การรักษาความสะอาด
ของสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ 

เห็นคุณค่าของหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะ C 
 

- มีทักษะการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์แลการใช้
เทคโนโลยีในการทำ
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

- ความสามารถในการ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและหาวิธี
แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-เลือกวัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีโดยและ
วิธีการ/กระบวนการ
ปฏิบัติคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม 

มีวิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
ชุมชนสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที1่. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
ข้อที่ 4 ทำตามลำดับขั้นตอน 
ข้อที่ 5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่3 มีงานทำ มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

        (นางสาวอมรรตัน์  วิจารณ์.) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

        (นายบุญเลิศ  ทองชล.) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ใบงานที่ 1 เรื่องหลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


