
 
 

หน่วยการเรยีนรู้และแผนการจดัการเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อยา่งพอเพียง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 รายวชิา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน้สองตัวแปร จำนวน 7 ช่ัวโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ                               จำนวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ทดสอบก่อนเรียน                            จำนวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร     จำนวน  2  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จำนวน  1  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร        จำนวน  2  ช่ัวโมง 

ผู้สอน 
นางจุฬาลักษณ ์ หนูหวาน 

 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

หน่วยการเรียนรู ้

 
 

 

 



แผ่นท่ี 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 7 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ช้ินงาน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์         
2. ซื่อสัตย ์สุจริต 
3. มีวินัย           
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

- ใบงาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรเดียว 
- แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลัง 

(5 แผน 7 ชั่วโมง) 

สาระสำคัญ 

- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว

แปร 

- การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบ

สมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

แผนที่ 1 (1 ชั่วโมง) 

เร่ือง : ปฐมนิเทศ 

มฐ./ตัวชี้วัด : ค 1.3 ม.3/3 

สาระการเรียนรู้ : ระบบสมการเชิง

เส้นสองตัวแปร 

แผนที่ 2 (1 ชั่วโมง) 

เร่ือง : ทดสอบก่อนเรียน 

มฐ./ตัวชี้วัด : ค 1.3 ม.3/3 

สาระการเรียนรู้ : ระบบสมการเชิง

เส้นสองตัวแปร 

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง) 

เร่ือง : ระบบสมมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

มฐ./ตัวชี้วัด : ค 1.3 ม.3/3 

สาระการเรียนรู้ : ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว

แปร 

 

แผนที่ 4 (1 ชั่วโมง) 

เรื ่อง : การแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 
มฐ./ตัวชี้วัด : ค 1.3 ม.3/3 
สาระการเรียนรู้ : การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 

แผนที่ 5 (2 ชั่วโมง) 

เร่ือง : โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 
มฐ./ตัวชี้วัด : ค 1.3 ม.3/3 
สาระการเรียนรู้ : การนำความรู้
เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 



แผ่นท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 7 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบาย

ความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนด 

ตัวชี้วัด  
ม. 3/3 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชงิเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร ์

สาระสำคญั 
- ระบบสมการเชงิเส้นสองตัวแปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การนำความรู้เก่ียวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ด้านความรู้ (K)   
   1.1 นักเรียนสามารถหาคำตอบของระบบสมการเชิงเสน้สองตัว
แปรได้ 
   1.2 นักเรียนสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
   1.3 นักเรียนสามารถนำความรู้เก่ียวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P) 
    2.1 การแก้ปัญหา          2.2 การให้เหตุผล  
3. ด้านคุณลักษะอันพึงประสงค์ (A) 
    3.1 มีวินัย                   3.2 ใฝ่เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู ้
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อาจมีคำตอบเดียว มีหลายคำตอบ 
หรือไม่มีคำตอบ โดยพิจารณาจากกราฟของสมการทั้งสองของระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรน้ันๆ 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร          2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต        3. มีวินัย  

4. ใฝ่เรียนรู้                   5. มุ่งมั่นในการทำงาน 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน : ใบงาน เรื่อง ระบบสมการเชงิเส้นสองตัวแปรเดียว 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ระดับร้อยละ 60 

ข้ึนไปผ่านเกณฑ์ 
ด้าน P ทดสอบ ใบงาน/แบบ

ประเมินการ
ทำงานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 
ข้ึนไปผ่านเกณฑ์ 

ด้าน A สอบถาม แบบสอบถาม ระดับคุณภาพ 2 
ข้ึนไปผ่านเกณฑ์ 

 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ :  

     1. ครูผู้สอนแนะนำตัวกับนักเรียน   

     2. ครูผู้สอนอธิบายกติกาในการปฏิบัติตัวในชั้นเรียน 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

     - หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 

     - อินเตอร์เน็ต 

เวลา : 7 ชั่วโมง 



แผ่นท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสรมิสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 7 ช่ัวโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีกำหนด 

2. ตัวชี้วัด   
ม. 3/3 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ด้านความรู้ (K) 
    1) นักเรียนสามารถหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
       2) นักเรียนสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
       3) นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 
     3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P) 
           1) การแก้ปัญหา           

2) การให้เหตุผล 
      3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
           1) มีวินัย                    

2) ใฝ่เรียนรู้ 

4.  สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 

- หาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
- แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
- นำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 

 



5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
   5.1 หาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
   5.2 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 

5.3 นำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม) 
     ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ครูผู้สอนทักทาย และทำความรู้จักนักเรียน 

 1.2 นักเรียนแนะนำตัวเป็นรายบุคคล 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.1 ครูผู้สอนอธิบายกติกาในการปฏิบัติตัวในช้ันเรียน 
 2.2 ครูผู้สอนแนะนำรายวิชา และอธิบายการวัดผลการประเมินผล ดังนี้ 

การวัดผล 
 1) คะแนนเก็บระหว่างเรียน 50 คะแนน 

   2) สอบกลางภาค 20 คะแนน 
   3) สอบปลายภาค 30 คะแนน 
   การประเมินผล 

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



ขั้นที่ 3 สรุป 
3.1 ครูสรุปถึงส่ิงท่ีครูจะสอน เกณฑ์การวัดและประเมินผลรวมถึงการสร้างข้อตกลงร่วมกันใน 

ช้ันเรียน 
  3.2 ครูผู้สอนมอบหมายงานให้นักเรียนเขียนกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตัวในช้ันเรียนและคำอธิบาย
การวัดผลการประเมินผลลงในสมุด 

 3.3 ครูผู้สอนให้นักเรียนเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียนในคาบถัดไป 

8. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 
(K) 

ทดสอบ แบบทดสอบ ระดับร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ผ่านเกณฑ์ 

2 
(P) 

ทดสอบ ใบงาน/แบบประเมิน 
การทำงานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

3 
(A) 

สอบถาม แบบสอบถาม ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
      9.1 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 
- อินเตอร์เน็ต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 7 ช่ัวโมง 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร นักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง 
Q2. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะมีลักษณะอย่างไร 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q3. กราฟท่ีนักเรียนวาดมีลักษณะเป็นอย่างไร และจากกราฟนักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์กับคำตอบของ 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอย่างไรบ้าง 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q4. นักเรียนคิดว่ากราฟท่ีได้ท้ัง 3 มีความแตกต่างกันอย่างไร และกราฟท่ีได้ในลักษณะท่ีแตกต่างกันส่งผล 
ต่อคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอย่างไรบ้าง 

Q5. นักเรียนคิดว่าการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้กราฟมีจุดเด่นและจุดด้อย 
อะไรบ้าง 

 
  



แผ่นท่ี 5 แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 7 ช่ัวโมง 

5.1 ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี ้

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. วิธีการเขียนกราฟ 
2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
3. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความยุติธรรม 
2. มีความเมตตา 
3. มีความตรงต่อเวลา 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

- กำหนดเนื้อหาในบทเรียน
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

- ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย 

- ตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของเนื้อหา
และวัยของผู้เรียน 

 
เวลา 
 

- ใช้เวลาในการจัดการเรียนการ
สอนตามกำหนด 

- จัดการเรียนการสอนได้
ครบตามเนื้อหาท่ีกำหนด 

- ตรวจสอบและวางแผน
รองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิด
การเปล่ียนแปลง 

การจัด
กิจกรรม 

- กำหนดกิจกรรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาท่ีสอนและเวลาท่ีมี 

- ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม
อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบกิจกรรมมีการ
กำหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

 
สื่อ/อุปกรณ ์
 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายและมี
อยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรม 

- เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูก
ประเภท 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวงั 

แหล่งเรียนรู้ 
- ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน
และท้องถิ่น 

- ผู้เรียนรู้จักและ
สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

- ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ในโรงเรียนและชุมชน
ใกล้เคียง 

 
ประเมินผล 
 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และรายกลุ่ม มีวัดและประเมิน 
ผลตามความสามารถของผู้เรียน 

- พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

- ตรวจสอบวิธีการและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผล
ประเมินผลโดยการประเมิน
ซ้ำหลายๆ ครั้ง 

 



แผ่นท่ี 6 ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 7 ช่ัวโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. วิธีการเขียนกราฟ 
2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
3. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. มีความซื่อสัตย์ 
2. มีน้ำใจ 
3. เอื้อเฟื้อ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. สามารถใช้ความรู้ เรื่อง
กราฟมาแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรอย่าง
เหมาะสม 
 
 

1. เรียนรู้ท่ีจะแบ่งปันเวลาในการทำ
โจทย์ให้ทันเวลา 
2. เรียนรู้ท่ีจะใช้วิธีการท่ีถูกต้องใน
การทำโจทย์ 
3. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม 

1. มีการวางแผนในการทำโจทย์ 
2. มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 
3. ตรวจสอบคำตอบท่ีได้ว่าถูกต้อง
หรือไม ่

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ (K) 
- เลือกใช้วิธีการหรือ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม 

- วางแผนการทำงาน 
- แบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

-ใช้วัสดุ - อุปกรณ์
ได้อย่างถูกวิธ ี

- มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 

 
ทักษะ (P) 

- ปฏิบัติงานโดยใช้
ทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 
- แก้ปัญหาท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงาน 

- รับฟังความคิดเห็น 
ผู้อื่น 
- เกิดความสัมพันธ์
อันดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

- ใช้อุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า เก็บ ล้าง รักษา 
เครื่องมือและอุปกรณ์
ในกระบวน การเรียน
อย่างระมัดระวัง 

- มีความเอื้อเฟื้อ
แบ่งปันความรู้และ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 
- มีจิตสาธารณะ 

 

 



                ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม วัตถุ/เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

ค่านิยม (A) 

- ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่
หรือท่ีสามารถหา
ง่ายอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
- รักษาความสะอาด 

- นำประสบการณ์
ความรู้ท่ีได้รับไป
แบ่งปันเพื่อนๆและ
ครอบครัว 

- ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่
หรือท่ีสามารถหา
ง่ายในท้องถิ่น 

- มีความตรงต่อ
เวลา 

สมรรถนะ (C) 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาบนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล 

- สามารถใช้
เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาตนเองและ
สังคม 

- สามารถนำกระบวน 
การต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- การใช้ภาษาใน
การถ่ายทอด
ความคิด 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่ 23 รู้ รัก สามัคคี 
           รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
           รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ท่ีจะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
           สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ 

1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษามุ่งให้เด็กและเยาชนรักงาน สู้
งานทำจนงานสำเร็จ 

2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำ
ในท่ีสุด 

3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวSDGs 17 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน 
               โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 


