
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบม่เพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ รายวิชา ภาษาไทย ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  จ านวน 6 ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้…3..…. แผน   

 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อ่านคิดพินิจตรอง   จ านวน.......2.......ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มองให้ชัดพัฒนาความคิด   จ านวน......2........ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผลิตสื่อสัมพันธ์เลือกสรรสมุนไพร  จ านวน......2........ชั่วโมง. 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้..ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เวลา 6  ชั่วโมง 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษา
ในการสื่อความหมายและน าเสนอได้
อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมี
เหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มี
แนวคิดและวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: 
การปรับและประยุกตจ์ากสิ่งแวดล้อม
มาใช้ได้เหมาะสม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้
ความเคารพแก่ผู้อื่น 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการ
การเรยีน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยดั ท างานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน :มีความรบัผิดชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจท่ีดีและพร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตามก าลังและ
ความสามารถที่ตนจะกระท าได้ 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 1.ท าแบบทดสอบ 
2.อ่านจับใจความ 
3.อ่านท านองเสนาะ 
4.วิเคราะห์วิจารณ์ตัวละคร 
5.พูดและแสดงความคิดเห็น 
6.ท าใบงาน 
7.ชิ้นงาน “สมุนไพรใกล้ตัว” 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คัมภีร์
ฉันทศาสตร์ ฯ 

(3   แผน  6  ชั่วโมง) 

สาระส าคัญคัมภีร์ฉันทศาสตร์ฯเป็น
ต าราเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณ
ของไทย เป็นการรักษาโรคของไทยใน
อดีต 

แผนที่ 2 (2 ชั่วโมง)  

เรื่อง มองให้ชัดพัฒนาความคิด 
มฐ./ตัวชี้วัดท.1.1ม4-6/5ท5.1ม4-
6/1  
 สาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์วิจารณ์ 

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง)  

 เรื่อง ผลิตสื่อสัมพันธ์เลือกสรรสมุนไพร 
มฐ./ตัวชี้วัด .ท5.1(ม4-6/2ท5.1(ม4-6/4) 
 สาระการเรียนรู้ การสังเคราะห์วรรณกรรม 

แผนที่ 1 (2 ชั่วโมง)  

 เรื่อง อ่านคิดพินิจตรอง  
มฐ./ตัวช้ีวัดท1.1(ม4-6/1 ม46/3,4-6/4 
 สาระการเรียนรู้ การอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรอง 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ .ผลิตสื่อสัมพันธ์เลือกสรรสมุนไพร. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา 2.ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และน าข้อคิดจาก
วรรณกรรมมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      2. (P)สามารถสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อความและ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
      3. (A)  มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและรอบคอบในการ
ท างาน 
 สาระการเรียนรู้  
1.หลักการสังเคราะห์วรรณกรรม 
2.ข้อคิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สมรรถนะส าคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มีแนวคิดและ
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การปรับและ
ประยุกต์จากสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้เหมาะสม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้ความเคารพ
แก่ผู้อื่น 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการการเรียน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด 
ท างานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน :มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือตามก าลังและความสามารถที่ตนจะ
กระท าได้ 
6. มีจิตสาธารณะ :  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ท าแบบฝึกหัด/ใบงาน/ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P สังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์

ระดับดีข้ึนไป 
ด้าน A สังเกตจาก

พฤติกรรม 
แบบ
ประเมิน 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดีข้ึนไป 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ผลิตสือ่สมัพันธ์เลอืกสรรสมุนไพร 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

การถามตอบประกอบการอธิบาย การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

 

 เวลา : 2 ชั่วโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สมุนไพรใกล้ตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๒  ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   ท.5.1 
๒.ตัวชี้วัด      ท 5.1  (ม4-6/2ท5.1(ม4-6/4) 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       1. (K.)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และน าข้อคิดจากวรรณกรรมมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      2. (P)สามารถสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อความและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
      3. (A)  มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและรอบคอบในการท างาน 
 4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑.หลักการสังเคราะห์วรรณกรรม 
2.ข้อคิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

 
 
  

 

5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
      คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เป็นต าราเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบทอดกันมา จัดท าข้ึน
ตามพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเห็นว่า คัมภีร์แพทย์โบราณและต ารายาพ้ืนบ้านของ
ไทยมีคุณค่ายิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาโรคของไทยในอดีตท าให้ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตได้เป็น
อย่างดี 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มีแนวคิดและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้ความ
เคารพแก่ผู้อ่ืน 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการการ
เรียน 



วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การปรับและ
ประยุกต์จากสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด 
ท างานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน :มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือตามก าลังและ
ความสามารถที่ตนจะกระท าได้ 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้แบบ) 
 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนดูยูทูปการประกอบภารกิจออกหน่วยรักษาประชาชนของหน่วยแพทย์ พอ.สว. แพทย์อาสาของ
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล) แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

- การแพทย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
 
ขั้นที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ให้นักเรียนอ่านบทน าเรื่องของคัมภีร์ฉันทศาตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ แล้วบันทึกสาระส าคัญ โดยครูเป็นผู้
อธิบายหรือแนะน าความรู้ที่นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม 

3. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แล้ววิเคราะห์เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ จากประเด็นที่

ก าหนดให้กลุ่มละ ๑ ประเด็น ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑  การแพทย์มีความส าคัญอย่างไร 
กลุ่มท่ี 2 การแพทย์ในอดีตกับการแพทย์ในปัจจุบันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
กลุ่มท่ี 3 คุณสมบัติที่ดีของแพทย์ที่จะรักษา คนไข้และปกป้องชีวิตของคนไข้ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
กลุ่มที่ 4 กลวิธีการเขียนของคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เป็นอย่างไร 
กลุ่มท่ี 5 นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเมื่ออ่านคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

 ๕.ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นแพทย์ที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร ทีละคนแล้วเขียนแผนภาพ
ความคิด 
 ๖.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อเรื่องและค้นหาค าศัพทานุกรม หรือหนังสือพจนานุกรมประกอบส่งตัวแทนออกมา
สรุปผลการอภิปรายของกลุ่มหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 ๗. ให้นักเรียนในกลุ่มระดมพลังสมองรวบรวมสมุนไพรรักษาโรคใกล้ตัวและวางแผนการท าชิ้นงาน 



ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เป็นต าราเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบทอดกันมา จัดท า
ขึ้นตามพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเห็นว่า คัมภีร์แพทย์โบราณและต ารายาพ้ืนบ้านของ
ไทยมีคุณค่ายิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาโรคของไทยในอดีตท าให้ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตได้เป็น
อย่างดี 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 

ล าดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

2 สังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

3 สังเกตจากพฤติกรรม แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1.หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณดีวิจักษ์ ม. 5 
  2.ใบงาน 
  3. ยูทูป 
  4.พจนานุกรม 
 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

ห้องสมุด 
 
 
 

 
 
 



แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุน้เพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ..คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

 ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๕     เวลา  2 ชั่วโมง 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. นักเรียนเคยป่วย และไปหาหมอหรือไม่ 
Q2. นักเรียนเคยได้รับการรักษาแล้วรู้สึกอย่างไร 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. ในการไปพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด 
Q4. อาการป่วยหลังจากพบแพทย์แล้วเป็นอย่างไร 
Q5 หากนักเรียนไม่สบายเพียงเล็กน้อยนักเรียนคิดว่ามีวิธีการอื่นใดท่ีจะรักษาและเยียวยาอาการที่เป็นอยู่ได้   
Q6. ข้อดีและข้อเสียในการไปพบแพทย์มีหรือไม่ 
Q7. ให้นักเรียนเปรียบเทียบการรักษาโดยแพทย์และการบรรเทาอาการด้วยตนเอง 
Q8. สมุนไพรส่งผลดีต่อการรักษา  และสุขภาพอย่างไร 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q9. นักเรียนจะเชิญชวนให้ผู้อ่ืนหันมาใช้สมุนไพรในการรักษาโรคได้อย่างไร 
Q10นักเรียนมีวิธีการส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้สมุนไพรรักษาโรคโดยวิธีใด 

 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
 ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๕     เวลา  2 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. สมุนไพรและประโยชน์ที่ใช้รักษาโรคพ้ืนฐาน 
2. สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. เมตตา                    4.รอบคอบ    
2. ยุติธรรม                  5. ประหยัด  
3. ตรงต่อเวลา              6.รับผิดชอบ 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับวัย
ความสามารถและเวลาของ
ผู้เรียน 

เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ได้
สอดคล้องตรงตาม
หลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ครูวางแผนการเรียนการ
สอนตามเนื้อหาได้อย่างเป็น
ขั้นตอน 

 
เวลา 
 

ครูจัดกระบวนการรู้ให้เหมาะสม
เพียงพอกับเวลาที่ก าหนดไว้ 

จัดการเรียนรู้ได้ตาม
กระบวนการครบถ้วน
ตามท่ีวางแผนไว้ 

ครูมีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมความพร้อมและ
บริหารจัดการเรื่องเวลาได้ 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้หมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียน 

มีความสะดวกและง่าย
ต่อการเตรียมการในการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

มีปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและมีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม
กับเนื้อหาการจัดการ
เรียนรู้เลือกใช้อุปกรณ์ได้
ถูกประเภท 

ครูมีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
การเรียนรู้เหมาะสมกับแหล่ง
เรียนรู้ 

เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ 

ครูมีการวางแผนในการ
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา เตรียม
วิธีป้องกันและแก้ปัญหาจาก
การปฏิบัติกิจกรรม 

 
 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
 ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๕     เวลา  2 ชั่วโมง 

 

6.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว 
2. มีความรู้ในเนื้อหาสาระภาษาไทยเรื่องสมุนไพร
ใกล้ตัวและสรรพคุณ 
3. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
ที่จะมีการน าเรื่องอัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ 
จ านวนที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. รับผิดชอบ          5. เคารพกติกา 
2.ประหยัด             6.ความสามัคคี 
3.รอบคอบ             7. ความเอ้ืออาทร 
4.ตรงต่อเวลา          8. ความซื่อสัตย์ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.สามารถใช้ความรู้เรื่อง
สมุนไพร 
2.น าความรู้เรื่องสมุนไพรที่ได้
จากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่นการ
ใช้สมุนไพรรักษาโรค การ
ท าอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพรส าหรับตนเองและ
ครอบครัวหรือเพ่ือเป็นอาชีพ 
 

1.เรียนรู้ที่จะแบ่งปันเวลาในการท า
ให้เสร็จทันเวลา 
2.เรียนรู้ที่จะใช้เรื่องสมุนไพร 
3.รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 
4.เรียนรู้จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสารถของตนเอง
และเพ่ือนในกลุ่ม 
 

1.มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
2.ด าเนินกิจกรรมตามล าดับ
ขั้นตอน 
3.มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 
4.มีความเข้าใจในการน าความรู้ที่
ได้รับมาเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน 

  

 

 

 

 



6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 
ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

1.รู้หลักการใช้เงิน
และสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า 
2.รู้จักการเลือกใช้
สมุนไพรใกล้ตัวหาได้
ง่าย 

1.รู้และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. รู้จักกฎ ระเบียบ กติกา 
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
3.ยอมรับความคิดเห็นและ
เคารพในการตัดสินใจของ
ผู้อื่น 
4.รู้จักมารยาทในสังคมและ
การแบ่งปัน 

1.เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ 
2.ปราศจากสารเคมี 

1.รู้หลักการใช้เงิน
และสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า 

 
ทักษะ P 

1.เลือกใช้สมุนไพรที่
มีสรรพคุณต่ออาการ
และร่างกายตาม
อาการ 

1.มีทักษะกระบวนการการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
2.ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

1.ดูแลสิ่งแวดล้อม 1.สมุนไพรใกล้ตัว
นท้องถิ่น 

 
ค่านิยม A 

1.ประหยัด 1.เคารพกฎกติกา 
2.ความสามัคคี 
3.ความเอ้ืออาทร 
4.ความซื่อสัตย์ 
 

1.รอบคอบ 
2.รับผิดชอบ 

1.ตรงต่อเวลา 

สมรรถนะ C 
 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 4.1 เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้เหมาะสมตาม
วัย    

   

น าไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่4. ท าตามล าดับขั้น    17. การพึ่งพาตนเอง 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่-๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3.Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดขีองทกุคนทุกช่วงอายุ 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 

 



 

แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สมุนไพรใกล้ตัว   ระดับชั้น ม. 5  เวลา ....2.... ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   ท.5.1 
๒.ตัวชี้วัด      ท 5.1  (ม4-6/2  ท5.1(ม4-6/4) 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1. (K.)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และน าข้อคิดจากวรรณกรรมมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      2. (P)สามารถสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อความและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
      3. (A)  มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและรอบคอบในการท างาน 
 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
๑.หลักการสังเคราะห์วรรณกรรม 
2.ข้อคิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

 

 

5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
6. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เป็นต าราเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบทอดกันมา 

จัดท าขึ้นตามพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเห็นว่า คัมภีร์แพทย์โบราณและ
ต ารายาพื้นบ้านของไทยมีคุณค่ายิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาโรคของไทยในอดีตท าให้ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา
ตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตได้เป็นอย่างดี 

 
 
 



 
 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มีแนวคิดและ
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การปรับและ
ประยุกต์จากสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้ความ
เคารพแก่ผู้อ่ืน 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการการ
เรียน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด 
ท างานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน :มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือตามก าลังและ
ความสามารถที่ตนจะกระท าได้ 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้   
 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

7. ให้นักเรียนดูยูทูปการประกอบภารกิจออกหน่วยรักษาประชาชนของหน่วยแพทย์ พอ.สว. แพทย์อาสาของ
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล) แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

- การแพทย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
 
ขั้นที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8. ให้นักเรียนอ่านบทน าเรื่องของคัมภีร์ฉันทศาตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ แล้วบันทึกสาระส าคัญ โดยครูเป็นผู้
อธิบายหรือแนะน าความรู้ที่นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม 

9. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
10. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แล้ววิเคราะห์เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ จากประเด็นที่

ก าหนดให้กลุม่ละ ๑ ประเด็น ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑  การแพทย์มีความส าคัญอย่างไร 
กลุ่มท่ี 2 การแพทย์ในอดีตกับการแพทย์ในปัจจุบันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 



กลุ่มท่ี 3 คุณสมบัติที่ดีของแพทย์ที่จะรักษา คนไข้และปกป้องชีวิตของคนไข้ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
กลุ่มท่ี 4 กลวิธีการเขียนของคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เป็นอย่างไร 
กลุ่มท่ี 5 นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเมื่ออ่านคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

 ๕.ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นแพทย์ที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร ทีละคนแล้วเขียนแผนภาพ
ความคิด 
 ๖.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อเรื่องและค้นหาค าศัพทานุกรม หรือหนังสือพจนานุกรมประกอบส่งตัวแทนออกมา
สรุปผลการอภิปรายของกลุ่มหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 ๗. ให้นักเรียนในกลุ่มระดมพลังสมองรวบรวมสมุนไพรรักษาโรคใกล้ตัวและวางแผนการท าชิ้นงาน 
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เป็นต าราเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบทอดกันมา จัดท า
ขึ้นตามพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเห็นว่า คัมภีร์แพทย์โบราณและต ารายาพ้ืนบ้านของ
ไทยมีคุณค่ายิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาโรคของไทยในอดีตท าให้ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตได้เป็น
อย่างดี 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ล าดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

2 สังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

3 สังเกตจากพฤติกรรม แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
   9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1.หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณดีวิจักษ์ ม. 5 
  2.ใบงาน 
  3. ยูทูป 
  4.พจนานุกรม 
 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

ห้องสมุด 



แผ่นที่ ๓ ชุดค าถามกระตุน้เพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

ระดับชั้น .....ม.5..... เวลา .....2... ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนเคยป่วย และไปหาหมอหรือไม่ 
Q2. นักเรียนเคยได้รับการรักษาแล้วรู้สึกอย่างไร 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. ในการไปพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด 
Q4. อาการป่วยหลังจากพบแพทย์แล้วเป็นอย่างไร 
Q5 หากนักเรียนไม่สบายเพียงเล็กน้อยนักเรียนคิดว่ามีวิธีการอื่นใดท่ีจะรักษาและเยียวยาอาการที่เป็นอยู่ได้   
Q6. ข้อดีและข้อเสียในการไปพบแพทย์มีหรือไม่ 
Q7. ให้นักเรียนเปรียบเทียบการรักษาโดยแพทย์และการบรรเทาอาการด้วยตนเอง 
Q8. สมุนไพรส่งผลดีต่อการรักษา  และสุขภาพอย่างไร 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q9. นักเรียนจะเชิญชวนให้ผู้อ่ืนหันมาใช้สมุนไพรในการรักษาโรคได้อย่างไร 
Q10นักเรียนมีวิธีการส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้สมุนไพรรักษาโรคโดยวิธีใด 

 

  



แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

ระดับชั้น .....ม.5.... เวลา ...2..... ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.ภาษาไทย 

 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 
มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. สมุนไพรและประโยชน์ที่ใช้รักษาโรคพ้ืนฐาน 
2. สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. เมตตา                    4.รอบคอบ    
2. ยุติธรรม                  5. ประหยัด  
3. ตรงต่อเวลา              6.รับผิดชอบ 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับวัย
ความสามารถและเวลาของ
ผู้เรียน 

เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ได้
สอดคล้องตรงตาม
หลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

ครูวางแผนการเรียนการ
สอนตามเนื้อหาได้อย่างเป็น
ขั้นตอน 

 
เวลา 
 

ครูจัดกระบวนการรู้ให้เหมาะสม
เพียงพอกับเวลาที่ก าหนดไว้ 

จัดการเรียนรู้ได้ตาม
กระบวนการครบถ้วน
ตามท่ีวางแผนไว้ 

ครูมีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมความพร้อมและ
บริหารจัดการเรื่องเวลาได้ 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้หมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียน 

มีความสะดวกและง่าย
ต่อการเตรียมการในการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

มีปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและมีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม
กับเนื้อหาการจัดการ
เรียนรู้เลือกใช้อุปกรณ์ได้
ถูกประเภท 

ครูมีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ก าหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
การเรียนรู้เหมาะสมกับแหล่ง
เรียนรู้ 

เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ 

ครูมีการวางแผนในการ
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา เตรียม
วิธีป้องกันและแก้ปัญหาจาก
การปฏิบัติกิจกรรม 



 
แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

     ระดับชั้น ......ม.5........... เวลา ...2..... ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้      
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว 
2. มีความรู้ในเนื้อหาสาระภาษาไทยเรื่องสมุนไพร
ใกล้ตัวและสรรพคุณ 
3. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
ที่จะมีการน าเรื่องอัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ 
จ านวนที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. รับผิดชอบ          5. เคารพกติกา 
2.ประหยัด             6.ความสามัคคี 
3.รอบคอบ             7. ความเอ้ืออาทร 
4.ตรงต่อเวลา          8. ความซื่อสัตย์ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.สามารถใช้ความรู้เรื่อง
สมุนไพร 
2.น าความรู้เรื่องสมุนไพรที่ได้
จากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่นการ
ใช้สมุนไพรรักษาโรค การ
ท าอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพรส าหรับตนเองและ
ครอบครัวหรือเพ่ือเป็นอาชีพ 
 

1.เรียนรู้ที่จะแบ่งปันเวลาในการท า
ให้เสร็จทันเวลา 
2.เรียนรู้ที่จะใช้เรื่องสมุนไพร 
3.รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 
4.เรียนรู้จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสารถของตนเอง
และเพ่ือนในกลุ่ม 
 

1.มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
2.ด าเนินกิจกรรมตามล าดับ
ขั้นตอน 
3.มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 
4.มีความเข้าใจในการน าความรู้ที่
ได้รับมาเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
     
 

 

 

 



5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 
ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

1.รู้หลักการใช้เงิน
และสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า 
2.รู้จักการเลือกใช้
สมุนไพรใกล้ตัวหาได้
ง่าย 

1.รู้และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. รู้จักกฎ ระเบียบ กติกา 
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
3.ยอมรับความคิดเห็นและ
เคารพในการตัดสินใจของ
ผู้อื่น 
4.รู้จักมารยาทในสังคมและ
การแบ่งปัน 

1.เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ 
2.ปราศจากสารเคมี 

1.รู้หลักการใช้เงิน
และสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า 

 
ทักษะ P 

1.เลือกใช้สมุนไพรที่
มีสรรพคุณต่ออาการ
และร่างกายตาม
อาการ 

1.มีทักษะกระบวนการการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
2.ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

1.ดูแลสิ่งแวดล้อม 1.สมุนไพรใกล้ตัว
นท้องถิ่น 

 
ค่านิยม A 

1.ประหยัด 1.เคารพกฎกติกา 
2.ความสามัคคี 
3.ความเอ้ืออาทร 
4.ความซื่อสัตย์ 
 

1.รอบคอบ 
2.รับผิดชอบ 

1.ตรงต่อเวลา 

สมรรถนะ C 
 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 4.1 เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้เหมาะสมตาม
วัย     

   

น าไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่4. ท าตามล าดับขั้น    17. การพึ่งพาตนเอง 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่-๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3.Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดขีองทกุคนทุกช่วงอายุ 

 



 

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

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

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

        (นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

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

        (นางกัญจนา  สมชาติ) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



        (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 


