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หนวยการเรียนรูท่ี 5 เร่ืองชีวิตพอเพียง 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ     พระพุทธศาสนา   ภาษาไทย 
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    

ส   3.1  ม.3 / 2 , 3   
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 3.1  ขอ 2   มีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง 
 ส 3.1  ขอ 3   วิเคราะหความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
   ชีวิตพอเพียง 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

        ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  ชีวิตพอเพียง    
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

        นักเรียนนําความรูเร่ือง  ชีวิตพอเพียง  มาประยุกตใช 
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
         1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
         2)   การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
        -  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง ชีวิตพอเพียง 

 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)   ศึกษา คนควาเรื่อง  ชีวิตพอเพียง 
       2)   เขียนรายงานนําเสนอ   

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ          
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5/1  เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียง 
เวลา   5   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)    อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
          2)   บอกวิธีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

2. สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2   ทักษะกระบวนการ 
    1)    ทกัษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
            -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
    2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
           -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
        จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

การ ตอบคําถาม 
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4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง   ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง   จากการตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนฟงเพื่อนอานพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ครูตั้งคําถาม 
   -    เปนพระราชดํารัสในเรื่องอะไร 
   -    มีความสําคัญอยางไร 
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 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
     “หากนักเรียนมีปญหาเรื่องเศรษฐกิจ  นักเรียน
จะแกปญหาอยางไร “ 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนใหความหมายของ  เศรษฐกิจพอเพียง  
3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.  นักเรียนแบงกลุม  4  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
      -  กลุมที่ 1 ศึกษาและยกตัวอยางในเรื่อง  
ความพอประมาณ 
       -  กลุมที่ 2  ศึกษาและยกตัวอยางในเรื่อง 
ความมีตุผล 
      -  กลุมที่ 3  ศึกษาและยกตัวอยางในเรื่อง การ
สรางภูมิคุมกัน 
      -  กลุมที่ 4  ศึกษาและยกตัวอยาง เงื่อนไขคุณ
ธรรมและความรู 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้น ครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

6.  นักเรียนยกตัวอยางกิจกรรมที่นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

7.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ืองวิธีการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

                ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 

         1)   พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
          2)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6.2   แหลงเรียนรู 

        -   หองสมุดโรงเรียน 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          นักเรียนรวมกลุมทําโครงงานการเกษตรในโรงเรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -    ศึกษาวิธีการทําโครงงาน 
               -    เลือกสิ่งที่ตองการทํา 
          2.  ขั้นวิเคราะหขอมูล 
               -   ทําแลวไดอะไร 
          3.   ขั้นสรุป 
                -   เปนโครงงานปฏิบัติใหเห็นจริง 
         4.   ขั้นนําไปประยุกตใช  
                -   นําเสนอโครงงานในงานกิจกรรมโรงเรียน 

7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด

ภาระงาน เขียนคําขวัญเชิญชวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 
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ภาระงาน “เขียนคําขวัญเชิญชวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช” 
การบูรณาการ   ท  2.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลงานที่ตองการ  คําขวัญเชิญชวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาวิธีการเขียนคําขวัญ 
2. ศึกษาขอมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนํามาใชในการดําเนินชีวิต 

เกณฑการประเมิน 
1. ถูกตองตามการเขียนคําขวัญ 
2. มีความคิดสรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                                             ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5/2  เร่ือง สหกรณ 
เวลา  5   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
          รูและเขาใจหลักการสําคัญและประโยชนของสหกรณ 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)   อธิบายหลักการของสหกรณได 
         2)   บอกประโยชนของสหกรณได 

2.  สาระสําคัญ 
 2.1    สาระการเรียนรู 
          สหกรณ 

2.2  ทักษะกระบวนการ 
 1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
          -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
 2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
        -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบตัิ 

 2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   สหกรณ 

3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง    สหกรณ 

 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4  ความรูความเขาใจ 
         จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   สหกรณ ตอบคําถาม 
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4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   สหกรณ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง  สหกรณ 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  สหกรณ  จากการตอบคํา
ถาม 
  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง  สหกรณ   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)   ครูตั้งคําถาม นักเรียนซื้อของภายในโรงเรียนไดที่ใด 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
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 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนบอกความหมายของสหกรณ 2-3 
คน  ครูสนทนาซักถาม 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนออกศึกษาขอมูลหลักการของส
หกรณโดยการสอบถามรุนพี่ภายในโรงเรียน 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนนําเสนอหลักการของสหกรณจาก
การสอบถามรุนพี่หนาชั้น 

ทักษะการสรุปขอมูล 

4.  นักเรียนอานหลักการของสหกรณจาก
หนังสือพรอมๆ กัน  ครูตั้งคําถาม มีความ
เหมือนหรือแตกตางจากขอมูลที่นักเรียนไดมา
หรือไมอยางไร 

ทักษะการเปรียบเทียบ 

5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการของส
หกรณ 

 

6.  ครูอธิบายประเภทของสหกรณใหนักเรียน
ตั้งคําถามอยางนอย 5 คําถาม 

ทักษะการตั้งคําถาม 

7.  นักเรียนแบงกลุม  2  กลุม  เปนนักเรียน
ชาย 1 กลุม นักเรียนหญิง 1 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     -   นักเรียนจับฉลากเลือกวิธีการศึกษา 
สหกรณในโรงเรียน  โดย 
     -  ศึกษาโดยวิธีการคนควาขอมูลจาก
เอกสาร 
      -  ศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณครู/ผูดู
แลสหกรณโรงเรียน 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

8.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นครู
และนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

9.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง สหกรณ  
5.3   ขั้นสรุป 

         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง สหกรณ  โดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

         1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           2)   สหกรณโรงเรียน 
           3)    แบบทดสอบกอนเรียน 
           4)   แบบฝกทักษะเรื่อง สหกรณ 

6.2   แหลงเรียนรู 
         -   หองสมุดโรงเรียน 

 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
           หากการรวมตัวของสหกรณมีนอยกวา 10  คน  จะเปนอยางไร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
                 -    ศึกษาขอมูลเร่ืองสมาชิกของสหกรณ ผลดี ผลเสีย 
          2.   ขั้นวิเคราะหขอมูล 
                 -    หากการรวมตัวของสหกรณมีนอยกวา 10 คนจะเปนอยางไร 
          3.   ขั้นสรุป 
                 -     นําขอมูลรายงานหนาชั้น 
          4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 
                  -     เมื่อมีโอกาสใหนักเรียนนําเสนอ 

7.2    กิจกรรมการบูรณาการ 
           ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู  พระพุทธศาสนา โดย
กําหนดภาระงาน หลักธรรมที่ทําใหเกิดความรับผิดชอบ 
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ภาระงาน “หลักธรรมท่ีทําใหเกิดความรับผิดชอบ” 
การบูรณาการ    ส   1.1 
จุดประสงคการเรียนรู  รูและเขาใจหลักธรรมที่ทําใหคนมีความรับผิดชอบ 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรมที่ทําใหเกิดความรับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาหลักธรรมที่ทําใหคนมีความรับผิดชอบ 
2. อธิบายหลักธรรมและวิธีการนําไปใช 

เกณฑการประเมิน 
1. ความถูกตองของหลักธรรม 
2. ความคิดสรางสรรคและความเปนไปได 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                                ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
  



 146

แบบฝกทักษะ เร่ือง สหกรณ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายหลักการของสหกรณที่ในทองถ่ินของนักเรียน 
 

 
 
เฉลยแบบฝกตามขอมูลท่ีนักเรียนศึกษาและดุลยพินิจของครู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5/3 เร่ือง  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
เวลา   5   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1  ผลการเรียนรู 
        รูและเขาใจการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         บอกวิธีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 
2. สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

2.2   ทักษะกระบวนการ 
   1)     ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
           -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
   2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
          -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3    ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ    

3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง   หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4    ความรูความเขาใจ 
         จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จาก

การ ตอบคําถาม 
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4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 

วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกบัเรื่อง  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   
จากการตอบคําถาม 

  2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูผลิตภัณฑของทองถ่ิน  ครูตั้งคําถาม   
   -    ส่ิงเหลานี้มีประโยชนอยางไรตอทองถ่ิน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
       “หากบานนักเรียนมีปญหาเรื่องเศรษฐกิจนัก
เรียนจะแกปญหาอยางไร “ 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูนํานักเรียนศึกษาผลิตภัณฑทองถ่ินใกลโรง
เรียน 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3. ครูอธิบายวิธีการทําโครงงาน    
4.  นักเรียนแบงกลุมตามทองถ่ินเพื่อศึกษาผลิต
ภัณฑ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในรูปแบบโครง
งาน 

ทักษะการแลกเปลี่ยน 

5.  นําเสนอโครงงานในงานนิทรรศการของโรง
เรียน 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 

               ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ืองสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยการสนทนาซัก
ถาม 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                     1)   ผลิตภัณฑทองถ่ิน 
         2)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6.2   แหลงเรียนรู 
                     1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)    ทองถ่ิน 
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7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
           นักเรียนรวมกลุมผลิตสินคาในโรงเรียนตามแนวโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
           1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
                -     ศึกษาผลิตภัณฑที่สามารถทําได  
                 -     เลือกสิ่งที่ตองการทํา 
          2.   ขั้นวิเคราะหขอมูล 
                 -   ลงมือกระทําตามสิ่งที่เลือก 
          3.   ขั้นสรุป 
                 -   ดูผลงานที่ออกมา 
          4.   ขั้นนําไปประยุกตใช  
                 -   นําเสนอเปนสินคาของโรงเรียน  

7.2  กิจกรรมการบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด

ภาระงาน เขียนคําขวัญเชิญชวนใหใชผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
  

ภาระงาน “เขียนคําขวัญเชิญชวนใหใชผลิตภัณฑของทองถิ่น ” 
การบูรณาการ    ท 2.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ผลงานที่ตองการ  คําขวัญเชิญชวน ใหใชผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.  ศึกษาวธีิการเขียนคําขวัญ 
2.  ศึกษาขอมูลการใชผลิตภัณฑของทองถ่ิน  

 
เกณฑการประเมิน 

1.  ถูกตองตามการเขียนคําขวัญ 
2.  มีความคิดสรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                       ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ – สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวม
มือ 

การแสดง
ความคิด
เห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ – สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                      .........../............/........... 
 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 
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   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมสีวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน 
 
ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 1.  ความพอเพียงหมายถึงขอใด 
 ก.  ความพอประมาณ 
 ข.  ความมีเหตุผล 
 ค.  ระบบภูมิคุมกันที่ดี 
 ง.  ถูกทุกขอ 
2.  ขอใดคือความพอเพียง   
 ก. ชาตรีขยันทํางานอยางหามรุงหามค่ํา 
 ข.  มานีทํางานตามกําลังความสามารถ 
 ค.  สุนีทํางานไปวันวัน 
 ง.  สุรีทาํงานตามความพอใจ 
3.  ขอใดแสดงถึงการมีภูมิคุมกันที่ดี  
 ก. เมื่อสินคาขึ้นราคาศักดิ์ไมบริโภคสินคาใดๆ  เลย 
 ข.  เมื่อน้ํามันขึ้นราคาสานิตยก็ไมใชรถยนตเลย 
 ค.  สุรีวางแผนการใชจายเงิน 
 ง.  ถูกทุกขอ 
4.  ผูที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจะเปนอยางไร   
 ก.  มีความกาวหนา 
 ข.  มีชีวิตมั่นคง 
 ค.  ไมเปนปญหาสงัคม 
 ง.  ถูกทุกขอ 
5.  ขอใดคือวิธีการที่ไมทําใหครอบครัวเดือดรอน    
 ก.  เก็บออม 
 ข.  รูจักใช 
 ค.  แบงปน    
 ง.  ถูกทุกขอ 
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6. สังคมที่จะมีการพัฒนาไดอยางเปนขั้นตอนตองใชวิธีการอยางไร   
 ก.  ใชจายในสิ่งที่จําเปน       
 ข.  รูจักพึ่งตนเอง             
 ค. มีความขยัน อดทน      

ง.  ถูกทุกขอ  
7.  วิธีการออมเงินที่ไมทําใหตนเองเดือดรอนคือขอใด    

 ก.  ออมจากเงินที่เหลือใชในแตละวัน 
 ข.  ออมจากเงินที่ไดรับทั้งหมด 
 ค.  ออมจากเงินที่ยืมผูอ่ืนมา 
 ง.  ทุกวิธี  

8.  กิจกรรมที่แสดงถึง “การรูจักประหยัด” คือขอใด 
 ก.  ขอผูอ่ืน         
 ข.  การปลูกผักสวนครัวเอง 
 ค.  ซ้ือแตนอย 
 ง.  ไมกินไมใช 

9.  การพึ่งตนเองไดกอใหเกิดกิจกรรมใดในทองถ่ิน   
 ก.  สหกรณ 
 ข.  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ค.  กลุมแมบาน 
 ง .  ถูกทุกขอ        

10 . การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ มีผลดีอยางไร   
 ก.  ตางประเทศรูจัก 
 ข.  เกิดความมั่นคง 
 ค.  เกิดความมั่งคั่ง   
 ง.  ถูกทุกขอ    
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

  
 

1. ง 
2. ข 
3. ค 
4. ง 
5. ง 
6. ง 
7. ก 
8. ข 
9. ง 
10. ข 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 5 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 

1. ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 
บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 

วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 
รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
2. ความเปนมาของปญหา 

       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 
.................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
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.................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

4. ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................... …………………………………………….. 
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คําถามทายหนวย 
 
 1. นักเรียนคิดวาสหกรณมีลักษณะที่แตกตางจากระบบอื่นอยางไร   
ตอบ  ไมเอาเปรียบ คืนกําไร และปนผลตามหุนและการซื้อสินคา 
2.  ระบบสหกรณสามารถนํามาแกปญหาชุมชนหรือประเทศไดหือไม อยางไร   
ตอบ  ไดเพราะเปนการออมและเปนสถานที่จําหนายสินคาของชุมชน    
3.  ใหสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่นักเรียนเขาใจ   
ตอบ  หมายถึง  การดํารงชีวิต  อยูดวยความพอประมาณ  มีเหตุมีผลในการใชจายและมีคุณธรรมไมเอา
เปรียบผูอ่ืน 
4.  การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชุมชน สามารถทําอยางไรบาง อธิบายมาพอเขาใจ  
ตอบ  การจัดตั้งสหกรณ  จัดตั้งกลุมแมบาน  การผลิตสินคาที่เปนของตําบลทําใหเกิดรายได  ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 


