
 

 

โรงเรียนบดนิทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 

การจัดทาํหน่วยเรียนรู้บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ที�  3                           เรื�อง   บ้านน่าอยู่ 

ชื�อวชิา      พื�นฐานการดํารงชีวิต      รหัส  ง 31101                          ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                          จํานวนเวลาเรียน   3  ชั�วโมง 
 

 

 

      

 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี�วดั      

 ง 1.1    ม.1/3 มีทกัษะการจดัการในการทาํงาน 

  ม.1/4 มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน 

  ม.1/5 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื�อการดาํรงชีวติ 

  ม.1/6      มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน 

  ม.1/7      ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการทาํงานอยา่งคุม้คา่และย ั�งยนื เพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด   

 บา้นเป็นสถานที�ที�เราอาศยัอยูต่ ั�งแต่ชีวิตเริ�มตน้ เป็นที�สาํหรับพกัผอ่น ใหค้วามอบอุ่น มั�งคงปลอดภยั บา้นที�

สวยงามน่าอยู ่และมีคุณคา่นั�นเราควรจดัและตกแต่งบริเวณบา้นและภายในบา้นใหส้ะอาด สวยงามน่าอยูอ่าศยั 

จาํเป็นตอ้งรู้หลกัในการจดัตกแต่งบา้น ขั�นตอนในการจดัตกแต่งหอ้งตา่ง ๆ ภายในบา้นและบริเวณรอบ ๆ บา้น 

ตลอดจนการดูแลรักษา ทาํความสะอาด ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อใหส้ามารถจดัการจดัตกแต่ง

บา้นใหน่้าอยู ่

3. สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

  การจัดการ                                                                                                                                  

   -   การดูแลรกัษา ทาํความสะอาดบา้น 

 3.1  ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการจดัตกแต่งบา้น 

 3.2  หลกัการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

 3.3  ข ั�นตอนการจดัตกแต่งหอ้งต่าง ๆ ภายในบา้น 

 3.4  จดัตกแต่ง ดูแลรักษาหอ้งตา่ง ๆภายในบา้นของตนเอง 

 

 

 



 การบูรณาการกับหลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 ความพอประมาณ 

- พอประมาณกบัเวลาที�ใชใ้นการดูแลรักษาและทาํความสะอาดเครื�องประดบัตกแต่งบา้น

และบริเวณบา้น 

 - พอประมาณกบัแรงงานของสมาชิกในครอบครัวที�จะช่วยกนัจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

 - พอประมาณกบังบประมาณของครอบครัวที�มีอยู ่

 

 ความมีเหตุผล 

   - สมาชิกในครอบครวัไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

   - ประหยดัรายจ่ายของครอบครัว 

   - ใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 

   - บา้นและบริเวณบา้น สะอาดเป็นระเบียบ สวยงามน่าอยู ่

 

 การมภูีมคิุ้มกันที�ดีในตวั 

    - สมาชิกในบา้นทุกคนมสุีขภาพจิต สุขภาพกายที�ดี 

    - เกิดการประหยดัและออม 

    - ครอบครัวอบอุ่น 

 

 เงื�อนไขความรู้ 

    - หลกัในการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

    - องคป์ระกอบในการจดัตกแต่งบา้น 

    - การจดัตกแต่งบริเวณบา้น 

 

  เงื�อนไขคุณธรรม  

   - ความรับผดิชอบในการทาํงาน 

   - ความขยนั อดทน 

   - ความสามคัคี 

   - ความประหยดัและออม 

 

 

 

 



4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 4.1   ความสามารถในการคิด 

   -  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

   -  ทกัษะการคิดอยา่งมีระบบ 

   -  ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์

 4.2   ความสามารถในการแก้ปัญหา   

   -  การประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

 4.3   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

   -  กระบวนการปฏิบตัิ  

5.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 

 5.1   มีวินยั 

 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 

 5.3  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 5.4  มุ่งมั�นในการทาํงาน     

6.  ชิ�นงาน / ภาระงาน ( รวบยอด ) 

 -  รายงานการจดัตกแต่ง ดูแลรักษาความสะอาดหอ้งต่าง ๆ ในบา้น 

7.  การวัดประเมินผล 

 7.1 การประเมนิก่อนเรียน 

   ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื�อง บา้นน่าอยู ่ 

 7.2 การประเมนิระหว่างการวดักิจกรรมการเรียน 

   1)  ใบงานที� 1.1 เรื�อง ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

   2)  ใบงานที� 1.2 เรื�อง หลกัการจดัตกแต่งบา้น 

   3)  ใบงานที� 1.3 เรื�อง การจดัตกแต่งบริเวณบา้น 

   4)  ใบงานที� 1.4 เรื�อง ประโยชน์การจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

   5)  ใบงานที� 2 เรื�อง การปฏิบติัจดัตกแต่งหอ้งตา่งๆ และบริเวณบา้นตนเอง 

   6)  การนาํเสนอผลงานหนา้ชั�นเรียน 

 7.3 การประเมนิหลงัเรียน  

   ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื�อง บา้นน่าอยู ่

 7.4 การประเมนิชิ�นงาน / ภาระงาน (รวบยอด)  

   -  การประเมินผลรายงานการจดัตกแต่ง ดูแลรักษาความสะอาดห้องต่างๆ ในบา้น 

  

 

 



แบบประเมินผลงานภาระงาน/ชิ�นงาน 

รายงานการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาความสะอาดห้องต่างๆ ในบ้าน 

 

รายการประเมนิ 
คาํอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี�ยม(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

1.  รูปเล่มรายงาน

ถูกตอ้งตาม

รูปแบบ 

มีปก คาํนาํ สารบญั 

อา้งอิงบรรณานุกรม

ครบถว้น 

ขาด 1 ลกัษณะ ขาด 2 ลกัษณะ ขาด 3 ลกัษณะ 

2.  ความสมบูรณ์

ของเนื�อหา 

มีคาํบรรยายเนื�อหา

แสดงถึง

กระบวนการทาํงาน

ครบถว้นตามหวัขอ้ 

มีรูปภาพประกอบ

สอดคลอ้งกบั

เนื�อหา 

มีคาํบรรยายเนื�อหา

แสดงถึง

กระบวนการทาํงาน

ไม่ครบถว้นขาด      

1 หวัขอ้ รูปภาพ

ประกอบไม่

สอดคลอ้งกบั

เนื�อหา 

มีคาํบรรยายเนื�อหา

แสดงถึง

กระบวนการทาํงาน

ไม่ครบถว้นขาด 1 

หรือ 2 หวัขอ้ 

รูปภาพประกอบไม่

สอดคลอ้งกบั

เนื�อหา 

คาํบรรยายเนื�อหา

ไม่แสดงถึง

กระบวนการทาํงาน

และมีหรือไม่มี

รูปภาพประกอบ 

3.  ความคิด

สร้างสรรค ์

มีการจดัรูปแบบ

รายงานที�แปลกใหม่ 

ตวัอกัษรเป็น

ระเบียบ ถูกตอ้ง

ท ั�งหมด รูปเล่ม

สวยงาม น่าสนใจ 

มีการจดัรูปแบบ

รายงานที�แปลกใหม่ 

ตวัอกัษรเป็น

ระเบียบ ไม่ถูกตอ้ง 

1 – 3 แห่ง รูปเล่ม 

น่าสนใจ 

มีการจดัรูปแบบ

รายงานที�แปลกใหม่ 

ตวัอกัษรเป็น

ระเบียบ ไม่ถูกตอ้ง

มากกว่า 3 แห่ง 

รูปเล่มน่าสนใจ 

การจดัรูปแบบ

รายงานเป็นแบบ

ทั�วๆ ไป  

ไม่น่าสนใจ 

4.  ความตรงต่อ

เวลา 

การจดัทาํรายงานส่ง

ตรงตามเวลาที�

กาํหนด 

การจดัทาํรายงานส่ง

ชา้กวา่เวลาที�

กาํหนด 1-2 วนั 

การจดัทาํรายงานส่ง

ชา้กวา่เวลาที�

กาํหนด มากกว่า 2 

วนั 

การจดัทาํรายงานไม่

เสร็จและไม่ไดส่้ง 

5.  รูปภาพ สอดคลอ้งกบัเรื�อง

สื�อความหมาย

ครอบคลุมกบัเรื�อง

ภาพสวยงาม 

สอดคลอ้งกบัเรื�อง

สื�อความหมาย ไม่

ครอบคลุมกบัเรื�อง

ภาพสวยงาม 

สอดคลอ้งกบัเรื�อง

ไม่สื�อความหมาย 

ครอบคลุมกบัเรื�อง

ภาพสวยงามปาน

กลาง 

สอดคลอ้งกบัเรื�อง

ไม่สื�อความหมาย

ครอบคลุมกบัเรื�อง

ภาพไม่สวยงาม 

 

 



เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

17 – 20 ดีมาก 

13 – 16 ดี 

9 – 12 พอใช ้

1 – 8 ปรับปรุง 

 

8. กจิกรรมการเรียนรู้  

 ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื�อง บา้นน่าอยู ่

  กจิกรรมที� 1  ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัการจัดตกแต่งบ้าน 

    (การจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิคการตอ่เรื�องราว(Jigsaw)) เวลา 2 ชั�วโมง 

   1.  ให้นกัเรียนดูภาพการตกแต่งหอ้งต่างๆ ภายในบา้น เช่น หอ้งนอน หอ้งรับแขก หอ้งครัว 

หอ้งนํ�า สวนในบา้น แลว้ร่วมกนัวิเคราะห์หลกัการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้น 

   2. นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจกลุ่มละ 4 คน เรียกวา่ กลุ่มบา้น (Home Group) สมาชิกใน

กลุ่มแตล่ะคนเลือกหมายเลขประจาํตวัตามความสมคัรใจ ต ั�งแต่หมายเลข 1 2 3 4 และตั�งชื�อกลุ่มของตน ครูแจง้

กติกาการทาํงานกลุ่มวา่ ไม่อนุญาตใหส้มาชิกออกจากกลุ่มจนกวา่จะทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายเสร็จสิ�นลง ถา้คน

ใด สงสัยไม่เขา้ใจเรื�องใดจะตอ้งขอความช่วยเหลือจากเพื�อนในกลุ่ม 

   3. นกัเรียนที�เลือกหมายเลข 1 2 3 4 จากกลุ่มบา้นของแตล่ะกลุ่มแยกยา้ยไปรวมกนัเป็นกลุ่มใหม่

เรียกวา่กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ (Expert Group) ร่วมกนัศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม.4 

ดงันี�  

    หมายเลข  1 ศึกษาเรื�อง ความหมายการตกแต่งบา้นและบริเวณบา้นและทาํใบงานที� 1.1 

    หมายเลข 2 ศึกษาเรื�อง หลกัการจดัตกแต่งบา้นและทาํใบงานที� 1.2 

    หมายเลข 3 ศึกษาเรื�อง การจดัตกแต่งบริเวณบา้นและทาํใบงานที� 1.3 

    หมายเลข 4 ศึกษาเรื�อง ประโยชนก์ารจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้นและทาํใบงานที� 1.4 

   4. เมื�อนกัเรียนกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญศึกษาความรู้และทาํใบงานที�ตนรับผดิชอบเรียบร้อยแลว้ ให้

กลบัไปยงักลุ่มเดิมของตนที�เรียกวา่กลุ่มบา้น และผลดักนัอภิปรายเพื�อถ่ายทอดความรู้ที�ตนศึกษามา รวมทั�งการ

ตอบคาํถามตามหวัขอ้ในใบงานที� 1.1 1.2 1.3 และ 1.4 โดยให้แต่ละหมายเลขถ่ายทอดความรู้ตามลาํดบัหมายเลข

หรือตามความสมคัรใจก็ได ้แต่ทุกคนตอ้งถ่ายทอดความรู้จนครบ 

   5. ครูสุ่มถามความรู้นกัเรียนแต่ละกลุ่มจากการที�นกัเรียนไดศึ้กษาร่วมกนั เกี�ยวกบัเรื�อง บา้นน่าอยู่

และช่วยกนัสรุปสาระสาํคญัของบา้นน่าอยู ่

 

 



  กจิกรรมที� 2  การปฏิบัตจิดัตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้านตนเอง 

     (กระบวนการปฏิบตัิ)  เวลา 2 ชั�วโมง 

   1. ให้นกัเรียนดูผลงานการจดัตกแต่งหอ้งตา่งๆ ภายในบา้นของนกัเรียนรุ่นก่อนๆ แลว้ร่วมกนั

วิเคราะห์ผลงานดงักล่าวว่าเป็นผลงานที�มีข ั�นตอนการทาํงานอยา่งไร 

   2. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มเลือกหวัหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เพื�อ

ประสานงานกลุ่ม ครูกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มมีหมายเลขประจาํกลุ่ม เลขานุการกลุ่มจบัฉลากหวัขอ้เรื�องที�

กาํหนดใหด้งันี�  

    หวัขอ้ที� 1 การจดัตกแต่งหอ้งครวั 

    หวัขอ้ที� 2 การจดัตกแต่งหอ้งอาหาร 

    หวัขอ้ที� 3 การจดัตกแต่งหอ้งรับแขก 

    หวัขอ้ที� 4 การจดัตกแต่งหอ้งนอน 

    หวัขอ้ที� 5 การจดัตกแต่งหอ้งนํ�า 

    หวัขอ้ที� 6 การจดัตกแต่งบริเวณบา้น 

   3.  ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัศึกษาความรู้เพิ�มจากหนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ีม.4 

ตามหวัขอ้ที�จบัฉลากได ้แลว้สํารวจดูว่าการจดัตกแต่งบา้นและบริเวณบา้นอยา่งไหน ที�จะเป็นแนวทางในการ

ตกแต่งหอ้งต่างๆ ภายในบา้นและบริเวณบา้นตามหวัขอ้ที�จบัฉลากได ้

   4. นกัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัคดิวิเคราะห์ คน้หาวิธีการ หลกัการจดัตกแต่งหอ้งต่างๆ และบริเวณ

บา้น ความพร้อมของวสัดุ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการตกแต่งหอ้งต่างๆ อยา่งมีความปลอดภยั คน้หาวธีิการใชท้รัพยากร

และสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานอย่างคุม้คา่และถูกวิธี โดยเลือกใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   5. ครูนาํอภิปรายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ ที�ใชต้กแต่ง

หอ้งตา่งๆ อยา่งประหยดังบประมาณ โดยเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ เครื�องใชสํ้าหรับตกแต่งที�มีอยูแ่ลว้ ที�สามารถ

นาํมาดดัแปลง แกไ้ขใหน้าํกลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือนาํวสัดุอุปกรณ์ เครื�องใชส้าํหรับตกแต่งที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นมาใช้

เพื�อจะไดป้ระหยดั เนื�องจากราคาสินคา้ไม่แพงเทา่สินคา้นาํเขา้ และใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัในการใชง้าน 

ตลอดจนใหน้กัเรียนแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชท้รัพยากรและสิ�งแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งรู้คุณค่า

และถูกวิธีไดอ้ย่างเหมาะสมตามลกัษณะบา้นที�อยู ่

   6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนกาํหนดรายละเอียดเกี�ยวกบัหลกัการ วิธีการ ขั�นตอน วสัดุอุปกรณ์

เครื�องใชต้า่งๆ ในการจดัตกแต่งหอ้งตา่งๆ และบริเวณบา้นตามหัวขอ้เรื�องที�ไดเ้ลือกไวโ้ดยวิเคราะห์วางแผนตาม

หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข ลงในใบงานที� 2 และให้นกัเรียนทกุคน กลบัไปตกแต่งหอ้งตา่งๆ ภายในบา้นมาคนละ 1 

หอ้งและส่งภาพถ่ายหอ้งที�จดัตกแต่งพรอ้มสรุปกระบวนการทาํงานที�ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย

จดัทาํเป็นรายงานส่งครูในสัปดาห์หนา้ 

   7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื�อง บา้นน่าอยู ่

 



9. สื�อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

 9.1 สื�อการเรียนรู้ 

  1)  หนงัสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั�น ม.4 

  2)  ใบงาน 

  3) ภาพการตกแต่งหอ้งต่างๆ 

 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

  1) หอ้งสมดุโรงเรียน 

  2)  แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
 

บันทกึหลงัการใช้แผน 

             

             

             

             

              
 

 

 

 (นางจารุณี  มโนรตัน์) 

ลงชื�อผูจ้ดั 

ลงชื�อ        ลงชื�อ     

     (นางจารุณี  มโนรตัน์)                        (นางสุปรารถนา  ยตุะนนัท)์ 

  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้           หวัหนา้งานนิเทศการศึกษา 

 

ลงชื�อ                                                                         ลงชื�อ     

      (นางสมบรูณ์   บุศยศิริ)                                                                           (ดร.สุวฒัน ์ วิวฒันานนท)์ 

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                                                          ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 



มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 มาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที�พึงประสงค ์

 มาตรฐานที� 2 ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

 มาตรฐานที� 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้และมีเจตคต ิ

                                    ที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

 มาตรฐานที� 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มวีิจารณญาณ มคีวามคิด 

                                    สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ 

 มาตรฐานที� 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร 

 มาตรฐานที� 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

                                    อยา่งตอ่เนื�อง 

 มาตรฐานที� 7 ผูเ้รียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที�ดี 

 มาตรฐานที� 8 ผูเ้รียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

»ÃÑªÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§ 
 

 
 

 
 

 

żĳŹδ″ΦℓŢ 
๏� ๅ� �ๆ ๒๙�ฮ๓๑� ๏ 

� ๒�๒� ฮ� ๒�๊ �� ๓� ฮ�๊ � ์  

Φ▫Ċ₧ŤĀźσ 
ēňŏ “n Ť▪” Ťδ▪ŤδĳŃĳαŎℓŃδĳűľĳűĹŎĳŰŤ℅ţ ▪nŰēń 
ľ▪ţť●ŃźσĹδ″ŮűŮ▫Ĝń″ĊĹ▪ţĺ●ĝŰŮ℅ĝŃŤŎĳŤŰĊĳŃ ŤŎĳ

źāŏĳ◦ĜŰ ċσ″ŤŎĳnΘℓżċφţσŏĳΦ ľģℓŰ●Ńť●ŃźσĹδ″Ůű
Ů℅ĝŃēŰδ″α″n ℅ĝŰċσ″δ″α″αℓφ 

Φ▫ΘāΦ▪ľĀŏΦĹ℅Ű 
� ๔ๆ�๓๒๏๔�� ๒่ ��ี � ๔�๋ ๒�� ฮ�๋ ฮ� ๔

� ์ ๖��๓๊ � ์ ๖ิ ่ ��ิ ี � ฮ๑� ๓๊ � ฮ� ๖�
๑� ๓� ๊  ๒�๏��๊ แ� ๊ ๒� ี � ฮั ๘� ๒๒�๘�๊ �๓

� ๖� ฮ� ๔๏��ิ ๏� ๆ๊ � � ิ  

ľφℓΦδāŏ 
δĳűδāŏ δĳűľĳű δ″Φ℅ţδ″φ℅Ń 

ľĀŢůδδΦ 
Ő◦Ĝĳn℅ŤαŜnĀńδ▪Ť ĺα℅Ű  
ĳţŮŰ ċűŎŃŹŦŰ 

 

Ċ‗δ‼řĹ▪ń / ⁿ℅ŃľΦ / ▪nĜŃċφţσŏĳΦ / φ℅śŰůδδΦ 

ⁿΦţĀσ / Φ℅ĜŰľŃ / α℅ĜŃα◦Ű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอประมาณ 

พอดีตามศกัยภาพ 

ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป 

มเีหตุผล 
ใช ้“สติ” ตริตรองอย่างรอบคอบกอ่นตดัสินใจ 

คิดถึงผลกระทบที�จะเกดิขึ�นทั� งต่อตนเอง 

ต่อผูอื้�น และต่อสภาพแวดลอ้ม คาํนึงถึง 

ผลกระทบทั�งในระยะสั�นและระยะยาว 

มภีูมิคุ้มกนั 

เตรียมพร้อมที�จะรับมือกบั 

การเปลี�ยนแปลงทั� งจากภายนอก 

และภายใน มีพื�นฐานมาจากความมีวินยั 

และการพึ�งพาตนเอง 

ความรู้ 

รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 

 

คุณธรรม 

ซื�อสัตยสุ์จริต ขยนั 

อดทน แบ่งปัน 

 

วตัถุ / สังคม / สิ�งแวดล้อม / วฒันธรรม 

สมดุล /พร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเศรษฐกจิพอเพยีง 

สาระที� 3  เศรษฐศาสตร์ 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

(หลกั 3ห่วง 2 เงื�อนไข) 

เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นปรัชญาที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วทรงมีพระราชดาํรัสชี�แนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสก

นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี 

 แนวคดิ 

 เป็นปรัชญาที�ชี�แนวทางการดาํรงอยูป่ฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั�งแต่ระดบัครอบครัวระดบัชุมชนจนถงึระดบัรัฐ 

ทั�งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื�อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน ์

 เป้าหมาย 

 มุ่งใหเ้กิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั�งทางเศรษฐกจิ สังคม สิ�งแวดลอ้ม และ

วฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 หลักการ 

 ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภมิูคุม้กนัที�ดใีนตวัพอควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนั

เกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายนอกและภายใน 

 เงื�อนไขพื�นฐาน 

- จะตอ้งอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ�งในการดาํเนินวชิาการต่างๆ มาใช ้ในการวางแผน

และการดาํเนินการทุกขั�นตอน 

- การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที�ของรัฐ นักทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหส้ํานึก

คุณธรรม ความซื�อสัตย ์สุจริต และใหมี้ความรอบรู้ที�เหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา 

และความรอบคอบ 

 นิยามของความพอเพียง 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที�ไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น เช่น การ

ผลิต และบริโภคที�อยูใ่นระดบัพอประมาณ 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัความพอเพียงนั�น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัที�

เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดจากการกระทาํนั�นๆ อยา่งรอบคอบ 

 การมีภูมิคุ้มกันที�ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ที�

คาดว่าจะเกิดขึ�นในอนาคตทั�งใกลแ้ละไกล 

 เงื�อนไขเพื�อให้เกดิความพอเพียง 

 การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหพ้อเพยีงตอ้งอาศยัทั�งความรู้และคณุธรรมพื�นฐาน 

 เงื�อนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกี�ยวกบัวิชาการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอย่างรอบดา้นความรอบคอบ ที�จะนาํความรู้

เหล่านั�นมาพจิารณาใหเ้ชื�อมโยงกนั เพื�อประกอบการวางแผน และความระมัดระวงัในขั�นปฏิบตั ิ

 เงื�อนไขคุณธรรม ที�จะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนักในคุณธรรม เช่น มีความซื�อสัตย ์สุจริต ความอดทน 

ความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต 

 



มาตรฐาน ส.3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้

ทรัพยากรที�มีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั�งเขา้ใจหลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียง  เพื�อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 
 

หลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพยีงแยกตามชั�นปี 

 
 

มธัยมศึกษาปีที� 1 มธัยมศึกษาปีที� 2 มธัยมศึกษาปีที� 3 

1.   รู้และเขา้ใจประวตัคิวามเป็นมา 

ความหมาย หลกัปรัชญา 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 

1.  สาํรวจและวิเคราะห์ปัญหาของ

ชุมชนดา้นสังคม และเศรษฐกิจ 

บนพื�นฐานของหลกัแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  เขา้ใจแนวทางพฒันาชุมชนดา้น

สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรม ตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.  สามารถนาํแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ

จดัการทรัพยากรที�มีอยูข่อง

ตนเอง  ครอบครวัและชุมชน 

2.  เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ของชุมชนดา้นสังคมและ

เศรษฐกิจตามหลกัแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา หรือ

พฒันาชุมชน  ดา้น สิ�งแวดลอ้ม 

และวฒันธรรม โดยใชห้ลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มธัยมศึกษาปีที� 4 มธัยมศึกษาปีที� 5 มธัยมศึกษาปีที� 6 

1.  เขา้ใจและวิเคราะห์การบริหาร

จดัการองคก์ร  วสิาหกิจชุมชน

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.  เขา้ใจและวิเคราะห์การพฒันา

ประเทศตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  เขา้ใจและวิเคราะห์การพฒันา

ประเทศใหก้า้วหนา้ไปไดอ้ยา่ง

สมดุลภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์

โดยยดึหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ตระหนกัในความสาํคญัของการ

บริหารจดัการองคก์ร/วสิาหกิจ

ชุมชน ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ตระหนกัในความสาํคญัของการ

พฒันาประเทศตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ตระหนกัในความสาํคญัของการ

พฒันาประเทศภายใตก้ระแส

โลกาภิวตัน์ โดยยึดหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้

กา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งสมดุล 

3.  นาํแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้

ในการดาํเนินชีวิตอยา่งสมดุล

และพร้อมรับตอ่การ

เปลี�ยนแปลง 

3.  นาํแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้

ในการดาํเนินชีวิต เพื�อ

ประโยชนข์องสังคมและ

ประเทศชาต ิ

3.  นาํแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินชีวติอยา่งสมดุลและพร้อม

รับตอ่การเปลี�ยนแปลงภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน ์

 



การจดัทาํชุดหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.   หลกัคดิในการจัดทาํหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

1.1 สาระหลกัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน อยูใ่นสาระ

ที� 3 เศรษฐศาสตร์  ในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ภายใตม้าตรฐาน  ส 3.1 ซึ� งกาํหนดให้ 

“เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที�มีอยู่จํากัดได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั�งเข้าใจหลกัการของเศรษฐกจิพอเพียงเพื�อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลย

ภาพ” โดยมีมาตรฐานช่วงชั�นแยกไดด้งันี�   

   ช่วงชั�นที�  1 – 2  ส 3.1  (4)  เขา้ใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนัได ้

   ช่วงชั�นที�  3 – 4  ส 3.1  (5)  เขา้ใจเกี�ยวกบัระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง  

และสามารถนาํไปใชป้ระยกุตก์บัชีวิตประจาํวนัได ้ 

1.2 การจดัทาํตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้เริ�มจากการจดัทาํร่างหลกัสูตรเศรษฐกจิพอเพยีง โดยกาํหนด

มาตรฐานเรียนรู้ในแต่ละชั�นปี ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระเรียนรู้วิชาตา่งๆในแต่ละชั�น แลว้จึงจดัทาํ

หน่วยการเรียนรู้หลกั ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม และตวัอย่างหน่วยการเรียนรู้ที�บูรณา

การหลักคดิ และหลักปฏบิัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง แบบสหวิทยากร หรือบูรณาการขา้ม

กลุ่มสาระการเรียนรูอี้ก 7 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศกึษา  การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ี ศิลปะ และ ภาษาตา่งประเทศ   

1.3 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ ไดเ้นน้กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อส่งเสริม และ

ปลูกฝงัวธีิการคดิ และการปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลกัการ คอื ความพอประมาณ  

ความมีเหตุมผีล และการสร้างภูมคุ้ิมกนัในตัวที�ดี บนพื�นฐานของการใช้ คุณธรรมนําความรู้ ซึ�งรวมถึงความ

ซื�อสัตย ์สุจริต ขยนั อดทน ความเพียร การใชส้ติ ปัญญาในการดาํเนินชีวิต และการใชค้วามรู้ทางหลกัวิชาการ

อยา่งรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั เพื�อนาํไปสู่การพฒันาตนใหก้า้วหนา้ไปพร้อมกบัความสมดุลและพร้อม

รับต่อการเปลี�ยนแปลงในด้านวตัถุ สังคม สิ�งแวดล้อม และวฒันธรรมไดอ้ยา่งมั�นคง และย ั�งยนื  

2.   ขั�นตอนการจัดทาํตวัอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2.1 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ / แผนการจดัการเรียนรู้เรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่เคร่งครัดในรูปแบบของการเขียนหน่วย /แผนการจดัการเรียนรู้  สามารถปรับใชไ้ดต้ามธรรมชาติของ

วิชา ระดบัชั�น ตามบริบทของโรงเรียน  แต่คงหวัขอ้สําคญัไว ้ไดแ้ก่  (1)  จุดประสงค์การเรียนรู้ (2)  สาระ

การเรียนรู้  (3)  กิจกรรมการเรียนรู้  (4)  สื�อ / แหล่งการเรียนรู้  (5)  การวดัและประเมินผล 

 

 

 
 



2.2 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีขั�นตอน ดงันี�   

   เริ�มจากการกาํหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยศึกษา และเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม

สาระ และกาํหนดขอบข่ายของเนื�อหาสาระที�จะเรียน แต่สามารถยดืหยุ่นได้ในแต่ละสถานศึกษา 

    วเิคราะห์เนื�อหาให้สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   

    จัดกจิกรรมการเรียนรู้   

    เลอืกสื�อและแหล่งการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

   กาํหนดเครื�องมือ วธีิการวดัและเกณฑ์การประเมินผล  ตลอดจนผลสัมฤทธิ� ที�ผูเ้รียนไดรั้บ ไดแ้ก่  

(1) นกัเรียนไดร้ับความรู้ที�ชดัเจน  (2) นักเรียนมแีนวทางในการประยกุตใ์ชค้วามคิดในชีวิตประจาํวนั  (3) 

นกัเรียนไดล้งมือปฏิบตัจิริง  (4) นกัเรียนไดร้ับการวดัผลตามสภาพจริง  

3     วธิีการใช้ตวัอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.1       ก่อนอื�น ผูใ้ชต้อ้งทาํความเขา้ใจความหมายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ใน 3 หลกัการ คอื 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสรา้งภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี โดยใช ้2 เงื�อนไข คอื คุณธรรมและความรู้ 

ในการสรา้งความพอเพียงใหเ้กิดขึ�นใน 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุหรือเศรษฐกิจ  สังคม สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรม 

โดยสามารถศกึษาไดจ้าก เพิ�มเติมจากเวบ็ไซท ์ www.sufficiencyeconomy.org   

3.2       หลงัจากนั�น ผูใ้ชต้อ้งทาํการศึกษาร่างหลักสูตรเศรษฐกจิพอเพยีงก่อน โดยทาํความเขา้ใจสาระที�ควร

สอนในแต่ละชั�นปีที�จะนาํไปใชส้อน อยา่งเป็นองคร์วม และศึกษาโครงสร้างของหลกัสูตรโดยรวมของทกุช่วง

ชั�น เพื�อใหเ้ห็นความเชื�อมโยงพฒันาของหลกัสูตรโดยรวม  

3.3       ในการนาํตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนนั�น ผูส้อนสามารถปรับเวลา

การสอน เนื�อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั สภาพภูมิสังคมของแตล่ะสถานศึกษา 

โดยให้ยดึมาตรฐานเรียนรู้ของแตล่ะชั�นปีเป็นหลกั 

 

 


