แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรการเงินพอเพียง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง
ชื่อหน่วย “การเงินพอเพียง”
1 แผน 1 ชั่วโมง
สาระส าคั ญ การด าเนิ น ชีวิต โดยทางสายกลางมี ความพอประมาณ มี เหตุ ผ ล มี ค วามรู้และคุ ณ ธรรม เป็ น
ภูมิคุ้มกันในตนเอง ส่งผลให้สังคมอยู่ดีมีสุข เป็นหลักการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐาน
(1 ชั่วโมง)
เรื่อง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
สาระการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนได้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน

ภาระงาน / ชิ้นงาน
1. ใบงาน

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐาน เรื่อง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง
1. เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.1/3
อธิบายความเป็นมาหลักการและความสาคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
สาระสาคัญ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นามาใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืนได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแนวทางการปฏิบัติตนตามหลัก ปศพพ.ได้
(K)
2. ถอดบทเรียนกิจกรรมในชีวิตประจาวันตามหลัก
ปศพพ.ได้ (P)
3. เห็นคุณค่าของการมีอุปนิสัยพอเพียง (A)
สาระการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด
หลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้

2. หลักฐานการเรียนรู้
ภาระงาน / ชิ้นงาน:
- ใบงาน
การวัดประเมินผล
ประเด็น

วิธีการ

ด้านความรู้ ประเมินใบ
(K)
งาน
ประเมิน
ด้านทักษะ
พฤติกรรม
กระบวนการ
การทางาน
(P)
กลุ่ม
ด้านเจตคติ สังเกต
(A)
พฤติกรรม

เกณฑ์
ประเมิน
แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์
ใบงาน
ร้อยละ 60
แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์
พฤติกรรม
- ร้อยละ
การทางาน 60
กลุ่ม
แบบประเมิน ผ่านระดับ
พฤติกรรม
1 ขึ้นไป
เครื่องมือ

เด็กไทยหัวใจพอเพียง
3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทบทวนหลัก ปศพพ.ด้วยการถอดบทเรียนจากกิจวัตร
ประจาวัน
2. ถอดบทเรียน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร การพูดนาเสนอ
2. ความสามารถในการคิด การคิดวิเคราะห์ สรุป
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ทางานได้สาเร็จ
4. ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต ท างาน สื่อเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น
- ใบความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความรักในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
3. อยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติงานตามศักยภาพ
4. มุ่งมั่นในการทางาน ทางานสาเร็จทันเวลา

เวลา 1 ชั่วโมง
-

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐาน เรื่อง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันที่นักเรียนต้องทาเป็นประจาวันทุกวันว่ามีอะไรบ้าง
ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ครูจดคาตอบบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันเลือก 1 กิจกรรมเพื่อถอดบทเรียน
2 – 3 – 4 ครูและนักเรียนร่วมกันคิดเพื่อทบทวนหลัก ปศพพ. ด้วยตัวอย่างชุดคาถาม Q 1 ถึง Q 11 ให้
นักเรียนช่วยกันตอบ ครูจดคาตอบบนกระดาน โดยครูเขียนสรุปเป็น 2 – 3 – 4 ทั้งนี้ กิจกรรมที่เลือกมา
ถอดบทเรียนควรเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ทุกคนต้องทาเป็นประจา เช่น การทานอาหารเช้าอย่างพอเพียง การ
เจียวไข่อย่างพอเพียง การซักผ้าอย่างพอเพียง เป็นต้น (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน)
Q 2 ทาไมเราจึงต้อง แปรงฟัน (เปลี่ยนไปตามกิจวัตรที่เลือก เช่น ทานอาหารเช้า ซักผ้าฯลฯ) (เหตุผล)
Q 3 การแปรงฟันที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพฟันแข็งแรง ต้องมีความรู้อะไรบ้าง (ความรู้)
Q 4 การแปรงฟันที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพฟันแข็งแรงจะต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง (คุณธรรม)
Q 5 ในการแปรงฟัน เราต้องคานึงถึงทรัพยากรอะไรบ้าง (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้า) เราจะใช้ทรัพยากร
เหล่านี้อย่างพอประมาณได้อย่างไรบ้าง (พอประมาณ)
Q 6 ในการแปรงฟันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้น เราจะจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน)
Q 7 เมือ่ แปรงฟันเสร็จแล้วเราต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างไร (ภูมิคุ้มกัน)
Q 8 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะส่งผลต่อวัสดุอุปกรณ์หรือการใช้จ่ายของเราอย่างไร (วัตถุ)
Q 9 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวเราหรือไม่ อย่างไร (สังคม)
Q 10 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร (สิ่งแวดล้อม)
Q 11 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะมีผลต่อวัฒนธรรมได้หรือไม่ อย่างไร (วัฒนธรรม)
Q 12 ในกรณีที่นักเรียนไม่มียาสีฟัน/แปรงสีฟัน เราสามารถใช้อะไรแทนได้ (ความรู้ ภูมิคุ้มกัน
วัฒนธรรม)
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 – 5 คน โดยคละตามความสามารถที่หลากหลาย ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบ
ความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทาใบงานโดยเลือก 1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันแล้วถอดบทเรียน 2 – 3 – 4 (เช่น การปลูกต้นไม้ การอ่านหนังสือ การซื้อรองเท้ากีฬา
การใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) ให้เวลา 15 นาที (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน)
๓. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเลือกตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ เวลาในการนาเสนอ
กลุ่มละ 3 นาที ครูและสมาชิกกุล่มอื่นๆ ช่วยกันเติมเต็ม (พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน สังคม)
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แบบครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเน้นย้าด้วยว่าหลัก ปศพพ. เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้ได้
ในชีวิตประจาวัน ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
Q 13 การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลดีต่อการดารงชีวิตของนักเรียนอย่างไร (เหตุผล
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม)

แผ่นที่ 4 ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐาน เรื่อง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน
Q 1 ในแต่ละวันนักเรียนทาอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน (ความรู้ คุณธรรม)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน
Q 2 ทาไมเราจึงต้อง แปรงฟัน (เปลี่ยนไปตามกิจวัตรที่เลือก เช่น ทานอาหารเช้า ซักผ้าฯลฯ) (เหตุผล)
Q 3 การแปรงฟันที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพฟันแข็งแรง ต้องมีความรู้อะไรบ้าง (ความรู้)
Q 4 การแปรงฟันที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพฟันแข็งแรงจะต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง (คุณธรรม)
Q 5 ในการแปรงฟัน เราต้องคานึงถึงทรัพยากรอะไรบ้าง (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้า) เราจะใช้ทรัพยากร
เหล่านี้อย่างพอประมาณได้อย่างไรบ้าง (พอประมาณ)
Q 6 ในการแปรงฟันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้น เราจะจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน)
Q 7 เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วเราต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างไร (ภูมิคุ้มกัน)
Q 8 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะส่งผลต่อวัสดุอุปกรณ์หรือการใช้จ่ายของเราอย่างไร (วัตถุ)
Q 9 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวเราหรือไม่ อย่างไร (สังคม)
Q 10 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร (สิ่งแวดล้อม)
Q 11 การแปรงฟันอย่างพอเพียงจะมีผลต่อวัฒนธรรมได้หรือไม่ อย่างไร (วัฒนธรรม)
Q 12 ในกรณีที่นักเรียนไม่มียาสีฟัน/แปรงสีฟัน เราสามารถใช้อะไรแทนได้ (ความรู้ ภูมิคุ้มกัน
วัฒนธรรม)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน
Q 13 การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลดีต่อการดารงชีวิตของนักเรียนอย่างไร (เหตุผล
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม)

แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐาน เรื่อง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง
ครูผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. มีความรักเมตตาต่อศิษย์
2. การถอดบทเรียน ปศพพ. (2 – 3 – 4)
2. มีความรับผิดชอบ
3. ตรงต่อเวลา
4. มีความอดทน
ประเด็น
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เนื้อหา
เนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ต้องการให้ผู้เรียนรู้และ
-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย
พอเพียงสอดคล้องกับมาตรฐาน
เข้าใจหลักปรัชญาของ
-เรียงลาดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปหา
ตัวชี้วัดเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ยาก

เวลา

กาหนดเวลา ในแต่ละกิจกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของ
ผู้เรียน

จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามที่ออกแบบกิจกรรมไว้

วางแผนกาหนดเวลาในการทา
กิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนตามที่
กาหนดและสามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม
การจัด
-กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
-ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม -รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรม เหมาะสมกับวัยและเนื้อหาที่กาหนด ในการทากิจกรรม
-แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละ
-จัดกิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพ -เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความสามารถของผู้เรียน
ของผู้เรียน
ตามเป้าหมายที่กาหนด
-วางแผนการจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่กาหนด
สื่อ/อุปกรณ์ -จัดสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมและ
-ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้
-จัดเตรียมให้พร้อมและเพียงพอ
เพียงพอกับกิจกรรมหรือภาระงาน ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ กับจานวนผู้เรียน
และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้ -เลือกแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด
เพื่อสะดวกในการสืบค้น
-ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล
ล่วงหน้า
ประเมินผล จัดทาแบบประเมินเหมาะสมกับ
ต้องการประเมินผลการ
-วางแผนการวัด/ประเมินผล
กิจกรรมและวัยของผู้เรียน
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่
ขั้นตอนของกิจกรรม
กาหนด
-แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด

แผ่นที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐาน เรื่อง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อนเรียน
คุณธรรมของนักเรียนที่จะทาให้การเรียนรู้สาเร็จ
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. มีวินัย ทางานเสร็จทันเวลา
2. กิจวัตรในชีวิตประจาวัน
2. ใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
3. การถอดบทเรียน
3. อยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
4. มุ่งมั่นในการทางาน อดทนทางานจนสาเร็จ
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1. กาหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 1. อธิบายหลักปรัชญาของ
1. วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ให้เหมาะสม
เศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ในการ
อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทา
ดารงชีวิตประจาวัน
ชิ้นงานให้เหมาะสมกับงบประมาณ
4. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลาที่
กาหนด
6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ดังนี้
ด้าน
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
องค์ประกอบ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- ความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ -มีความรู้ในการทางาน -มีความรู้ในการรักษา -มีความรู้เรื่อง
ในการทาชิ้นงานได้อย่าง
ร่วมกับผู้อื่น
ความสะอาดของ
มารยาทในสังคม
ความรู้
เหมาะสมและประหยัด
ชุมชนที่เข้าไป
- มีความรู้ในการใช้
- มีความรู้หลักการใช้จ่าย
ปฏิบัติงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ใช้เงินอย่างคุ้มค่าเป็นระบบ -สามารถทางาน
-ทาความสะอาด
-เคารพผู้ที่อาวุโส
-ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรู้คุณค่า ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี อุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ กว่า(ไปมาลาไหว้)
ทักษะ
และนาของที่เหลือใช้กลับมา ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรม
- ใช้ภูมิปัญญา
ใช้ประโยชน์
-รับฟังความคิดเห็น
ท้องถิ่นมาปรับใช้ใน
ของผู้อื่น
การแปรงฟัน
-ประหยัดและเห็นคุณค่าของ -รู้รักสามัคคี
-มีจิตสานึกในการ
-เป็นผู้ที่มีมารยาท
เวลา เงิน และวัสดุอุปกรณ์
-มีความรับผิดชอบ
รักษาสภาพ
-กตัญญูต่อผู้มี
ค่านิยม
ตระหนักถึงความสาคัญของ -เสียสละ อดทน
สิ่งแวดล้อม
พระคุณ
การใช้จ่าย
-เห็นความสาคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ใบความรู้และใบงานที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
ราชดารัสชี้แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 40 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้ งในการพัฒนาและ
บริห ารประเทศให้ ดาเนิ นไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทัน ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตั วที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัย ความรอบ
รู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิต
ด้ ว ยความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติ ปั ญ ญา และความรอบคอบ เพื่ อ ให้ ส มดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่ า งดี ” (ประมวลและกลั่ น กรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารั ส เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดารัสอื่นๆ โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นาไปเผยแพร่ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542) การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจ และการกระทา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็ น ปรัช ญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบั ติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เ กี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ งใกล้
และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณ ธรรม ที่จ ะต้องเสริมสร้างประกอบด้ว ย มีความตระหนั กในคุณ ธรรม มีค วาม
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่ คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ
การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
1. วัตถุ เห็นคุณค่าและใช้วัตถุสิ่งของเงินทอง ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
2. สังคม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนกันและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
3. สิ่งแวดล้อม มีจิตสานึก รู้วิธีการและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4. วัฒนธรรม เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ท้องถิ่น/ความเป็น
ไทย
เรียบเรียงจาก หนังสือ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง... สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ใบงานที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบคาถาม เรื่อง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ใครจะสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้บ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนจะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนจะทากิจวัตรประจาวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร จงอธิบายโดยละเอียด
ชื่อกิจวัตร “......................................อย่างพอเพียง”
ความรู้ที่ต้องมีในการทากิจวัตรนี้
คุณธรรมที่จะช่วยทาให้กิจวัตรนี้ประสบความสาเร็จ

พอประมาณ

วัตถุ

สังคม

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่ผ่าน (0)
ผ่าน (1)
ดี (2)
1. รักชาติ ศาสน์ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เข้าร่วมกิจกรรม และมี
กษัตริย์
เกี่ยวกับสถาบัน
เกี่ยวกับสถาบัน
ส่วนร่วมในการจัด
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ตามที่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
โรงเรียนและชุมชนจัด พระมหากษัตริย์ตามที่
ขึ้น
โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
รายการประเมิน

2. มีวินัย

3. อยู่อย่าง
พอเพียง

4. มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ดีเยี่ยม(3)
เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามที่
โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ์
ไม่ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบังคับของครอบครัว ข้อบังคับ ของครอบครัว ข้อบังคับของครอบครัว
ของครอบครัวและ และโรงเรียน ตรงต่อ และโรงเรียน ตรงต่อ
โรงเรียน และสังคม ไม่
โรงเรียน
เวลาในการปฏิบัติ
เวลาในการปฏิบัติ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติ
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
รับผิดชอบการทางาน
ชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน
ไม่วางแผนการเรียน ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ใช้ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารใน
และการใช้
ข่าวสาร ในการวาง
ข่าวสารในการวาง
การวางแผนการเรียน
ชีวิตประจาวัน
แผนการเรียน
แผนการเรียน การ
การทางานและใช้ใน
การทางานและใช้
ทางาน และใช้
ชีวิตประจาวัน ยอมรับการ
ในชีวิตประจาวัน
ในชีวิตประจาวัน
เปลี่ยนแปลงของครอบครัว
รับรู้การเปลี่ยนแปลง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ชุมชน สังคมสภาพแวดล้อม
ของครอบครัว ชุมชน ของครอบครัว ชุมชน
และปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และสภาพแวดล้อม
สังคมและสภาพแวดล้อม ได้อย่างมีความสุข
ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งใจและรับผิดชอบใน ตั้งใจและรับผิดชอบใน
ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
การงาน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จ มี มอบหมายให้สาเร็จ มี
มอบหมายให้สาเร็จ
การปรับปรุงการทางาน การปรับปรุงและ
มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้ดีขึ้น
พัฒนาการทางานให้ดีขึ้น ทางานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
หมายเหตุ เกณฑ์การผ่าน ระดับ 1 ขึ้นไป

4.มุ่งมั่นในการ
ทางาน

3. อยู่อย่างพอเพียง

ชื่อ-สกุล

2. มีวินัย

เลขที่

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวม ผ่าน

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน
(……………………………)

แบบประเมินการทางานเป็นกลุ่ม
(ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์)
กลุ่มที่………ชั้น……ใบงานที่……เรื่อง………………………………….
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยมีข้อความให้นักเรียนอ่านแล้ว
พิจารณาว่านักเรียนมีการปฏิบัติเป็นอย่างไรคาตอบไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละคนย่อมมีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน
ข้อสาคัญให้ตอบให้ตรงกับการปฏิบัติของตนเองให้มากที่สุด
วิธีตอบ
เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในเรื่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ
นักเรียนมากที่สุดคือ
- ไม่ปฏิบัติเลย
ให้ทาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 1
- ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ให้ทาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 2
- ปฏิบัติเป็นครั้งคราว ให้ทาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 3
- ปฏิบัติบ่อยๆ
ให้ทาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 4
- ปฏิบัติเป็นประจา ให้ทาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 5
พฤติกรรมที่ต้องประเมิน
5 4 3 2 1
1. การวางแผนการทางานร่วมกัน
2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความ
คิดเห็น
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
รวม
รวม
เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 15 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมินใบงาน
รายการประเมิน
- การคิดวิเคราะห์

(0)
ไม่ปฏิบตั ิ

(1)
มีการจับประเด็นสาคัญ
ได้น้อย

- การเขียนสื่อความ

ไม่ปฏิบตั ิ

เขียนสื่อความได้น้อย ไม่
ตรงประเด็น

- มีความคิด
สร้างสรรค์

ไม่ปฏิบตั ิ

มีความสัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่กาหนดน้อยมาก

- ประโยชน์ของการ
นาข้อมูลไปใช้

ไม่ปฏิบตั ิ

สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้น้อยมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
(2)
มีการจับประเด็นสาคัญได้
แต่ขยายความหรือ
ยกตัวอย่างไม่ได้
เขียนสื่อความไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี 2-3 แห่ง ตรง
ประเด็น
ผลงานมีความสัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กาหนด แต่ไม่ดึงดูด
ความสนใจ
สามารถนาไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้บ้าง

(3)
มีการจับประเด็นสาคัญ ขยาย
ความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ
และสรุปความคิดรวบยอดได้ดี
เขียนสื่อความได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี ตรงประเด็นและ เข้าใจ
ง่าย
ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด
ระบายสีได้สวยงาม
สามารถนาไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม

คะแนนรวม

- ประโยชน์ของการ
นาข้อมูลไปใช้

- การเขียนสื่อความ

ชื่อ-สกุล

- การเขียนสื่อความ

เลขที่

- การคิดวิเคราะห์

แบบบันทึกประเมินใบงาน
ผ่าน
ร้อยละ 60

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน
(………………..……………………)

ไม่ผ่าน

โครงการพัฒนหลักสูตร “การเงินพอเพียง”
บันทึกหลังการสอน
หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้น......................................
แผนการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง...............................................................เวลา................ชั่วโมง
จานวนนักเรียน.......................คน
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
( ) สอนได้ครบถ้วนตามแผน
( ) สอนไม่ครบตามแผน
เนื่องจาก.................................................................................................................... .........
( ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลา
( ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา
ควรปรับปรุง โดย..............................................................................................................
( ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
( ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ควรปรับปรุง โดย..............................................................................................................
( ) สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน
( ) สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน
ควรปรับปรุง โดย..............................................................................................................
2. ปัญหาที่พบ
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ............................................
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
........................................................................................................................................................... ...............
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................... ....................................
..........................................................................................................................................................................
บันทึกโดย......................................................ครูผู้สอน
โรงเรียน.......................................................................

