
 
แผนการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                             รหัส  อ๒๒๑๐๑  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                                   ภาคเรียนที่  ๒      
ชื่อหน่วยการเรียนรู้บรูณาการ  เรื่อง  Hobbies 
เรื่อง  กระถางพอเพียง                                                        เวลา ๓ ชั่วโมง   
 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 สาระที่ ๑ : ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 ต ๑.๒.๑   สนทนา  แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ   ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่าง  ๆ  ใน

ชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม 
 ต ๑.๕   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ  กิจกรรมและ

ประสบการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 สาระที่ ๔ : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต ๔.๒.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า/รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง  ๆ  จาก

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
๒.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนโดยได้บูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน 
ๆ  ๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักการ  ๓  ห่วง  ๒  เง่ือนไขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนการจัดการเรียนรู้น้ีอยู่ในบทที่  ๖  เรื่อง  Hobbies  ซึ่งนักเรียนต้องรู้จักการใช้คําศัพท์ที่
เก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์กระถางพอเพียง  วิธีการประดิษฐ์  และข้ันตอนการประดิษฐ์  เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
และนําเสนอ  เป็นงานส่วนหน่ึงในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ย่ิงไปกว่าน้ันในหน่วยการเรียนรู้น้ียังเป็นการปลูกฝังให้
นักเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมากขึ้นและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้อง   
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๓.๑  บอกคําศพัท์ที่เก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์กระถางพอเพียงได้ 
    ๓.๒  นําเสนอขั้นตอน วิธีการในการประดิษฐ์กระถางพอเพียงเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ๓.๓  สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับงานอดิเรก  ที่ตนเองทําได้  ประยุกต์ใช้  ความรู้

จากการประดิษฐ์กระถางพอเพียง 
 ๓.๔  เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและนําความรู้ที่ได้จากการทํากระถางพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๔.  สาระการเรียนรู ้
 Linguistic  competence  (เน้ือหาทางภาษา) 
 Vocabulary  :   step,  procedure,  hobby,  activity,  equipment,  tool,  decorate,  

sufficient,  economy,  collect,  play,  watch,  make,  go,  Monday,  
Tuesday,  Wednesday,  Thursday,  Friday 

 Grammar  : Present  simple  tense,  preposition,  verb  to  be,  connectors,  Question  
Words 

   



  

 

๕.  สมรรถนะสําคัญของผูเ้รยีน 
 ๕.๑  ความสามารถในการสือ่สาร ได้แก่  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน 
 ๕.๒  ความสามารถในการคิด  
     ๕.๒.๑  ความสามารถในการคิดพ้ืนฐาน  ได้แก่  ทักษะการระบุ  ทกัษะการลําดับ  การรวบรวมข้อมูล  
การเปรียบเทียบ  การสํารวจ  การแยกแยะ  การแปลความ  การให้เหตุผล 
      ๕.๒.๒  ความสามารถในการคิดขั้นสูง  ได้แก่  การค้นหาแบบแผน  การคิดคาดคะเน  การผสมผสาน
ข้อมูล  คิดจดัโครงสร้าง  คิดประยุกต์ใช้  คิดวิเคราะห์  การสร้างองค์ความรู้ใหม่  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ได้แก่  ใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖.  คุณลักษณะท่ีพงึประสงค ์
 มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน  มีจิตสาธารณะ 
๗.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๗.๑  Presentation  about  the  product  (กระถางพอเพียง)   
 ๗.๒  Writing  about  hobbies.   
 ๗.๓  Conversation  dialog  about  my  hobbies 
๘.  กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
 ชั่วโมงที่  ๑  
 ๘.๑  ขั้นนําเขา้สู่บทเรียน  (Warm  up) 
   ขั้นนํา  (๕ – ๑๐  นาท)ี  ครเูขียนคําศัพท์ทีเ่ก่ียวข้องบนกระดาน  เช่น  step,  procedure,  hobby,  
activity,  equipment,  tool,  decorate,  sufficient,  economy,  collect,  play,  watch,  make,  go,  
Monday,  Tuesday,  Wednesday,  Thursday,  Friday เป็นต้น  ให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์ตามครูทีละตัว  
แล้วช่วยบอกความหมายของคําศัพท์  หากไม่ทราบให้ค้นหาความจากพจนานุกรม   

-  ครูสอนความหมายของ  Hobbies  โดยเขียนประโยคถามนักเรียนว่า  What  is  your   
hobby?  What  do  you  like  to  do  in  your  free  time?   

-  ครูถามคําเก่ียวกับงานอดิเรกที่นักเรียนที่ชอบทําในยามว่าง  แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนบน 
กระดาน 
  ขั้นบอกจุดประสงคเ์ปน็การสอนทักษะเพือ่การสื่อสารได้แก่  ทักษะการฟัง  พูด  แจ้งจุดประสงคแ์ล้ว 
เร้าความสนใจของนักเรียนในการเข้าสูเ่นือ้หาให้นักเรียนคิดสํารวจ  คิดหลากหลาย  คิดคล่องเป็นการฝึกให ้
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการเรียนและคิดได้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
   ๘.๒  ขั้นการสอน  (Presentation) 
    ขั้นสอนและกจิกรรม  (๓๐ – ๔๐  นาที)  ครูแจกใบความรู้  เรื่อง  Question  Words  ได้แก่ 
What,  Where,  When,  Why,  Who,  How  แล้วใหนั้กเรียนศึกษาใบความรู้  ถ้าไม่เข้าใจให้ถามครู 

-  ครูอธิบายหลักการใช้  Question  Words   
- ครูเขียนประโยคน้ีบนกระดาน 

What’s  your  hobby? 
What  do  you  need  for  your  hobby? 
Why  do  you  like  it? 
When  do  you  do  it? 
Where  do  you  do  it? 
Who  do  you  do  it  with? 



 
 

 

How  do  you  do  it? 
กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเป็นภูมิคุ้มกันในการสอนของครูและนักเรยีน  เพื่อให้นกัเรียน 

สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับกิจกรรมการเรียนรูใ้หม่อย่างเหมาะสม  เป็นภูมิคุม้กันให้ครใูนการเลือกใช้สื่อ
เหมาะสมกับเนื้อหา  เป้าหมายการเรียนรู้  และความสนใจของนักเรียนเนื่องจากเป้ฯสื่อใกล้ตัวและเปน็สิ่งที่
นักเรียนลงมือปฏิบัติเอง  มาทบทวนความรู้เดิมเพื่อใหน้ักเรียนนาํไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  และกระตุ้นความสนใจ
ให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
   ๘.๒  ขั้นสรุป   
 ทบทวนความหมายของ  Question  Words  ทุกคําและวิธีการใช้อย่างสรุป  ครูกับนักเรียน 
ร่วมกันออกความเห็น  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างคําตอบของกลุ่มจาก  Question  Words  ๖  ประโยค 
ที่กําหนดมาให้  โดยตอบคําถามวิธีการทํา  ขั้นตอนการทํากระถางพอเพียง  รวมไปถึงคําศัพท์ที่นําไปใช้ในการ 
นําเสนอครูให้นักเรียนเลือกทําภาระงานในการนําเสนองาน  Hobby  เรื่อง  กระถางพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ   
ตามชอบใจ  โดยครูมีให้เลือกดังน้ี  Role  Play  Learning,  Discussion,  Essay,  Presentation  เพ่ือนําเสนอ 
ในช่ัวโมงต่อไป  ชั่วโมงที่  ๒  –  ๓  เป็นการนําเสนองาน  My  hobby  ในหัวข้อเรื่อง  กระถางพอเพียง  ซึ่งเป้ฯ 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  พละศึกษา  ศิลปะ  และการงาน 
อาชีพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๙.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
     ๙.๑ สื่อการเรียนรู้ 
           ๙.๑.๑  ใบความรู้เรื่อง  Question  Words 
           ๙.๑.๒  กระถางพอเพียง 
     ๙.๒  แหล่งการเรียนรู้ 
           ๙.๒.๑  ห้องคอมพิวเตอร์ 
           ๙.๒.๒  ห้องศิลปะ 
           ๙.๒.๓  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
๑. ตรวจใบงานการเขียน  เรือ่ง  My  
hobbies 

แบบประเมินการเขียน ร้อยละ  ๙๐  
ผ่านเกณฑ์ 

๒.  การนําเสนองาน   My  hobbies แบบประเมินการนําเสนอ ร้อยละ  ๘๐  
ผ่านเกณฑ์ 

๓.  สังเกต  สมัภาษณ์  นักเรียน แบบสังเกตความสนใจและ
ความต้ังใจทํากิจกรรม 

ร้อยละ  ๘๐  
ผ่านเกณฑ์ 



  

 

แบบประเมินงานเขียน  เรื่อง  My  hobbies 
 

ระดับคะแนน ลักษณะของคะแนน 
๓  (ดี) -  เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กําหนดไว้ 

- มีการจัดระบบการเขียน  เช่น  มีคํานํา  เน้ือหา  และบทสรุปอย่าง
ชัดเจน 

- ภาษาที่ใช้  เช่น  ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้องสมบูรณ์  
ทําให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 
 

๒  (ผ่าน) - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กําหนดไว้ 
- มีการจัดระบบการเขียน  เช่น  มีคํานํา  เน้ือหา  และบทสรุป 
- ภาษาที่ใช้  ทําให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

๓  (ต้องปรับปรุง) - เขียนไม่ตรงประเด็น 
- ไม่มีการจัดระบบการเขียน   
- ภาษาที่ใช้  ทําให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

 
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบแยกองคป์ระกอบ 
เนื้อหามี  ๓  ระดับ  ดังนี ้

๑.  สอดคล้องกับเน้ือเรื่อง 
๒. ลําดับเน้ือเรื่องชัดเจน 
๓. เรื่องน่าสนใจ 

การใช้ภาษา  มี  ๓  ระดับ  ดังนี ้
๑. ผิดพลาดมากสื่อความไม่ได้ 
๒. ถูกต้องส่วนมาก  และสื่อความหายได้ 
๓. ผิดพลาดน้อย  เช่ือมโยงภาษาได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
 

รายการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑. ทํางานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่
กําหนด 

  

๒.  ขอคําแนะนําจากครูหรือเพ่ือน
เมื่อไม่เข้าใจ 

  

๓. ทํากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
และจริงใจ 

  

๔. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
อย่างสมํ่าเสมอ 

  

๕. ช่วยเหลือแนะนําเพ่ือนในการทํา
กิจกรรมตามสมควร 

  

รวมคะแนน   
 

 
หมายเหตุ 

๑. ข้อที่นักเรียนปฏิบัติ  ได้  ๑  คะแนน   ไม่ปฏิบัติได้  ๐  คะแนน 
๒. เกณฑ์การประเมินจากแบบสงัเกต 

๕    คะแนน  ดีมาก 
๔   คะแนน  ดี 
๓   คะแนน  พอใช้ 
๑  -  ๒  คะแนน  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

แบบประเมินการปฏบิัตงิานกลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  (อ22101)  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 
ช้ัน .…….../……......  วันที่…….......เดือน.……………..................พ.ศ. ………..…. 
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ลงช่ือ…………………………………………………………ผู้ประเมิน 
                   (นางสาวทิวา  สุระเดช) 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
80-100 คะแนน ดีมาก 
70-79 คะแนน ดี 
60-69 คะแนน ปานกลาง 
50-59 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า 
น้อยกว่า 50 คะแนน ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
 

ผู้ประเมิน 
   ครู 
   นักเรียน 



 
 

 

แบบประเมินการนําเสนองาน 
 

ที่ รายการประเมิน ผู้ประเมิน รวม เกณฑ์การประเมิน 
ตนเอง เพื่อน คร ู

๑ เนื้อหา  (๔  คะแนน) 
๑. เน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ ์
๒.  เน้ือหาถูกต้อง 
๓.  เน้ือหาต่อเน่ือง 
๔.  มีการค้นคว้าเพ่ิมเติม 

    คะแนน  ๔  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน  ๓  :  มี  ๓  ข้อ  ขาด  ๑  ข้อ 
คะแนน  ๒  :  มี  ๒  ข้อ  ขาด  ๒  ข้อ
คะแนน  ๑  :  มี  ๑  ข้อ  ขาด  ๓  ข้อ 
 

๒. กระบวนการทํางาน  (๒  คะแนน) 
๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
๒.  การปฏิบัติตามแผน 
๓.  ติดตามประเมินผล 
๔.  การปรับปรุงพัฒนางาน 

    คะแนน  ๒  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน  ๑  :  มีไม่ครบ  ๔  ข้อ  
คะแนน  ๐  :  ไม่ปรากฏกระบวนการ
ทํางานที่ชัดเจน 

 
๓. การนําเสนอ  (๒  คะแนน) 

๑. การใช้สํานวนภาษา  ถูกต้อง 
๒.  การสะกดคําและไวยากรณ์
ถูกต้อง 
๓.  รูปแบบน่าสนใจ 
๔.  ความสวยงาม 

    คะแนน  ๒  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน  ๑.๕  :  มี  ๓  ข้อ ขาด  ๑  ข้อ  
คะแนน  ๑  :  มี  ๒  ข้อ  ขาด  ๒  ข้อ 
คะแนน  ๐.๕  :  มี  ๑ ข้อ  ขาด  ๓  ข้อ 

 

๔. คุณธรรม  (๒  คะแนน) 
๑. ตรงต่อเวลา 
๒.  ซื่อสัตย์ 
๓.  ความกระตือรือร้น 
๔.  ความมีนํ้าใจ 

    คะแนน  ๒  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน  ๑.๕  :  มี  ๓  ข้อ ขาด  ๑  ข้อ  
คะแนน  ๑  :  มี  ๒  ข้อ  ขาด  ๒  ข้อ 
คะแนน  ๐.๕  :  มี  ๑ ข้อ  ขาด  ๓  ข้อ 

 
รวม  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
เฉลี่ย  

 
ลงช่ือผู้ประเมิน 

 
(……………………………….…………)  ตนเอง  (………………………….…………………)  เพ่ือน 

 
(……………………………….…………)  คร ู

๑๑.  ความเห็นของผู้บริหาร / ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

     ลงช่ือ…………………………………………… 
(……………………………………………………..) 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 



  

 

๑๒.  บันทึกผลหลงัการสอน 
๑๒.๑  ผลการเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑  ผู้เรียนที่ผ่านตัวช้ีวัด 
มีจํานวน…………………………….. คน  คิดเป็นร้อยละ………………………….. 

๑๒.๑.๒  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวช้ีวัด 
มีจํานวน…………………………….. คน  คิดเป็นร้อยละ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๑๒.๒ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้แก่  …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๑๒.๓  ผู้เรียนได้รับความรู้  (K)………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑๒.๔ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ  (P)…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๒.๕ ผู้เรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  (A)…………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๒.๖  ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผู้เรียน 
 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ผลการประเมิน จํานวนนักเรียน ร้อยละ 

  ความสามารถในการสื่อสาร 
๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  ความสามารถในการคิด 
๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   



 
 

 

๑๒.๗  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน ผลการประเมิน จํานวนนักเรียน ร้อยละ 
  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  ซ่ือสัตย์สุจริต ๓  ดีเย่ียม   
๒  ดี   

๑  ผ่าน   
  มีวินัย ๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  ใฝ่เรียนรู้ ๓  ดีเย่ียม   
๒  ดี   

๑  ผ่าน   
  อยู่อย่างพอเพียง ๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  มุ่งม่ันในการทํางาน ๓  ดีเย่ียม   
๒  ดี   

๑  ผ่าน   
  มีความเป็นไทย ๓  ดีเย่ียม   

๒  ดี   
๑  ผ่าน   

  มีจิตสาธารณะ ๓  ดีเย่ียม   
๒  ดี   

๑  ผ่าน   
 
3.  ปัญหาและอุปสรรค  (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ข้อเสนอแนะ  (ถ้าม)ี ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้สอน 
               (นางสาวทิวา  สุระเดช) 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ..........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                    (นางสาวทิวา  สุระเดช) 



  

 

๑๓.  เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู ้
 
 

ใบกิจกรรมที่  1  เรื่อง  กระถางพอเพียง 
 
 
Direction  :  Write  the  words  and  meaning  of  flowerpots  sufficiency. 
 

No. Vocabulary Meaning 
1   

2   
3 .  
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 

Group…………………………………………………………………………Class………………… 
1.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….   
2.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….   
3.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….  
4.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….   
5.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ใบกิจกรรมที่  2  เรื่อง  ข้ันตอนการทํากระถางพอเพียง 
 
 
 

Step  1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Step  2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Step  3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Step  4 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Step  5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Step  6 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Group…………………………………………………………………………Class………………… 
1.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….   
2.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….   
3.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….  
4.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….   
5.  Name…………………………………………………………………….…. Number………….  

 



  

 

๑๔.  ตารางวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๔.๑  ผู้สอนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้  ดังน้ี 
 

ประเด็นหลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เวลา กําหนดเวลาได้เหมาะสม

กับเน้ือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ครบถ้วนตามท่ี
กําหนด 
-  ส่งเสริมให้นักเรียนทํา
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการจัดสรรเวลาเพ่ิม
สําหรับนักเรียนที่ไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
ตามข้ันตอน 

เน้ือหา กําหนดเน้ือหาได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและเหมาะสมกับ
เลา  วัย  ความสามารถ
ของนักเรียนและบริบท
ของท้องถิ่น 

- เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้  
ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด  ครบถว้นตาม
กระบวนการ 
-  เพ่ือให้นักเรยีนเห็น
คุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

-  ลําดับเน้ือหาจากง่ายไป
หายาก  เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจง่าย  อยากเรียนรู้ 
-  เตรียมเนื้อหาในการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 

วิธีการจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับการ
นําพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
และเหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

แจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมให้นักเรียนทราบ
ก่อนการเรียนรู้ 

สื่อ/อุปกรณ์ - เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย  เน้ือหา  
กิจกรรมการเรยีนรู้  และ
ความสนใจของนักเรียน 

-  เพ่ือกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน 
-  เสริมสร้างให้นักเรียน
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

-  การศึกษาลกัษณะของ
ผู้เรียนก่อน  จะช่วยให้ครู
เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับนักเรียน 
-  เตรียมสื่อ/อุปกรณ์เพ่ือ
สํารอง 

การประเมินผล ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสม
กับตัวช้ีวัด  กิจกรรมและ
ผู้เรียน 

เพ่ือประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ศึกษาและสร้างเคร่ืองมือ
วัดผลให้ตรงตามตัวช้ีวัด
และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ความรู้ที่ครูจําเป็นต้องมี ครูมีความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  เทคนิคการสอน  จิตวิทยาการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การวัสดุในท้องถิ่นมาใช้  และ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการทํากระถางพอเพียง 

คุณธรรมของครู มีความรักเมตตาศิษย์  มีความรับผิดชอบ  มีความยุติธรรม  มคีวามอดทน 
   
 

 



 
 

 

 ๑๔.๒  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

๑.  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ  ตามหลัก  ๓  ห่วง ๒  เง่ือนไข  ดังน้ี 
 

ประเด็นหลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
หลักพอเพียง - ผู้เรียนใช้เวลาปฏิบัติ

กิจกรรมได้เหมาะสม
ตามลําดับขั้นตอน 
-  ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละ
คน 
-  ใช้วัสดุประกอบการ
เรียนรู้อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

- ปฏิบัติกิจกรรมได้
ครบถ้วน  ตามขั้นตอน
และสําเร็จตามเป้าหมาย 
-  แก้ปัญหาในการทํางาน
ให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
-  สร้างนิสัยประหยัดและ
อดออม 

-  รู้จักวางวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็นระบบให้
งานประสบความสําเร็จ 
-  ปรับตัวในการทํางาน
กับเพ่ือนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 
-  สามารถนําความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการเรียนและการ
ดํารงชีวิต 

ความรู้ก่อนเรียน นักเรียนมีความรู้เรื่องการวางแผนการทํางาน  วิธีการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่บอกช่ือวัตถุดิบในการทํากระถางพอเพียง 

คุณธรรม นักเรียนมีความเพียรพยายาม  มคีวามรับผดิชอบ  มีนํ้าใจ  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  
และมีความพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน  ๔  มิติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ี 

 
                   ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆ  
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ -  มีความรู้
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
คําศัพท์  ประโยคที่
เก่ียวข้องกับการทํา
กระถางพอเพียง 
- มีความรู้ในการใช้
วัสดุให้ประหยัดและ
คุ้มค่า 

มีความรู้ในการ
วางแผนและการ
ทํางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม 

เป็นการนําเอาความรู้
ที่ได้ไปช่วยปรับสมดุล
ทางสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่ 

มีความรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมในการ
ทํางานเป้นกลุ่ม 

ทักษะ มีทักษะการออกเสียง
และเขียนคําศพัท์  
ประโยคภาษาอังกฤษ  
ที่เก่ียวข้องกับการทํา
กระถางพอพียง 

มีทักษะในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

ทักษะในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

 

ค่านิยม เห็นคุณค่าของใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น
สําหรับทํากระถาง
พอเพียง 

-  ตระถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การทํางานในกลุ่ม 
- ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม 

เป็นการอนุรักษ์สิ่ง 
แวดล้อมโดยการ
ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า
ของการนําเอาวัสดุที่
อยู่รอบ  ๆ  ตัวเรามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เห็นคุณค่าของ
สิ่งประดิษฐ์ที่ทาํ 
คือ  กระถาง
พอเพียง 

 
 
 
 


