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เค้าโครงหน่วย “พอเพียง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

    รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การ 
ประเมินผล 

 
1/3 ชม. 

ป.5/1  อธิบายปัจจัย
การผลิตสินค้า 

1. ความหมายและ
ประเภทของปัจจัยการ
ผลิต 
2. เทคโนโลยีในการ
ผลิตสินค้าและบริการ 
3. พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค 
4. ตัวอย่างการผลิต
สินค้าและบริการที่มีใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน 

1. ดูวิดิทัศน์ เรื่อง “เกษตรประณีต” 
(นาย ก.ข) 
2. ครูใช้ค าถามกระตุ้น พูดคุยแสดง
ความคิดเห็น 
3. ครูและผู้เรียนวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ตัวละครในวิดิทัศน์ 
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ครู
แจกให้ เช่น อาหาร เครื่องใช้ ฯลฯ 
5. ครูชักเย่อความคิดระหว่างขนมไทย 
กับขนมกรุบกรอบ 
6. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มน าเสนอสินค้าของ
ตนเอง พร้อมให้เหตุผล 
7. น าเสนอชิ้นงาน/น าเสนองาน 
8. สรุปองค์ความรู้ 

1. บทวิเคราะห์
วิธีการท างานและ
พฤติกรรมของตัว
ละคร 
2. แผนภาพ
กระบวนการได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. Mind Mapping 
สรุปองค์ความรู้ 
4. Place Mats 
เหตุผลในการเลือก
ซื้อสินค้า 
5. แผนภาพ 
ความเรียง 

-วิดิทัศน์ 
เกษตรประณีต 
-ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

-สังเกตการตอบ
ค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ 
ชิ้นงาน 

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

การ 
ประเมินผล 

2/3 ชม. ป.5/3 อธิบาย
หลักการส าคัญและ
ประโยชน์ของ
สหกรณ์ 

 

1. หลักการและ
ประโยชน์ของ
สหกรณ์ 
2. ประเภทของ
สหกรณ์ 
3. สหกรณ์ใน
โรงเรียน 
4. การประยุกต์
หลักการของสหกรณ์
มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นคิด เช่น ท าอย่างไร
เกษตรกรจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลาง? 
2. ครูและผู้เรียนเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ/์ตัวอย่างบุคคล/กลุ่มคน 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนน าเสนอชิ้นงาน 
5. ผู้เรียนส ารวจสหกรณ์หมู่บ้าน/สหกรณ์
โรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ถึง
วิธีด าเนินการ 
6. เกม “ค านั้นส าคัญไฉน” 
7. ผู้เรียนเล่าเรื่องจากบัตรค า น าเสนอ 
8. ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ 
9. ผู้เรียนแสดงละคร/บทบาทสมมุติ 
10.ครูอภิปรายร่วมกับผู้เรียนถึงหลักการ
ส าคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ 
 
 
 
 

1. Mind Mapping 
การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
จากเรื่องเล่าและ
วิธีการแก้ปัญหา 
2. เล่าเรื่องจาก 
บัตรค า 
3. ชาร์ตความรู้ 
หลักการ  วิธีการ
ด าเนินงานของ
สหกรณ/์ร้านค้า
ชุมชน 
4. ละคร/บทบาท
สมมติ 

-ห้องสมุด 
-ชุมชน 
-Internet 
-บัตรค า 

-สังเกตการตอบ
ค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ส่ือ/แหล่ง

เรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

3/3 ชม. ป.5/2 
ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การท ากิจกรรมต่างๆ 
ในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน 

 

1. หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 
3. ตัวอย่างการผลิต
สินค้าและบริการใน
ชุมชน 

1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นคิด เช่น นักเรียน
คิดว่าในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองมี
ทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน
อะไรบ้าง? 
2. ครูและผู้เรียนส ารวจชุมชน 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนผลิตสินค้า 
4. ผู้เรียนน าเสนอสินค้าและแผน
ด าเนินการ 
5. เชิญวิทยากร/ผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน
ถ่ายทอดวิธีการผลิตสินค้าของท้องถิ่น 
6. ผู้เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
7. ด าเนินการผลิตสินค้าตามแผน 
8. รายงานความคืบหน้าของงาน/ปัญหา
อุปสรรค์/วิธีการแก้ไข 
9. ดูสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10.ครูและผู้เรียนสรุปอภิปรายสิ่งที่ได้ดู 
11.ผู้เรียนน าเสนอสินค้าในรูปแบบ
โครงงาน/แผนการตลาด 
12.สรุปองค์ความรู้ 
 
 

1. Mind Mapping 
การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
จากเรื่องเล่าและ
วิธีการแก้ปัญหา 
2. เล่าเรื่องจาก 
บัตรค า 
3. ชาร์ตความรู้ 
หลักการ  วิธีการ
ด าเนินงานของ
สหกรณ/์ร้านค้า
ชุมชน 
4. ละคร/บทบาท
สมมติ 
5. โครงงาน
ประดิษฐ์ 

-ห้องสมุด 
-ชุมชน 
-Internet 
-บัตรค า 

-สังเกตการตอบ
ค าถาม 
-ชิ้นงาน/
โครงงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
-ละคร/บทบาท
สมมติ 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ส่ือ/แหล่ง

เรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

4/1 ชม.  สรุปองค์ความรู้ทั้งหมด
ของหน่วย 

1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 
“นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจาก หน่วย
พอเพียง และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร? 
2. ผู้เรียนน าเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบ
การ์ตูนช่อง  

1. การ์ตูนช่อง -สิ่งที่ได้เรียนรู้
มาท้ังหมดจาก
หน่วย 

-ชิ้นงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วย “พอเพียง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

    รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
1/3 ชม. ตัวชี้วัด 

ป.5/1  อธิบายปัจจัยการ
ผลิตสินค้า 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและ
ประเภทของปัจจัยการ
ผลิต 
 
 
 
 
 

Key Question 
-นักเรียนเห็น
อะไรบ้างจากสิ่งที่
ได้ดู ได้ฟังและรู้สึก
อย่างไร 
Brain Storm 
-ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได้ดูและได้
ฟัง 
Place Mats 
-การวิเคราะห์การ
ท างานและ
พฤติกรรมตัวละคร
จากวิดิทัศน์ 
“เกษตรประณีต” 
 

คาบที่ 1 
ขั้นน า :  
     ดูวิดิทัศน์ “เกษตรประณีต” (นาย 
ก.ข) และร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น 
โดยใช้ค าถามกระตุ้น 
    “เห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ด”ู 
ขั้นสอน :  
     แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความ
เหมาะสม วิเคราะห์วิธีการท างานและ
พฤติกรรมของตัวละครในวิดิทัศน์ 
สรุป : 
     ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบ Place Mats 
 

-บทวิเคราะห์
วิธีการท างานและ
พฤติกรรมของตัว
ละครในรูปแบบ 
Place Mats 

-วิดิทัศน์ เรื่อง 
“เกษตรประณีต” 

-สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 



6 
 

แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
 2. เทคโนโลยีในการผลิต

สินค้าและบริการ 
 

Mind Mapping 
-สรุปองค์ความรู้ 
ชักเย่อความคิด 
-เลือกเพราะเหตุใด 
 

คาบที่ 2 
ขั้นน า :  
  1. ผู้เรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรม
ของคาบที่ผ่านมา 
   2. ครูกระตุ้นด้วยค าถาม “หาก
นักเรียนจะต้องผลิตสินค้า เราจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งใดบ้าง? 
   3. ผู้เรียนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
ขั้นสอน :  
   1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาผลิตภัณฑ์
ตามท่ีครูแจกให้ตามประเภท 
      -อาหาร (นม น้ าตาล เกลือ) 
      -ของอุปโภค (สบู่ กระดาษ) 
    2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์และ
ศึกษาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขั้นตอนการ
ผลิตอย่างไร  

-แผนภาพ
กระบวนการได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์ 
-Mind Mapping 
สรุปองค์ความรู้ 
- Place Mats 
เหตุผลในการเลือก
สินค้า 

-ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

-สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
   สรุป : 

   1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอชิ้นงาน
ในรูปแบบแผนภาพกระบวนการได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์ 
  2. ครูและผู้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็นจากสิ่งที่น าเสนอ 
  3. ผู้เรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ใน
รูปแบบ Mind Mapping 
  4. ต่อไปให้ผู้เรียนแต่ละคนเลือกท า
สินค้าท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
จากวัสดุ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น คนละ 1 ชิ้น 

  -สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
 3. พฤติกรรมของผู้บริโภค 

4. ตัวอย่างการผลิตสินค้า
และบริการที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น หรือแหล่งผลิต
สินค้าและบริการในชุมชน 

 คาบที่ 3 
ขั้นน า :  
   1. ใช้เครื่องมือชักเย่อความคิด จาก
การเลือกระหว่าง ขนมไทยกับขนม
กรุบกรอบ นักเรียนจะเลือกบริโภค
อะไร? เพราะเหตุใด? 
   2. ครูแจกกระดาษแผ่นเล็กคนละ 1 
แผ่น โดยให้นักเรียนเขียนสิ่งที่เลือก
พร้อมบอกเหตุผล แล้วน าไปติดบนเส้น
เชือก 
 
 
ขนมไทย             ทั้งสองแบบ           กรุบกรอบ 

 
 
 

- Place Mats  
การสินค้าของ
ตนเองและบอก
เหตุผลในการเลือก
ซื้อสินค้าในรูปแบบ  
- Mind Mapping 
สรุปองค์ความรู้  

 -สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
   ขั้นสอน :  

   1. ครูให้ผู้เรียนจับกลุ่มน าเสนอ
สินค้าของตนเองและบอกเหตุผลใน
การเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบ Place 
Mats 
 
 
 
 
  2. ผู้เรียนส่งตัวแทนในกลุ่มน าเสนอ
วิธีการเลือกซื้อสินค้าท่ีดีที่สุด 3 ข้อ 
ของกลุ่ม 
ขั้นสรุป : 
    ผู้เรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ใน
รูปแบบ Mind Mapping หรือความ
เรียง 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
2/3 ชม. ตัวชี้วัด 

ป.5/3 อธิบายหลักการ
ส าคัญและประโยชน์ของ
สหกรณ์ 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. หลักการและประโยชน์
ของสหกรณ์ 
 

Key question 
-ท าอย่างไร
เกษตรกรจะไม่ถูก
เอารัดเอาเปรียบ
จากพ่อค้าคนกลาง 
Brain Storm 
-ร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาจากเรื่องเล่า
และเสนอวิธีการ
แก้ไข 
Mind Mapping 
-แสดงการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
และวิธีการแก้ไข 

คาบที่ 1 
ขั้นน า : 
  1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 
“ท าอย่างไรเกษตรกรจึงไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง? 
  2. ครูเล่าเรื่องจากประสบการณ์หรือ
ยกตัวอย่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกเอา
เปรียบด้านราคาสินค้า 
ขั้นสอน : 
  1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามสมควรให้
ร่วมกันกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากเรื่องเล่า และเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาร่วมกันในรูปแบบ Mind 
Mapping หรือแผ่นชาร์ต 
  2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอชิ้นงาน 
 

Mind Mapping  
-การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
และวิธีการแก้ไข 
 

-Internet -สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

 
 
 
 
 



11 
 

แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
   ขั้นสรุป : 

    ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชั่วโมง 
* ครูมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละคนไป
ส ารวจในหมู่บ้านของตนเอง ว่ามี
ร้านค้าชุมชน  สหกรณ์ /สืบค้นจาก
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ และมีวิธีด าเนินงาน
อย่างไร? 

   

2. ประเภทของสหกรณ์ 
 

Key question 
-สหกรณ์หรือ
ร้านค้าชุมชนมี
วิธีการด าเนินงาน
อย่างไร? 
Brain Storm 
-ระดมความคิดจาก
การไปส ารวจ
ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ 

คาบที่ 2 
ขั้นน า : 
    เกมส์ “ค านั้นส าคัญไฉน” โดยครู
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกัน
จากนั้นแจกบัตรค ากลุ่มละ 1 ค า เช่น 
    ปันผล   ก าไร   ขาดทุน   หุ้น    
 พ่อค้าคนกลาง   เกษตรกร  สินค้า 
แล้วให้ผู้เรียนเล่าเรื่องต่อกันจากค าที่
ได้หรือพูดน าเสนอคนเดียว 

-การเล่าเรื่องต่อกัน
จากบัตรค า 
-ชาร์ตความรู้
วิธีการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ร้านค้า
ชุมชน 

-บัตรค า 
-ชุมชน 

สังเกตการตอบ
ค าถาม 
-การเล่าเรื่อง 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
   ขั้นสอน : 

  1. ครูใช้ค าถาม สหกรณ์หรือร้านค้า
ชุมชนมีวิธีด าเนินงานอย่างไร 
  2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดม
ความคิดจากการไปส ารวจในชุมชน
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ว่ามีสหกรณ์/
ร้านค้าในชุมชนหรือไม่ และมีวิธีการ
ด าเนินงานอย่างไร? แล้วเขียนลงใน
แผ่นชาร์ตความรู้ 
ขั้นสรุป  
  1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
  2. ครูมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ม
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบละคร 
บทบาทสมมติในคาบต่อไป 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
 3. สหกรณ์ในโรงเรียน 

4. การประยุกต์หลักการ
ของสหกรณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Key question 
-สหกรณ์หรือ
ร้านค้าชุมชนมี
วิธีการด าเนินงาน
อย่างไร? 
Black Board 
Share 
-การด าเนินการ
และความส าคัญ
ของสหกรณ์ 

คาบที่ 3 
ขั้นน า : 
  1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอละคร 
หรือบทบาทสมมติ 
  2. ครูและผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับละครที่แสดง 
ขั้นสอน :  
  1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 
“สหกรณ์มีวิธีการด าเนินการและมี
ความส าคัญอย่างไร 
  2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและ
สรุปร่วมกันถึงวิธีการด าเนินการและ
ความส าคัญของสหกรณ์ลงในแผ่น
ชาร์ต 
ขั้นสรุป : 
    ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันน าเสนอใน
รูปแบบ Black Board Share 

Black Board 
Share 
-การอภิปราย
วิธีการด าเนินการ
และความส าคัญ
ของสหกรณ์ 
 

-Internet 
-ห้องสมุด 

-สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
3/3 ชม. ตัวชี้วัด 

ป.5/2 
ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน 
 
สาระการเรียนรู้ 
  1. หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   

 

Key question 
-ผู้เรียนสังเกต
หรือไม่ ?ว่าใน
หมู่บ้านหรือชุมชน
ของตนเองมี
ทรัพยากร หรือ
ผลิตภัณฑ์ใดใน
ชุมชนบ้าง 
-ถ้าหากครูให้
ผู้เรียนผลิตสินค้า
จากทรัพยากรหรือ
วัสดุที่มีในชุมชนจะ
ท าอย่างไร? เพราะ
เหตุใด? 
โครงงาน 
ท้องถิ่น 
-การผลิตสินค้าจาก
ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 
 
 

คาบที่ 1 
ขั้นน า : 
    ครูใช้ค าถามกระตุ้น “นักเรียนคิด
ว่าในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองมี
ทรัพยากรหรือวัสดุอะไรบ้างที่สามารถ
น ามาผลิตเป็นสินค้าได้ 
ขั้นสอน : 
  1. ครูและผู้เรียนออกส ารวจ
ทรัพยากรในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างและ
จดบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก 
  2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยครูใช้ค าถาม
กระตุ้น “ถ้าหากครูให้นักเรียนผลิต
สินค้าจากทรัพยากรที่มีในชุมชน
นักเรียนจะท าอะไร?  อย่างไร? เพราะ
เหตุใด? 
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการท า
โครงงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

-สมุดบันทึกเล่มเล็ก -ชุมชน/แหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ 
 

-สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ 

ประเมินผล 
    ขั้นสรุป : 

  1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเค้า
โครงการด าเนินการผลิตสินค้า 
  2. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไป
จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับการ
ผลิตสินค้าในคาบต่อไป 

  -สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

 2. การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
3. ตัวอย่างการผลิตสินค้า
และบริการในชุมชน 

 คาบที่ 2 
ขั้นน า : 
  1. ผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้านมาน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ผลิตจาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น 
  2. ผู้เรียนอภิปรายซักถามร่วมกับ
วิทยากร 
 
ขั้นสอน : 
    ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติสร้าง
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามแผนที่วางไว้ 
 
 
 

-โครงงานประดิษฐ์ 
 

-ผู้รู้/ปราชญ์
ชาวบ้าน 
-ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

-สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
   ขั้นสรุป : 

    ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมวิเคราะห์การ
ด าเนินการถึงปัญหาและอุปสรรค์ใน
การท างานเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 

 

  

 2. การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
3. ตัวอย่างการผลิตสินค้า
และบริการในชุมชน 

 คาบที่ 3 
ขั้นน า : 
  1. ผู้เรียนดูสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของชุมชนแต่
ละแห่ง 
  2. ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายจาก
ที่ได้ดูสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขั้นสอน : 
    ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ตามข้ันตอนของ
โครงงาน 
  -ที่มา                  -วัตถุประสงค์ 
  -ระยะเวลา           -งบประมาณ 
 

-ผลิตภัณฑ์จากการ
ท าโครงงาน 
-บอร์ดโครงงาน 
Mind Mapping 
-วิธีการผลิตสินค้า 

-สารคดีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-Internet 
-ห้องสมุด 

-สังเกตการ
ตอบค าถาม 
-ชิ้นงาน 
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
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แผนที่/
เวลา 

ตัวช้ีวัด/สาระการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรม ภาระงาน/ชิ้นงาน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล 
     -วัสดุและอุปกรณ์   -วิธีการผลิต 

  - ประโยชน์และการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
  -ปัญหา/อุปสรรค 
  -วิธีการแก้ไขปัญหา 
ขั้นสรุป : 
    ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปเรื่องที่
น าเสนอท้ังหมดในรูปแบบ Mind 
Mapping วิธีการผลิตสินค้า 

 
 
 
 
 
 

 

  

4/1 ชม. สรุปองค์ความรู้ทั้งหมด
ของหน่วย “พอเพียง” 
   

 

     ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ทั้งหมด
ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง 
 

-การ์ตูนช่อง  -ชิ้นงาน 
 

 
 
 


