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สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า ๑ 

เครื่องมือช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผ่นที่ ๑ ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ๒ 

แผ่นที ่๒ ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนหลัง ๓ 

แผ่นที่ ๓ กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ๕ 

แผ่นที่ ๔ ชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง ๖ 

แผ่นที่ ๕ แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๗ 

แผ่นที่ ๖ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๘ 

๗ ขั้นตอนสู่ความส าเร็จในการเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ๙ 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ชุดใบงานช่วยการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลัก ปศพพ. ๑๐ 

ภาคผนวก ข ประเด็นการตรวจสอบความถูกต้องแผนการจัดการเรียนรู้ ๑๕  
                 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มการออกแบบเครื่องมือช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม ๑๖ 
                “การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”  
ภาคผนวก ง เคร่ืองมือช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม“การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง ๒๓ 
                คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” ตัวอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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ค าน า 
 

คูม่ือวิทยากรในการฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง1  

 

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เป็น
การเน้นกิจกรรมการเรียนรู้  ที่ส่งเสริม ปลูกฝัง วิธีการคิดและเสริมสร้างอุปนิสัยความพอเพียง โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี บนพื้นฐานการใช้คุณธรรมน าความรู้ ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ความเพียร มีน้ าใจ การใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทางหลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือการ
น าไปสู่การพัฒนาตนให้ชีวิตก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ได้แก่
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม ปลูกฝัง และเสริมสร้างอุปนิสัยความพอเพียงให้ผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง (๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ) ในการคิดและปฏิบัติงานต่างๆ และส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตเกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้จะประสบ
ความส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง (๒ เงื่อนไข ๓ 
หลักการ) ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ ในการก าหนดเนื้อหา เวลา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้/อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล   

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ร่วมกับวิทยากรแกนน าจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดท าเครื่องมือช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ซ่ึงประกอบด้วยผังภาพ ๖ แผ่น และขั้นตอนสู่ความส าเร็จ
ในการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ดังนี้  

 

 

 

  

                                                           
1 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงขอขอบคุณ นายฉลาด ปาโส  นางวาริน รอดบ าเรอ  นางสารภี สายหอม นางชวัลพัชร์ สุทธิชิน
ธรรม  นางสาวบญุยรตัน์ ลมงาม  นางลัดดา จลุวงศ์ ในการจัดท าร่างคู่มือฉบับน้ี  
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เครื่องมือช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

แผ่นที่ ๑   
ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

ผังโครงสร้างหน่วย เป็นผังภาพที่แสดงให้เห็นว่า ในหน่วยนี้ ผู้สอนแบ่งเนื้อหาและเรียงล าดับเนื้อหาให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้จ านวนกี่แผน โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ให้ระบุ ชื่อแผน จ านวนชั่วโมง ตัวชี้วัด
ใช้สอนในแผน (เขียนเฉพาะรหัสตัวชี้วัด) สาระการเรียนรู้  (แกนกลาง/ท้องถิ่น) ตลอดจนเมื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในหน่วยแล้วผู้เรียนจะเกิดสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด และแสดงภาระงาน/
ชิ้นงานที่เป็นหลักฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหน่วย  

ในผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้หนึ่งหน่วยจะประกอบไปด้วย ๓ ส่วน  

ส่วนที่ ๑  ผังภาพองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วย ประกอบด้วย  
๑.๑ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นความคิดรวบยอดที่ได้จากค า

ส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ เพ่ือแสดงให้รู้ว่าผู้เรียนต้องรู้อะไร ท าอะไรได้บ้าง 
และมีเจตคติอย่างไร   

๑.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดของหน่วย ก าหนดจ านวนแผนการเรียนรู้ในหน่วย โดยเริ่มจาก
แผนที่ ๑ จนถึงแผนสุดท้าย ซึ่งแต่ละแผนจะต้องเรียงตามล าดับสาระการเรียนรู้ที่สอน ตั้งแต่สาระแรกของ
หน่วย จนถึงสาระสุดท้ายของหน่วย) และแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  เวลา (ชั่วโมง)  

ส่วนที่ ๒  ผังภาพสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๒.๑ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ผังภาพนี้แสดงสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (๕ ข้อ) ที่จะ

เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทั้งหน่วย โดยจะต้องเขียนเรียงล าดับหัวข้อตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (เขียนเฉพาะสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียนในหน่วยนี้เท่านั้น)  ทั้งนี้ ในหน่วยพอเพียง
ควรจะมี (๑) ความสามารถในการสื่อสาร  (๒) ความสามารถในการคิด (๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา (๔) 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นอย่างน้อย 

๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผังภาพนี้แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (๘ ข้อ) ซึ่ง
จะต้องเขียนเรียงล าดับหัวข้อตามที่กระทรวงก าหนด เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ หรือทั้งหน่วย (เขียนเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับ
ผู้เรียนในหน่วยนี้เท่านั้น) โดยต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ข้อ ๕  “อยู่อย่างพอเพียง” ในหน่วยพอเพียง 

ส่วนที่ ๓ ภาระงาน/ชิ้นงานของหน่วย ผังภาพนี้เป็นหลักฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่แสดงว่าผู้เรียนบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ของหน่วยนี้  
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แผ่นที่ ๒  
ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

แผ่นที่ ๒ เป็นผังภาพที่แสดงการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) ของแผนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเลือก
จ านวน ๑ แผนจากแผนต่างๆ ที่ระบุไว้ในโครงสร้างหน่วย น าเสนอตามกรอบแผ่นภาพที่ก าหนด โดยมี
องค์ประกอบ ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการเรียนรู้ของแผน  ประกอบด้วย 
๑.๑ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เขียนเฉพาะมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับสาระท่ีสอนในแผนนี้  
๑.๒ สาระส าคัญ เป็นความคิดรวบยอดท่ีแสดงให้เห็นคุณภาพของผู้เรียนว่าเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แล้ว ผู้เรียนจะได้ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอดอะไรและจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดยเขียนเป็นความ
เรียงให้สั้นกระชับ สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยจะต้องเขียนให้ครอบคลุม KPA (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) ว่า
ความรู้ที่ไดค้ืออะไร ควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไร และคุณค่าที่ได้จากการปฏิบัติจากสิ่งนั้น  

 K (รู้อะไร) มาจากสาระที่สอน  
  P (ด้วยวิธีการอย่างไร) เป็นตัวก าหนดว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยวิธีไหน ต้องปฏิบัติอะไรได้ โดย

จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด    
 A (มีคุณค่าอย่างไร) เป็นเจตคติหรือค่านิยมที่เกิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

หรือสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 
๑.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้  ประกอบด้วย KPA โดยเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกต

และวัดประเมินผลได้ โดยวิเคราะห์จากสาระส าคัญ แล้วน าไปก าหนดเป็นจุดประสงค์ให้ครบ KPA (ความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ) ตามล าดับ  

๑.๔ สาระการเรียนรู้  ระบุเนื้อหาสาระจากสาระแกนกลาง หรือสาระท้องถิ่น มาประกอบเพ่ือเป็น
เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ในเรื่องที่สอนในแผนนั้น  

๑.๕ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน วิเคราะห์ว่าครูต้องการให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญข้อใดและ
อย่างไร จากหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ๕ สมรรถนะ และระบุโดยอิงตัวชี้วัดที่ก าหนดใน “แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑” แต่ต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพ่ือน าไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุภายใน
เวลาที่เหมาะสมและเป็นพฤติกรรมที่วัดได้จริง  ทั้งนี้  แผนบูรณาการหลักพอเพียงควรครอบคลุม (๑) 
ความสามารถในการสื่อสาร (๒) ความสามารถในการคิด  (๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา  (๔) 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

๑.๖ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ว่าครูต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด
และอย่างไร โดยให้วิเคราะห์จากที่หลักสูตรก าหนดไว้ ๘ ประการ แล้วเขียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวชี้วัด และระบุโดยอิงตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑” เพ่ือน าไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
บรรลุ โดยต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ข้อ ๕  อยู่อย่างพอเพียง ร่วมอยู่ด้วย  
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ส่วนที่ ๒  หลักฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๒.๑ ภาระงาน/ ชิ้นงาน การก าหนดภาระงาน/ ชิ้นงาน เป็นร่องรอย หรือหลักฐาน ที่เกิดจากความรู้
ที่ฝังแน่นและความเข้าใจที่คงทนของผู้เรียน ที่ครูสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัด   (ถ้าเป็นผู้เรียนชั้น ป.๖ , ม.๓ , ม.๖  ควรมีภาระงาน/ชิ้นงานส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้นจากงานกลุ่ม เพราะ
จะได้เพ่ิมความเข้มข้นของการเรียนรู้ และพร้อมรับการประเมินผลในระดับชาติ O-NET)  

๒.๒ การวัดและประเมินผล 
จัดท าเป็นตารางโดยน าประเด็นการประเมินมาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 

K    
P    
A    

ส่วนที่ ๓  กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้ เขียนเฉพาะกิจกรรมที่ส าคัญอย่างย่อ ที่แสดงให้รู้ว่า ผู้เรียนรู้อะไร จะท า

อะไรได้บ้าง และมีเจตคติอย่างไร การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ควรค านึงถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา เวลา  และเป็นกระบวนการที่
สอดคล้องกับกลุ่มสาระนั้นๆ เช่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และอ่ืนๆ 

๓.๒ สื่อการเรียนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวอาจจะเป็นวัสดุ ของจริง บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น หากเป็นสิ่งน าทางเพ่ือให้ผู้เรียนไปถึงเปูาหมายการเรียนรู้ (เขียน
เฉพาะสื่อที่น ามาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น) 

๓.๓ แหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้  (เขียนเฉพาะแหล่งเรียนรู้ที่น ามาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น) 
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แผ่นที่ ๓  
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

แผ่นที่ ๓ เป็นแผ่นที่ครูน าส่วนที่ ๓ ของแผ่นที่ ๒ มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด ให้สอดคล้อง
กับเปูาหมายการเรียนรู้ และหลักฐานการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ในแผ่นที่ ๒ โดยกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ได้มาจาก
การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผ่นที่ ๕  ดังนี้ 

๑. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลักษณะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดอย่างย่อไว้แล้ว 
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ และหลักฐานการเรียนรู้ 

๒. ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หลัก ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 สร้างชุดค าถามกระตุ้นคิดก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ด้าน K และ/หรือ A และ ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ และสมดุล ๔ มิต ิ

 ในกิจกรรมที่มีชุดค าถาม ให้ใส่รหัสค าถามที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้ต่อท้ายกิจกรรม
นั้น (Q1 Q2 ...) 

 ในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ระบุว่าครูใช้ ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ ในขั้นตอนใด โดยให้วงเล็บไว้ท้าย
ข้อความ 

 ในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ระบุว่าผู้เรียนได้ใช้ ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ และเกิด ๔ มิติ ในขั้นตอนใด
โดยให้ใส่ในวงเล็บท้ายข้อความ 

 ในกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องให้ผู้เรียนได้ใช้หลัก ปศพพ. ๑ ครั้ง โดยใช้ ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ 
วางแผนการท างานก่อนการท ากิจกรรม หรือให้นักเรียนถอดบทเรียนโดยใช้ ๒ เงื่อนไข ๓ 
หลักการ และเกิดสมดุล ๔ มิติ หลังการท ากิจกรรม 
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แผ่นที่ ๔  
ชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลกัคิดพอเพียง 

แผ่นที่ ๔ เป็นชุดค าถามที่ครูจัดท าขึ้นมาจากการวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่ก าหนดใน
แผ่นที่ ๕ และแผ่นที่ ๖ เพ่ือน าไปถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้หลักคิดทั้ง ๓ หลักการ และเกิดความรู้ ตลอดจน
บ่มเพาะเจตคติ ใน ๔ มิติ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. ครต้ัูงค าถามกระตุ้นคิดให้สอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละข้ันตอน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน  ตามล าดับของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และใส่รหัสค าถามแต่ละข้อไว้ด้านหน้าค าถาม เป็น  Q1, Q2, Q3, ... 

๒. ค าถามทีส่อดแทรกในกิจกรรรมการเรียนรู้ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้หลักคิด ปศพพ. (๒ – ๓ – ๔) ให้
ระบหุลักพอเพียง (๒ ๓ ๔) ที่คาดว่าจะให้เกิดกับผู้เรียนใส่วงเล็บไว้ท้ายข้อค าถาม  

๓. ค าถามกระตุ้นคิดต้องให้ผู้เรียนได้ใช้หลักคิด ๒ – ๓ – ๔ จนครบ ดังนี้  

หัวข้อ แนวทางในการตั้งค าถาม 
เงื่อนไข 
ความรู ้ 

ครูตั้งค าถามเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนรอบรู้ในสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ หรือมีความรู้เพียงพอที่จะ
ด าเนินการปฏิบัติตามที่ก าหนด 

เงื่อนไข 
คุณธรรม  

ครูตั้งค าถามเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของคุณธรรมต่างๆที่จ าเปน็ต้องมีและใช้ ในการเรียนรู้
หรือปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

หลักพอประมาณ  ครูตั้งค าถามให้ผู้เรียนค านึงถึงการจัดการที่พอเหมาะ พอดี เหมาะสม สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ความเป็นจริง ศักยภาพ ข้อจ ากัด หรือโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน       
และภายนอก  

หลักเหตุผล  ครูตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดหาสาเหตุของเร่ือง/การกระท าต่างๆ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และผลที่
เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า การเรียนรู้ หรือปฏิบัติต่างๆ    

หลักภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ด ี 

ครูตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดคาดการณ์ว่าจะมีอะไร/เหตุการณ์ใด/การเปลี่ยนแปลงใดบ้าง               
ที่จะท าให้การเรียนรู้ไม่ส าเร็จ/เป็นอันตราย/ไมป่ลอดภัย และจะปูองกันได้อย่างไรบ้าง  

ผลที่เกิดใน 
มิติวัตถุ  

จากการด าเนนิการ/เรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ความรู้/ฝึกทักษะ/เห็นคุณค่า เก่ียวกับมิติด้านวัตถุ 
อะไร/อย่างไรบ้าง  

ผลที่เกิดใน 
มิติสังคม  

จากการด าเนนิการ/เรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ ความรู้/ฝึกทักษะ/เห็นคุณค่า เก่ียวกับมิติด้านสังคม 
อะไร/อย่างไรบ้าง  

ผลที่เกิดใน 
มิติสิ่งแวดล้อม  

จากการด าเนนิการ/เรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ ความรู้/ฝึกทักษะ/เห็นคุณค่า เก่ียวกับมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม อะไร/อย่างไรบา้ง  

ผลที่เกิดใน 
มิติวัฒนธรรม  

จากการด าเนนิการ/เรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ ความรู้/ฝึกทักษะ/เห็นคุณค่า เก่ียวกับมิติด้าน
วัฒนธรรม อะไร/อย่างไรบา้ง  
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แผ่นที่ ๕  
แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แผ่นที่ ๕ เป็นแผ่นที่ครูน าหลัก ๒-๓ มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นที่ก าหนด เพ่ือน า
หลักการพอเพียง ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแผ่นที่ ๓ และก าหนดหัวข้อค าถามในแผ่นที่ ๔ ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์เงื่อนไขความรู้/คุณธรรม ที่ครูจะต้องมีหรือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. วิเคราะห์ประเด็น ๖ ด้านข้างล่าง ให้สอดคล้องกับ หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้  
(๑) เนื้อหา  
(๒) เวลา  
(๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
(๔) สื่อ/อุปกรณ ์  
(๕) แหล่งเรียนรู้  
(๖) การวัดและการประเมินผล  

๓ การวิเคราะห์  ความพอประมาณ ให้ค านึงถึงความเหมาะสม  สอดคล้อง  ความพอดี กับหลักการหรือ
ศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง บริบทของท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบของ
สองสิ่งทีต่้องบริหารให้เกิดความสมดุล 

๔ การวิเคราะห์  เหตุผล ให้ใช้ค าถาม ท าไมต้องท า (เพ่ือทราบสาเหตุ รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)  ท าเพ่ือจะให้
เกิดอะไรขึ้น (รู้ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนด้านต่าง ๆ) 

๕ การวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ให้ค านึงถึงเหตุที่จะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ และจะมีวิธีปูองกัน
อย่างไร หรือเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพ่ือให้งานบรรลุเปูาหมาย 
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แผ่นที่ ๖  
 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. 
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนจะไดฝ้ึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้  
๑ ครวูิเคราะห์ความรู้ ทีผู่้เรียนต้องมีก่อนการท ากิจกรรม/ภาระงาน/ชิ้นงาน  
๒ ครวูิเคราะห์คุณธรรมทีผู่้เรียนต้องม ีเพ่ือให้สามารถท าภาระงาน/ชิ้นงาน ได้ประสบความส าเร็จ  
๓ ครูวิเคราะห์ค าส าคัญในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ก าหนดในแผ่นที่ ๒ (แผน BwD) ว่าจะน าไปสู่การ

จัดการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด/ปฏิบัติ ตาม ๓ หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร แล้วน าสิ่งที่จะเกิดกับผู้ เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด มาใส่ในช่อง 
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของแผ่นที่ ๖ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน  

๔ หากในตัวชี้วัดใดมีค าส าคัญไม่ครบถ้วนที่จะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด/ปฏิบัติ ตาม 
๓ หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) ให้พิจารณาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด/ปฏิบัติ ตาม ๓ หลักการให้ครบถ้วน ด้วยแนวทางต่างๆ เช่น การตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิด การจัด
กระบวนการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ และการก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน เพ่ิมเติม  

๖.๒ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลัก ปศพพ. 
๑ วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้  KPA ที่ก าหนดไว้ในแผ่นที่ ๒ (แผน BwD) ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่จะ

เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือท าให้ชีวิตเกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในมิตใิดบ้าง แล้วระบุลงในตาราง 
๔ มิติ KPA ให้ถูกต้อง  โดยค านึงถึง   

 
สิ่งที่จับ
ต้องได้ 

ด้านวัตถุ เป็นสิ่งที่จับต้องได้โดยมนุษย์
สร้างขึ้น   

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่จับต้องได้โดยเกิดจาก
ธรรมชาติ  รวมเรื่องขยะเพราะมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ 

ด้านสังคม ความเป็นสากล  เป็น
ความสัมพันธ์ของคนกับคนในปัจจบุัน   

ด้านวัฒนธรรม  ต้องมีรากเหง้าจากอดีต สู่ปัจจบุัน  
และส่งผลหรือมีความส าคญัต่ออนาคต  ท่ีมีคุณค่าต่อ
การสืบสานอนุรักษ์  เป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น 

๒ ในตารางสมดุล ๔ มิติ จ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับผู้เรียนครบทั้ง ๔ มิติ ตามค านิยาม ของ 
ปศพพ. โดยอาจใช้ค าถามกระตุ้นคิด หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม แต่ไม่จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบ 
KPA ของทุกมิติ กล่าวคือไม่จ าเป็นต้องครบ ๑๒ ช่อง   
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๗ ขั้นตอนสู่ความส าเร็จในการเขียน 
แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

๑. ครเูลือกฐานการเรียนรู้/เนื้อหา  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานและตัวชี้วัด  และระดับชั้นปี ส าหรับการ
เขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

๒. ครจูัดท าแผ่นที่ ๑ โดยสร้าง“ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง” และคัดเลือก ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๓. ครจูัดท าแผ่นที ่๒ โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เลือกไว้มาออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 
ประกอบด้วย เปูาหมายการเรียนรู้  หลักฐานการเรียนรู้  และ กิจกรรมการเรียนรู้  

๔. ครใูช้แผ่นที่ ๕ วางแผนในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒ - ๓) มาออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยเขียนลงในช่องต่างๆของตารางใน แผ่นที่ ๕ เพ่ือวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้สร้างหลักฐานการเรียนรู้  ที่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  

๕. หลังจากวางแผนครบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของแผนนี้ โดยใช้ตารางในแผ่นที่ ๕ เสร็จ
แล้ว ให้น ารายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการออกแบบและวางแผน น ามาเขียนในแผ่นที่ ๓ และ
ชุดค าถามแผ่นที่ ๔  

ทั้งนี้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใน แผ่นที่ ๓  ครูควรให้นักเรียนใช้หลัก ปศพพ. ๑ ครั้ง ใน
การวางแผนหรือการถอดบทเรียน 

๖. ครูวิเคราะห์ค าส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ของแผนนี้ที่ระบุในเปูาหมายการเรียนรู้ แผ่นที่ ๒  
(BwD)  ว่าจะท าให้ผู้เรียนได้คิด/ปฏิบัติได้ครบ ๓ หลักการหรือไม่  

 ถ้าครบ ๓ หลักการ ให้น ากระบวนการคิด/ปฏิบัติ ที่จะเกิดกับผู้เรียน หลังจากที่จัดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดแล้ว ไปใส่ลงใน ตาราง ๓ หลักการของผู้เรียน ในแผ่นที่ ๖  

 ถ้ามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มีค าส าคัญไม่ครบ ๓ หลักการ ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ คิด/ปฏิบัติ ครบทั้ง ๓ หลักการ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น (ใส่ในแผ่นที่ 
๓)  และ/หรือตั้งค าถามกระตุ้นคิด (ใส่ในแผ่นที่ ๔) หรือออกแบบหลักฐานการเรียนรู้เพ่ิม (ใส่ใน
แผ่นที่ ๒) แล้วบันทึกกระบวนการคิด/ปฏิบัติ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ใน ตาราง ๓ หลักการของ
ผู้เรียน ในแผ่นที่ ๖ 

๗. ครูวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดใน แผ่นที่ ๒ (BwD) ว่าสอดคล้องกับ ๔ มิติใดบ้าง และ
น าไปบันทึก ( K P A ) ไว้ในตาราง ๔ มิติ KPA ของแผ่นที่ ๖ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ควรส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้กับผู้เรียนครบ ๔ มิติ แต่ไม่จ าเป็นต้องครบ KPA ของแต่ละมิติ (ไม่ต้องครบทั้ง ๑๒ ช่องก็ได้) 
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ภาคผนวก ก 

ชุดใบงานช่วยการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ใบงานที่ ๑ : 
ชุดค าถามช่วยการวางแผนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑. ยกตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือในการท างานของท่าน ๑ กิจกรรมเพ่ือวางแผนในการด าเนิน

กิจกรรมโดย ใช้หลัก ปศพพ.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. ท าไมท่านจึงท ากิจกรรมข้างต้น ท่านมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดผลอะไร-กับใคร-อย่างไร / หลังจากจัดกิจกรรมนั้น
แล้ว ท่านคาดว่าจะเกิดผลอย่างไร/ ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดผลเช่นนั้น  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. ในการจัดกิจกรรมข้างต้น ท่านค านึงถึงความเหมาะสม/ ความสอดคล้อง/ ความพอดีกับอะไรบ้าง เช่น 
ศักยภาพ และความพร้อมของตนเอง กาลเวลา สถานที่ ชุมชน บริบท ทรัพยากรที่ใช้ ความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. ในการจัดกิจกรรมข้างต้น ท่านได้วางแผนด้วยความรอบคอบอย่างไรบ้าง / ท่านค านึงถึงความเสี่ยง/
อันตรายใดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานหรือไม่ และท่านเตรียมการป้องกันปัญหาอย่างไรบ้าง / 
ท่านมีแผนส ารองส าหรับ การด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง เพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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©ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนธิิยุวสถิรคุณ ๒๕๖๐                      ๑๒ 

 

๕. ในการท ากิจกรรมข้างต้น ท่านต้องใช้ความรู้ในการเตรียมงานอะไรบ้าง  / ท่านหาความรู้เพิ่มเติมที่
จ าเป็นเพื่อการจัดกิจกรรมนี้ด้วยวิธีการอย่างไร / หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว ท่านคิดว่าต้องหา
ความรู้เพิ่มเติมอีกหรือไม่/อะไรบ้าง เพื่อให้การท างานครั้งต่อไปประสบผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๖. ในการท ากิจกรรมข้างต้น ท่านคิดว่าคุณธรรมข้อใด (ตอบได้หลายข้อ) ที่จะท าให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ  อธิบายเหตุผลประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๗. เมื่อท ากิจกรรมข้างต้นแล้ว ส่งผลให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ (วัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม) ด้านใดบ้างและอย่างไร 
วัตถุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
สังคม……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
สิ่งแวดล้อม ……………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
วัฒนธรรม……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

๘. ท่านเข้าใจว่าค าถาม ข้อ ๑ – ๗ ข้างต้นเกี่ยวข้องกับหลัก ปศพพ. หรือไม่/อย่างไรบ้าง  
ท่านคิดว่าชุดค าถามข้างต้นเป็นประโยชน์หรือไม่ในการท างาน และท่านจะสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้จาก
การตอบค าถามข้างต้น ไปปรับใช้ในการท างานครั้งต่อไปได้อย่างไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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ใบงานที่ ๒  
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตอนที่ ๑  ให้วิเคราะห์ค าส าคัญของตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ ว่ามีความ
สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร   
แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในตารางที่ก าหนด 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
การวิเคราะห์ความพอเพียง 

หมายเหตุ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดี 

ตัวอย่าง 
ว๑.๑ ม๒/๕ ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบาย
สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
  



คู่มือวิทยากรในการฝึกอบรมการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

  
 

©ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนธิิยุวสถิรคุณ ๒๕๖๐                      ๑๔ 

ตอนที่ ๒ ให้ยกตัวอย่าง ๒ ตัวชี้วัด และอภิปรายดังนี้  
 

๑. ตัวชี้วัดที่มีค าส าคัญสอดคล้องกับหลักการพอเพียง (พอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุ้มกัน) 
ครบทั้ง ๓ หลักการ และอภิปรายผลการวิเคราะห์ค าส าคัญที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดว่ามีความ
สอดคล้องกับหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

๒. ตัวชี้วัดที่มีค าส าคัญไม่ครบทั้ง ๓ หลักการ และอภิปรายว่าจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด/ ปฏิบัติ ครบทั้ง ๓ หลักการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……...……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……...……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……...……… 
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©ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนธิิยุวสถิรคุณ ๒๕๖๐                      ๑๕ 

ภาคผนวก ข 
ประเด็นการตรวจสอบความถูกต้องแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 

๑. จุดประสงค์เรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด 

๒. หลักฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓. การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดหลักฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดการ  

๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามสมรรถนะและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนด 

๗. การตั้งค าถามกระตุ้นความคิดมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้สอดคล้องกับหลัก ปศพพ. ถูกต้อง  

๘. ครูใช้หลัก ปศพพ. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหมวด/ อธิบายได้ถูกต้อง สอดคล้อง 

๙. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้บ่มเพาะผู้เรียนเกิดหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลัก ปศพพ.       

 ๙.๑ นักเรียนได้ใช้หลัก ปศพพ. (๒ – ๓) อย่างไร ระหว่างการเรียนรู้      

 ๙.๒ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดกับผู้เรียนใน ๔ มิติ หรือไม่ อย่างไร  

๑๐. ประเด็นอื่นๆ เช่น ส่ือ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้/ เทคนิคการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์

 การเรียนรู้/เนื้อหา 
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©ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนธิิยุวสถิรคุณ ๒๕๖๐                      ๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มการออกแบบเครื่องมือช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม 
“การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” 

(๖ แผ่น) 



คู่มือวิทยากรในการฝึกอบรมการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
  
 

©ศนูย์สถานศกึษาพอเพียง มลูนิธิยวุสถิรคณุ ๒๕๕๙                     

แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................................................. 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ............................................................   ระดับชั้น...........................   เวลา .................... ชั่วโมง 

 
 

แผนที่ 1 (.......... ชั่วโมง) 
เร่ือง .................................................... 

มฐ./ตัวชี้วัด................................................. 
สาระการเรียนรู้ ................................. 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้…………………………………   
(................แผน................ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ.................................................. 
……………………………………………………………. 

 

แผนที่ 2 (.......... ชั่วโมง) 
เร่ือง .................................................... 

มฐ./ตัวชี้วัด................................................. 
สาระการเรียนรู้ ................................. 

แผนที่ 3 (.......... ชั่วโมง) 
เร่ือง .................................................... 

มฐ./ตัวชี้วัด................................................. 
สาระการเรียนรู้ ................................. 

แผนที่ 4 (.......... ชั่วโมง) 
เร่ือง .................................................... 

มฐ./ตัวชี้วัด................................................. 
สาระการเรียนรู้ ................................. 

แผนที่ 7 (.......... ชั่วโมง) 
เร่ือง .................................................... 

มฐ./ตัวชี้วัด................................................. 
สาระการเรียนรู้ ................................. 

แผนที่ 6 (.......... ชั่วโมง) 
เร่ือง .................................................... 

มฐ./ตัวชี้วัด................................................. 
สาระการเรียนรู้ ................................. 

แผนที่ 5 (.......... ชั่วโมง) 
เร่ือง .................................................... 

มฐ./ตัวชี้วัด................................................. 
สาระการเรียนรู้ ................................. 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................  
............................................................. . 
........................................................................................................
. 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
..................................................................................................................................... 
..............................................................   
.....................................................................................................................................
.  

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
.................................................... 
.................................................... 
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©ศนูย์สถานศกึษาพอเพียง มลูนิธิยวุสถิรคณุ ๒๕๕๙                     

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................... 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ....................................... ระดับชั้น .................  เวลา ........ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 

สาระส าคัญ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. (K.).................................................................................. 

2. (P).............................................................................................. 
3. (A)............................................................................................ 

สาระการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร........................................ 

2. ความสามารถในการคิด ............................................  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา................................... 

4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต.............................. 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี.............................. 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ……………………………………………. 

2. ซื่อสัตย์สุจริต ………………………………………………………… 

3. มีวินัย ………………………………………………………………….. 

4. ใฝุเรียนรู้ ………………………………………………………………. 

5. อยู่อย่างพอเพียง …………………………………………………… 

6. มุ่งมั่นในการท างาน ………………………………………………. 

7. รักความเป็นไทย …………………………………………………… 

8. มีจิตสาธารณะ ……………………………………………………… 

 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  ....................................................... 

………………………………………………………………………………. 

การวัดประเมินผล :   

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

ด้าน K    

ด้าน P    

ด้าน A    

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ :  

 

 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  

 

เวลา :  

 

ชื่อแผน........................... 

2 

3 

 1 
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แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ...................................... ระดับชั้น………............  เวลา ........ ชั่วโมง 

1. ..................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................Q1, Q2  

2. .....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................Q3-Q6 

3. ..................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... Q7-Q12. 

5. ..................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. Q13 , Q14 

6. ..................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

7. ..................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................Q15-Q17  

8. ..................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
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แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................... 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ............................................... ระดับชั้น…………..........  เวลา ......... ชั่วโมง 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. ............................................................................................................................. .................................... 

Q2............................................................................................................................................... .................... 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน    

Q3. .................................................................................................................................................................  

Q4.............................................................................................................................. ..................................... 

Q5. ............................................................................................................................. .................................... 

Q6. ............................................................................................................................. .................................... 

Q7............................................................................................ ................................................................ .......
Q8. ............................................................................................................................. .................................... 

Q9. ............................................................................................................................. .................................... 

Q10. ......................................................................................... ..................................................................... 

Q11. ............................................................................................................................. ................................ 

Q12. ............................................................................................................................................... .............. 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q13. ........................................................... ..................................................................................................  

Q14. ............................................................................................................................. ................................. 

Q15. ............................................................................................................................. ................................. 

Q16. ................................................................................ .............................................................................. 

Q17. ............................................................................................................................. ................................. 
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แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ........................ ระดับชั้น ..........  เวลา ......... ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.  
2. 
3. 
4. 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. 
2. 
3. 
4.  

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

 
 
 
 

  

เวลา 

 
 
 
 
 

  

การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

  

สื่อ/
อุปกรณ ์

 
 
 
 
 

  

แหล่ง
เรียนรู ้

 
 
 
 
 

  

ประเมินผล 
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แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................... 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง .......................................... ระดับชั้น ..........  เวลา ......... ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. 
2. 
3. 

 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. 
2. 
3. 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. 
 

2. 
 
3. 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

1. 
 

2. 
 

3. 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
          ด้าน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

 
 
 
 

   

ทักษะ 

 
 
 
 

   

ค่านิยม 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือช่วยวิทยากรในการฝึกอบรม 
“การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”  

ตัวอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง”  

หน่วยการเรียนรู้  อาหารกับการด ารงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 12 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. มีวินัย 
2. ใฝุเรียนรู้ 
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 

1.ทดลองหาสารอาหารในอาหารและ
เขียนรายงานผลการทดลอง 
2.วิเคราะห์หลักการบริโภคอาหารให้
เหมาะสมกับตนเองตามหลักความ
พอเพียงด้วยMind MAP 

หน่วยพอเพียง 
“อาหารกับการด ารงชีวิต” 

(12 ชั่วโมง) 
อาหารเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของ
สิ่งมีชีวิต การเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย  จะช่วยให้การ
ด ารงชีวิตด าเนินต่อไป ถ้าเลือกรับสิ่งที่
เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5   
เร่ืองสารปนเปื้อนในอาหาร 

(2 ชั่วโมง) 
ว 1.1 ม.2/5 ,ว 8.1 ม.1-3/1-9   
สาระการเรียนรู้ : อาหารที่รับประทานในแต่ละวนั
อาจมีสารปนเปื้อนที่เปน็อันตรายต่อร่างกายเจือ
ปนอยู่ทั้งเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์จึงต้อง
ระมัดระวังในการเลือกกินอาหารที่ปลอดภัย 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง อาหารและสารอาหาร 

(2 ชั่วโมง) 
ว 1.1 ม.2/5, ว 8.1 ม.1-3 / 1-
9  สาระการเรียนรู้  : อาหารมี
ประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมี
สารอาหารที่เป็นสารประกอบ
แทรกอยู่ในอาหารทุกชนิด
ประกอบด้วยสารอาหารที่ให้
พลังงานและไม่ให้พลังงาน  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   
เร่ือง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

(2 ชั่วโมง) 
ว 1.1 ม.2/5 ,ว 8.1 ม.1-3 / 1-9  
สาระการเรียนรู้ :วิตามนิ แร่ธาตุ 

และน้ าเป็นสารอาหารทีไ่ม่ให้
พลังงานแต่ร่างกายต้องน าไปใชใ้ห้
ระบบการท างานตา่งๆของร่างกาย
ท างานได้ตามปกต ิ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
เร่ือง การทดสอบวิตามินซีในน้ าผลไม้ 

(2 ชั่วโมง) 
ว 1.1 ม.2/5 ,ว 8.1 ม.1-3 / 1-9    
สาระการเรียนรู้ : วิตามนิซีมีอยู่มากใน
อาหารพวกผักและผลไม้ในปริมาณที่
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถทดสอบ
เปรียบเทียบหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้
และผักได ้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง การทดลองหาสารอาหารที่ให้พลังงานในอาหาร 

(2 ช่ัวโมง) 
ว 1.1 ม.2/5 ,  ว 8.1 ม.1-3 / 1-9   
สาระการเรียนรู้  :  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันเป็น
สารอาหารที่ให้พลังงานสามารถทดสอบได้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
เร่ือง  การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน 

(2 ชั่วโมง) 
ว 1.1 ม.2/5 ,ว 8.1 ม.1-3 / 1-9  
สาระการเรียนรู้ : การกินอาหารควร
ให้ถูกสัดส่วนเหมาะสมกับเพศ วัย 
กิจกรรม ภาวะของร่างกาย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ผังภาพที่ 2 ผังแสดงการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 

 แผนการเรียนรู้ “การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงาน” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง  
 

  
 
 
 
 
 

 
    

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ทดลองหาสารอาหารที่ให้พลังงานในอาหาร และ
เขียนรายงานผลการทดลอง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ด้าน K 

ตรวจ
ค าตอบใน
รายงาน
และชุด
ค าถาม 

แบบ
ประเมิน
รายงาน 
 

ร้อยละ 60 
ขึ้นไปผ่าน 

ด้าน P 
สังเกต
พฤติกรรม
การทดลอง 

แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม 

ระดับ 2 
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ์ 

ด้าน A 
สังเกต
พฤติกรรม 

แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม 

ระดับ 2 
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ์ 

 

การทดสอบสารอาหาร 
ที่ให้พลังงาน 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด    
- ว 1.1 ม.2/5  ทดลองวิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหาร 
มีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ      และวัย    
- ว 8.1 ม. 1-3/1-9 
สาระส าคัญ : สารอาหารพวก แปูง  น้ าตาล  ไขมัน  โปรตนี      ที่
ประกอบอยู่ในอาหารสามารถทดสอบได้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายวธิีการทดสอบสารอาหารประเภท แปูง น้ าตาล ไขมนัและ
โปรตีน ในอาหารได ้(K) 
2. ทดลองหาสารอาหารประเภท แปูง น้ าตาล ไขมนัและโปรตนี ใน
อาหารได ้(P) 
3. มีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูล มีความสามัคคีในกลุ่ม รักษาความสะอาด 
มคีวามรับผิดชอบ (A) 
สาระการเรียนรู ้: แปูง  น้ าตาล  โปรตีน ไขมัน เปน็สารอาหารที่อยู่
ในอาหารที่สามารถทดสอบได้ โดยแป้ง ทดสอบกบัสารละลาย
ไอโอดีน/ น้ าตาล ทดสอบกบัสารละลายเบเนดิกต/์  โปรตีน 
ทดสอบกับสารละลายคอบเปอร์ซัลเฟต 1 ส่วน และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 ส่วน/ ไขมัน ทดสอบถูกับกระดาษแล้วสังเกต
การโปร่งแสง 
สมรรถนะส าคัญ : 
ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย เขียน น าเสนอหนา้ชัน้ 
ความสามารถในการคิด     :   คิดวิเคราะห์ แปลความหมาย  
                                      อภิปราย สรุปผล 
ความสามารถในการแก้ปัญหา :    แก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร ์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบตัิ 
                                             กิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์:   
ใฝเ่รียนรู้ : ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วสรุปเป็นความรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง : คิดและตัดสนิใจในการปฏิบตัิกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง/กลุ่ม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัด ใช้ความรู้สตปิัญญาเตรียมพร้อมและ
วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมอย่างอดทนเปน็ระบบรอบคอบ
สมเหตุสมผล  
มุ่งมั่นในการท างาน : อดทนตัง้ใจรับผิดชอบท างานส าเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ศึกษาใบความรู้ ทดลอง 
วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายวิธีการทดสอบ
สารอาหาร ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา  
สื่อการเรียนรู้ : ใบสรุปความรู้   ใบงาน 
อุปกรณ์การทดลอง   สื่อของจริง  
แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เวลา :  2  ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงาน” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 
1.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ครูพอประมาณ) คละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 

(ครู: คุณธรรม และมีภูมิคุ้มกัน) นักเรียนในกลุ่มร่วมกันก าหนดหน้าที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ (นักเรียน: พอประมาณ และสังคม) 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือทบทวนเกี่ยวกับประเภทของสารอาหารเพ่ือเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับเนื้อหาที่จะเรียนใหม่ โดยครูยกตัวอย่างอาหารให้ร่วมกันวิเคราะห์ ด้วยชุดค าถามQ1 (ครูและนักเรียน: 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และสังคม) 

3.  ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนรู้เปูาหมายการเรียน โดยใช้ชุดค าถามQ2-Q3 (ครู: มีภูมิคุ้มกัน) 
4.  นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบสรุปความรู้ เรื่อง การทดสอบสารอาหารในเวลา 15 นาที (นักเรียน: 

ความรู้) 
5. ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่ได้จากการอ่านใบสรุปความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติการ

ทดสอบสารอาหารโดยให้นักเรียนร่วมกันอธิบายวิธีการทดสอบสารอาหารแต่ละชนิดด้วยการ.ใช้ชุดค าถาม Q4 
(ครูและนักเรียน: มีภูมิคุ้มกัน)      
 6.  ครูชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบกิจกรรม และใช้ชุดค าถามQ5-7 ให้
นักเรียนได้วางแผนการท างานและร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมทั้งของตนเองและของ
กลุ่มท่ีจะท าให้งานได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด (นักเรียน: มีภูมิคุ้มกัน) 
 7. นักเรียนทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดลองหาสารอาหารที่มีอยู่ในตัวอย่างอาหารที่ครูเตรียมมาให้
ทดลอง ได้แก่ ไข่ขาว น้ าตาล น้ ามันพืช แปูงมัน น้ านมและอาหารในท้องถิ่นขนมจีนน้ ายา (นักเรียน: ความรู้, 
คุณธรรม, พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกัน, วัตถุ, สิ่งแวดล้อม, สังคม และวัฒนธรรม ) โดยครูแนะน า
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (ครู: คุณธรรม และมีภูมิคุ้มกัน) 

8.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับผลการทดลองที่ได้ สรุปผล และเขียนรายงานการ
ทดลอง (นักเรียน: มีเหตุผล และสังคม) 

9.  ครูให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างน าเสนอรายงานการทดลองหน้าชั้นเรียน จ านวน 3 กลุ่ม เน้นกลุ่ม
นักเรียนที่มีจิตอาสา กลุ่มละ 5 นาที (ครู: พอประมาณ) โดยนักเรียนต้องวางแผนน าเสนอในเวลาที่ก าหนด 
(นักเรียน: มีภูมิคุ้มกัน) 

10.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครูน าชุดค าถามQ8 - 11 มาให้นักเรียนร่วมกันตอบเพ่ืออธิบาย
วิธีการทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงานในอาหารและครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการน ายาทิงเจอร์ไอโอดีนซึ่ง
เป็นยาสามัญประจ าบ้านสามารถน ามาทดสอบหาสารอาหารพวกแปูงในอาหารได้พร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 

 11. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) 
แล้วบันทึกผลการวิเคราะห์ในใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์หลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลัก  ปศพพ. ที่
น ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเชื่อมโยงค าตอบจากค าถามทีละข้อให้สอดคล้องกับ
หลัก ปศพพ. โดยใช้ชุดค าถามในใบกิจกรม Q11-18 (นักเรียน: มีเหตุผล และสังคม) 

     12. ครูให้นักเรียนแต่ละคนกันน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทดสอบสารอาหารและหลักคิด
หลักปฎิบัติตามหลักปศพพ.ไปทดสอบหาสารอาหารพวกแปูงและไขมันในอาหารท้องถิ่นคนละ 2 ชนิดแล้วน า
ผลการทดสอบมารายงานแลกเปลี่ยนกันชั่วโมงต่อไป (นักเรียน: ความรู้, คุณธรรม, พอประมาณ, มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน, วัตถุ, วัฒนธรรม)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงแผนการเรียนรู้  

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงาน” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 ถ้านักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเป็นข้าวกับไข่เจียวและส้มต า นักเรียนคิดว่าจะได้รับสารอาหาร
ประเภทใดบ้าง จากอาหารที่เรารับประทาน (ความรู้ก่อนเรียน)  
Q2 นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า มีส่วนประกอบที่เป็นสารอาหารแต่ละชนิดตามที่นักเรียนกล่าวมา และ
สารอาหารนั้นสามารถทดสอบได้หรือไม่อย่างไร  
Q3 นักเรียนคิดว่า วิธีการทดสอบสารอาหารได้ถูกต้องจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 
Q4 จากการศึกษาใบความรู้การทดสอบสารอาหารประเภทน้ าตาล แปูง โปรตีน ไขมันใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร มี
วิธีทดสอบอย่างไรและสังเกตผลการทดสอบได้อย่างไร (ความรู้) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q5 นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้งาน
ส าเร็จตามเปูาหมายทันเวลาที่ก าหนด (ภูมิคุ้มกัน,พอประมาณ) 
Q6 การปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายงานจากกลุ่ม นักเรียนจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
บ้าง (คุณธรรม)  
Q7 การบันทึกผลการทดลองตามผลการทดลองที่ได้ โดยไม่ลอกผลการทดลองกลุ่มอ่ืน จะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติ
อย่างไร และเป็นคุณธรรมด้านใด (คุณธรรม) 
Q8 สารอาหารประเภทแปูง น้ าตาล โปรตีน ไขมันใช้วิธีการทดสอบอย่างไรและจะสังเกตผลการทดลองอย่างไร 
(ความรู้) 
Q9 การท าความสะอาดอุปกรณ์หลังการทดลองจะมีสารที่ไม่ต้องการใช้นักเรียนมีวิธีการก าจัดอย่างไร ที่ไม่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) 
Q10 อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วจะมีวิธีการท าความสะอาด และเก็บรักษาอุปกรณ์การทดลองอย่างไรให้ปลอดภัย (วัตถุ) 
Q11 อาหารชนิดใดบ้างที่ครูน ามาทดสอบสารอาหารที่จะเป็นอาหารประจ าท้องถิ่น (วัฒนธรรม) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q12 การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองหาสารอาหารในอาหารได้ส าเร็จจ าเป็นต้องมีความรู้อะไร (ความรู้) 
Q13 การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองหาสารอาหารในอาหารให้ส าเร็จจ าเป็นต้องมีคุณธรรมข้อใดอธิบายเหตุผล
ประกอบ (คุณธรรม) 
Q14 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องปฏิบัติกิจกรรมการทดสอบหาสารอาหารในอาหาร (เหตุผล) 
Q15 การทดสอบหาสารอาหารในอาหารท้องถิ่นมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร (เหตุผล) 
Q16 การทดสอบหาสารอาหารในอาหารให้ส าเร็จทันเวลาตามที่รับมอบหมายกลุ่มของนักเรียนพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับปัจจัยใดพร้อมอธิบายเชื่อมโยงความเหมาะสมประกอบ (พอประมาณ) 
Q17 การทดสอบหาสารอาหารในอาหารให้ส าเร็จทันเวลาตามที่รับมอบหมายกลุ่มของนักเรียนมีการวางแผน
ด้วยความรอบคอบอย่างไร (ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
Q18 หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วนักเรียนจะปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไรเพื่อให้การด ารงชีวิตของนักเรียนมีสุขภาพที่ดี (2 – 3 - 4) 
  



คู่มือวิทยากรในการฝึกอบรมการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

  
 

©ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนธิิยุวสถิรคุณ ๒๕๖๐                      ๒๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 5 แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงาน” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 
5.1 ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. สารอาหารและประเภทสารอาหาร   
2. การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วิธกีารทดสอบสารอาหาร  
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. จิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครู 
1. มีความรักเมตตาศิษย์  
2. มีความรับผิดชอบ  
3. มีความยุติธรรม  
4. ตรงต่อเวลา 

   หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

- เนื้อหาวิธีการทดสอบสารอาหาร 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดและ
วัยของผู้เรียน 

- ต้องการให้ผู้เรยีนรู้วิธีการทดสอบหา
สารอาหารที่ให้พลังงานและน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย มี
ภาพประกอบเนื้อหา 

- เรียงเนื้อหาตามล าดับการเรียนรู ้

เวลา 

- ก าหนดเวลาในแตล่ะกิจกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรม และวัยของ
ผู้เรยีน 

- จัดการเรยีนรูไ้ด้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว้ 

- ก าหนดเวลาในแตล่ะกิจกรรมไว้เกิน
จริงเล็กน้อยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดระหว่างจัด
กิจกรรม 

การจัดกิจกรรม 

-  แบ่งกลุ่มผู้เรยีนได้พอดีกับจ านวน
นักเรียน    

-  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 

- มอบหมายภาระงานและชิ้นงาน
เหมาะสมกับความสามารถผู้เรียน
และสอดคล้องกับเปูาหมายการ
เรียนรู ้

- ต้องการให้ผู้เรยีนปฏิบัติกจิกรรม
อย่างทั่วถึงตามความสามารถ 

-  เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูต้ามเปูาหมายที่ก าหนด 

- ผู้เรียนน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้กบั
ภาระงานได ้

-  แบ่งกลุ่มคละความสามารถของ
นักเรียน 

-เตรียมชุดค าถามให้พร้อมตามล าดับ
กิจกรรมการเรียน 

- สังเกตพฤติกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมปีัญหา 

สื่อ/อุปกรณ์ 

- จ านวนใบสรุปความรู้  ใบงานและ
วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมกับ
กิจกรรม และปริมาณเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน  

- ต้องการให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมได้จริงตามจุดประสงค์
การเรยีนรู้ที่ก าหนดไว ้

- เตรียม สื่ออุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม 
- มีล าดับขั้นตอนการใช้สื่อและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ 
- มีความช านาญในการใช้สื่อ

อุปกรณ ์
แหล่งเรียนรู/้      
ฐานการเรียนรู ้

 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีก าหนด 

- ต้องการให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่มีความพร้อมในห้องปฏิบตัิการ
มาปฏิบัติการทดลองตามตัวช้ีวัด  

- เตรียมห้องปฏิบัติการให้พร้อม
ก่อนการทดลอง  

การประเมินผล 

- จัดท าแบบประเมินผลงานและ
ประเมินพฤติกรรมได้เหมาะสมกับ
เปูาหมายการเรียนรู ้

- ตอ้งการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

- วางแผนการวัด/ประเมินผลตาม
ขั้นตอนของกิจกรรม 
- แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ 

เที่ยงตรงในการวัดตามตัวช้ีวัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงาน” ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 
6.1 ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ 
1. สารอาหารและประเภทของสารอาหาร 
2. การจัดท ารายงานการทดลอง 
3. พ้ืนฐานวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์

คุณธรรม 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม    
2. ความรับผดิชอบ  
3. แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหนา้ที่ของสมาชิก  
   ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับศักยภาพ 
   ของแต่ละคน 
2. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง 
   ได้เหมาะสมกบักิจกรรมการทดลอง 
3. นักเรียนทดสอบหาสารอาหารแปูง 
   และไขมันได้เหมาะสมกับวสัดุ 
  อุปกรณ์สอดคล้องกับอาหารที่มีใน 
  ท้องถิ่น 

1. นักเรียนน าข้อมูลการทดลองมา 
    วิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อ  
    อธิบายสรุปการทดลอง 
2. นักเรียนสามารถน าข้อมลูมา วิเคราะห ์
    ตอบค าถามในชุดค าถามได้อยา่งเป็น 
    เหตุเป็นผล 

1 วางแผนการท างานกลุ่มอย่างละเอียด 
   เป็นขั้นตอน 
2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์การทดลองได้ 
   ครบถ้วน และตรงตามกิจกรรมการทดลอง 
3. ศึกษาวิธีการทดลองให้เข้าใจกอ่นทดลอง 
4. วางแผนปูองกันอันตรายจากการทดลอง 

 6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

          ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- ความรู้ในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทดสอบสารอาหาร
ได้อย่างถูกต้องและ
ประหยัด 

- มีความรู้ในการจัดแบ่ง
หน้าที่ภายในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม 
- มีความรู้ในการปฏิบัติตน
ที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

- มีความรู้ในการดูแล
รักษาความสะอาดการ
จัดการขยะอย่างถูกต้อง
ของห้อง 
ปฏิบัติการหลังการ
ทดลอง 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
สารอาหารใน
อาหารของ
ท้องถิ่น 

ทักษะ 

-  มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ปลอดภัยและ
ประหยัด 

- ท างานร่วมกันภายใน
กลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จและมีความสุข 

- รักษาความสะอาดของ
ห้องปฏิบัติการหลังการ
ทดลอง 

- ทดสอบหา  
สารอาหารใน
อาหารท้องถิ่นได้ 

ค่านิยม 

- เห็นความส าคัญ
ของการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทดลองอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 

- มีความรับผิดชอบต่อ
การท างานของกลุ่ม 
-  ยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันมีความเสียสละ
อดทน 

- มีจิตส านึกในการ 
รักษาสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการให้สะอาด
เป็นระเบียบ 

- ตระหนักถึง
คุณค่าของอาหาร
ในท้องถิ่น 
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