
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การจัดกิจกรรมนวัตกรรม / โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวสนทยา    วรเพียน 
ต าแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม  
ต าบลท่าข้าม   อ าเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 

 



 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู ้

การจัดกิจกรรมนวัตกรรม / โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                             ระดับชั้นมัธยมศึกษา                                                       เวลา    20   ชั่วโมง                   
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา ทดลอง และอภิปราย ความรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าของ
นวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งประเภททดลอง 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ประเภทส ารวจ และประเภททฤษฎี ขั้นตอนการท านวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ 
การส ารวจและเลือกหัวข้อ การระบุปัญหา การส ารวจเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ       
การทดลองและการวางแผนการด าเนินการ การเขียนเค้าโครง การท าโครงงาน การเขียนรายงานของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

โดยใช้การบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะ
หาความรู้  สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มขอ้มลู อภปิราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถน าไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกตอ้ง เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
แม่นย า  น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดผลเชิงบวก  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้
          ข้อ 1 อภบิายความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม/
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

ข้อ 2  อธิบายหลักการสร้างนวัตกรรม / ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ประเภทส ารวจโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
          ข้อ 3  ล าดับขั้นตอนการท านวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเภททดลอง ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และประเภทส ารวจได้ 

ข้อ 4  ส ารวจและเลือกหัวข้อที่จะท านวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเภททดลอง ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และประเภทส ารวจได้ 
           ข้อ 5  ระบุปัญหาในการท านวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
           ข้อ  6  ศึกษา ส ารวจเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี           
การบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
          ข้อ  7  ออกแบบการทดลองและการวางแผนการด าเนินการนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
การบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 



          ข้อ  8   เขียนเค้าโครงของการท านวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเภททดลอง ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และประเภทส ารวจได้ 
              ข้อ  9  ท านวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
ประเภททดลอง ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และประเภทส ารวจได้ 

ข้อ 10  เขียนรายงานการท านวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเภททดลอง ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และประเภทส ารวจได้ 
    10.1 เขียนรายงานบทที่ 1 ที่มาและความส าคัญของโครงงานในเร่ืองที่นักเรียนสนใจเลือกท าได้ 
       10.2  เขียนรายงานบทที่ 2 เอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ 
                   10.3  เขียนรายงานบทที่ 3 วัสดอุุปกรณ์และวิธีด าเนินการได ้
                   10.4  เขียนรายงานบทที่ 4 ผลการด าเนินงานได ้
                   10.5  เขียนรายงานบทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะได ้

ข้อ  11  เสนอผลงานและการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเภททดลอง ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และประเภทส ารวจได้ 

ข้อ 12  ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตามการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบ 

ข้อ 13 สืบค้นข้อมูล อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจข้อมูล มีความรู้ความคิด 

ความเข้าใจ  น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์           
และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรม / โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ แผนการ 

จัดการเรียนรู้ที ่
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จ านวน

ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม /
โครงงาน 

 
1 

 

ปฐมนิเทศ  1 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม / โครงงาน 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้นวัตกรรม และ โครงงาน 

2 การส ารวจปัญหาในการท านวัตกรรม / 
โครงงาน 

2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 การออกแบบนวัตกรรม / โครงงาน
ที่มีการบูรณาการตามหลกัปรัชญ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 ศึกษาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการท านวัตกรรม / โครงงาน 

1 

4 การออกแบบและการวางแผนการท า
นวัตกรรม / โครงงาน 

1 

5 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2 

6 การด าเนินงานตามนวัตกรรม / โครงงาน    
ที่ออกแบบไว้ 

2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การเขียนรายงานนวัตกรรม /
โครงงานที่มีการบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7 การเขียนรายงานบทที่ 1 ที่มาและ
ความส าคัญของนวัตกรรม / โครงงาน
โครงงาน 

1 

            8 การเขียนรายงานบทที่ 2 เอกสารและ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

1 

           9 การเขียนรายงานบทที่ 3 อุปกรณ์และวิธี
ด าเนินงาน 

1 

10 การเขียนรายงานบทที่ 4  ผลการด าเนินงาน 2 
11 การเขียนรายงานบทที่ 5  สรุปผลและ

ข้อเสนอแนะ 
2 

 
 



 
ก าหนดการสอน 

กิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรม / โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา  

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ แผนการ 

จัดการเรียนรู้ที ่
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จ านวน

ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม/
โครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

12 การจัดนิทรรศการและการน าเสนอ
นวัตกรรม / โครงงาน 

3 

 รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  1 
กิจกรรม  นวัตกรรม/โครงงานบูรณาการหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    เรื่อง   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรยีนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์    ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
               ครูผู้สอน นางสาวสนทยา    วรเพยีน                                                   เวลา    3   ชั่วโมง                          
 

1. สาระส าคัญ 
          “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทาง 
การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง 

นวัตกรรม/โครงงาน เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้ค าตอบให้
ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการ
วางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค าตอบใน
เร่ืองนั้นๆ 

 

2. ผลการเรยีนรู ้
ข้อ 1 อภบิายความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม/

โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

3. สาระการเรียนรู ้
 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.    ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม /โครงงาน  
 

4. จุดประสงค์การเรยีนรู ้
ด้านความรู ้
 -  นักเรียนสามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม/

โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
     ด้านทักษะกระบวนการ  

     1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน  
    2. นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าได ้
     3. นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
- นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา  ค้นคว้า และปฏิบัติกิจกรรม ได้อย่างเป็น

ระบบ  ได้แก่ การสังเกต   การสืบค้นข้อมูล   การส ารวจ/ทดลอง   การบันทึกผล  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 



 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์  สุจริต  

มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
5. สมรรถนะส าคัญ 

- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

6.  การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (วิเคราะห์การจัดการเรยีนรู้) 
 
  
     เงื่อนไขความรู้  
 -  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  นักเรียนรู้จักหรือมีประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม/การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
เงื่อนไขคุณธรรม 

- นักเรียนรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือ  มีความซื่อสัตย์   มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ   
 มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน   มีความตรงต่อเวลา  ความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้   
และท างานเป็นทีม 
 
 

หลักความพอประมาณ 
 -  นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาและท ากิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 -  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 
 -  นักเรียนได้รับใบความรู้และใบงานเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     หลักความมีเหตุผล 

- นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรมหรือการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบโครงงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จึงท า
ให้เกิดความรู้ที่คงทน ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และพัฒนานักเรียนให้เข้าสู่ Thailand 4.0 

- การสร้างความสนใจให้นักเรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบโครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

2   เงื่อนไข 

 3   หลักการพอเพียง 
 



    หลักภูมิคุ้มกัน (การสรา้งภูมิคุ้มกนัก่อนเรียน) 
- นักเรียนมีการวางแผนแนวทางในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม/โครงงาน

วิทยาศาสตร์กับการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น สืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต  หนังสือเรียน  วารสาร  หนังสือพิมพ์   

- นักเรียนมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มคละกันระหว่างนกัเรียนเรียนเก่ง ปานกลางและเรียนอ่อน เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือกัน และแก้ปํญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 
 

มิติด้านวัตถุ 
- นักเรียนได้ศึกษาคุณค่าของนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

เช่น การน าวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์นวตักรรม , วางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และพัฒนานกัเรียนให้เข้าสู่ Thailand 4.0 
    มิติด้านสังคม 
 - นักเรียนได้ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า ในการเรียนรูเ้กี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์  
 - นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม/โครงงานแก่ผู้อื่นได ้
 - นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
    มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์  ไปวางแผนในการสร้าง
นวัตกรรม /โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
    มิติด้านวัฒนธรรม 
 - นักเรียนสืบทอดความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสูน่วัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

7. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
           1. ใบงานที่ 1  เร่ือง  การวิเคราะห์คุณค่าของนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์  
           2. ใบงานที่  2 เร่ือง  ความสอดคลอ้งคุณคา่ของนวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

สมดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลง  4   มิติ 
 



 
8. กิจกรรมการเรียนรู ้
  นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ  จ านวน 20  ข้อ ใช้เวลา 15 นาที เพื่อน าคะแนนมา
ประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนตรวจแบบทดสอบพร้อมกันซึ่งครูบอกค าเฉลย
แล้วบันทึกคะแนน (เงื่อนไขความรู)้ 
 8.1 ขั้นน า  (ใช้เวลา  10  นาที) 
                  เงื่อนไขความรู ้

1.  ครูซักถามนักเรียนทุกคนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประสบการณ์ในการ       
สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานประเภทต่าง ๆ  ที่นักเรียนเคยท าหรือได้รับความรู้มาก่อน  

2. นักเรียนศึกษาลักษณะของนวัตกรรม / โครงงานประเภทต่าง ๆ จากนวัตกรรมที่ครูน ามาเป็น
ตัวอย่าง (ในการสอนคร้ังนี้ครูน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์)  

3. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานประเภทต่าง ๆ  ได้อย่างไรบ้าง 

4. ครูสุ่มถามเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมและ 
การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานประเภทต่าง ๆ  ประมาณ   4 - 5   คน  (ความพอประมาณ) 
       8.2 ขั้นสอน  (ใช้เวลา  2  ช่ัวโมง) 
   

                          ประชาธิปไตย   ใช้ควบคู่กับหลักความพอประมาณ 
    

  1. ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม  5 - 6  คน  โดยจัดกลุ่มคละกันระหว่างนักเรียนเรียนเก่ง  ปานกลาง
และ เรียนอ่อน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือกัน และแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล (สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ) ซึ่งครูใช้วิธีการแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง และเรียนอ่อน จากนั้นใช้
วิธีการนับตัวเลขให้เท่ากับจ านวนกลุ่มที่ต้องการ เช่น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่เรียนเก่ง  ปานกลาง  และ 
เรียนอ่อน นับตัวเลข 1- 6  ซึ่งนักเรียนที่นับตัวเลขเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน จะแบ่งนักเรียนได้  6  กลุ่ม  
ตามความต้องการ (ความพอประมาณ) 
                    เงื่อนไขคุณธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาโดยใช้  ส  2  สอดแทรกคุณธรรม 
       2.  ครูแนะน าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มปรับพฤติกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยแนะน าดังนี้ 
นักเรียนรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์โดยเน้นให้ทุกคนท ากิจกรรม
ร่วมกันและตอบค าถามด้วยตนเองไม่ลอกค าตอบของคนอื่น   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน  มีความอดทนในการท ากิจกรรม  เสียสละต่อส่วนรวม  มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน  มีความตรงต่อเวลาจะได้ไม่ท าให้เสียเวลาในการเรียนรู้มากเกินไป   มีความใฝ่เรียนรูโ้ดยค้นคว้า
ข้อมูลอย่างเต็มที่  มีความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม  และรู้จักท างานเป็นทีมโดยร่วมมือกันท ากิจกรรม
อย่างเต็มที่  

ป 1 
 



   หลักการพัฒนา  ส  1  สนใจ  
    3.  ครูเปิด VDO เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  เพื่อให้กระตุ้นความสนใจให้
นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความมีเหตุผล  ใช้ควบคู่กับหลักการพัฒนา  ส  3  สังเกต/วิเคราะห ์
    4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มลูที่ได้จากการดู  VDO  มาวิเคราะห์การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้นักเรียน
น าเสนอการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของตัวนักเรียนเอง (นักเรียนน าเสนอ
ตามความสมัครใจ  3 - 4  คน ) 
    5.  ครูน าตัวอย่างช้ินงานที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่   ขวดดักจับแมลงวันทอง  มาให้นักเรียนดู 
แล้วให้วิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    6.  ครูสอบถามข้อมูลจากการวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรม ได้แก่ ขวดดักจับแมลงวันทอง   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้นักเรียนน าเสนอ   2 - 3  กลุ่ม  (ตามความสมัครใจของนักเรียน) 

  
              ป         ปฏิบัติจริง  ใช้ควบคู่กับหลักการพัฒนา  ส  4  สืบค้น/ความรู ้

7.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เร่ือง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  ) ครูเตรียมใบความรู้ไว้เกินจ านวนนักเรียน (สร้างภูมิคุ้มกัน)   

8.  นักเรียนน าข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาใบความรู้ที่ 1 เร่ือง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  )  น ามาเป็นข้อมูลในการตอบค าถามลง
ในใบงานที่  1 โดยครูเตรียมใบงานไว้เกินจ านวนนักเรียน (สร้างภูมิคุ้มกัน)   

9.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2  เร่ือง  นวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยครูเตรียม      
ใบความรู้ไว้เกินจ านวนนักเรียน (สร้างภูมิคุ้มกัน)   

10. ให้นักเรียนสืบค้นและค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกับลักษณะนวัตกรรมและการเรียนรู้โครงงาน  
ประเภทต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้อื่น ได้แก่  สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต  หนังสือเรียน  วารสาร  เอกสารวิชาการ 
เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ชัดเจนและเข้าใจการเรียนรู้ในรูปแบบนวัตกรรมและ
โครงงานมากขึ้น โดยครูเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมส าหรับการค้นคว้าในชั่วโมงเรียน (สร้างภูมคุ้ิมกัน)   

11.  ครูและนักเรียนน าข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับ เร่ือง นวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
มาอภิปรายร่วมกัน ซึง่ครูน าตัวอย่างช้ินงานที่เป็นนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ มาใช้
ประกอบการอภิปราย และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลือกช้ินงานนวัตกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์มาใช้
ประกอบการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุม่  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง ท าให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ก่อให้เกิดความรู้ที่คงทน ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนา
นักเรียนให้เข้าสู่ Thailand 4.0  (สร้างภมูิคุ้มกัน)   
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หลักความมีเหตุผล   
12.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคุณค่าของนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จากเร่ืองที่

นักเรียนได้เลือกตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การสังเกต 
การสืบค้นข้อมลู  การส ารวจ/ทดลอง   การบันทึกผล  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  โดยให้สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน   

13.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคุณค่าของนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่นักเรียน
เลือกมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้  
เนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเขียนวิเคราะห์
ข้อมูลการถอดบทเรียน ลงในใบงานที่  2  

14.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนอภิปรายผลการวิเคราะห์การถอดบทเรียนจากการเรียนรู้  
เนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

15.  นักเรียนน าความรู้จากการศึกษาคุณค่าของนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงานตาม   
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสรุปเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง  

 

                               ปราชญ์ชุมชน ใช้ควบคู่กับหลักการพัฒนา ส  5  สม่ าเสมอ 
  16.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวางแผนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วย

โครงงาน  โดยให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน หรือการน าแนวคิดจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นหรือการน า
ปราชญ์ชุมชนมาช่วยให้เกิดการเรียนรู้  โดยฝึกให้นักเรียนเร่ิมต้นการวางแผนการท างานจากการคิดวิเคราะห์
องค์ความรู้ของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนทุกครั้ง (ส  5  สม่ าเสมอ)  

 
 
 
 
 

 
 

  17.  นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้ของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการคิด
วางแผนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ลงในใบงานที่ 3   

 18.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอองคค์วามรู้ในการคิดวางแผนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานของกลุ่มตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากใบงานที่ 3   

 
 
 
 

ป 3 

ความรู้ .................................. 
..............................................
..................... 

คุณธรรม ………..…… 

……………….……. 

…………………….. 

พอประมาณ …………….. 

………………………. 

มีเหตุผล ……………….. 

………………………. 

ภูมิคุมกัน……………….. 

………………………. 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุ....................................................... 
สังคม...................................................... 
ส่ิงแวดล้อม............................................. 
วัฒนธรรม............................................. 
 



8.3 ขั้นสรุป    ( สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง )  
17. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางใน

การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ให้มีคุณค่าส าหรับการ
น าไปใช้ได้จริงในท้องถิ่น เพื่อน าไปสูก่ารใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยครูและนักเรียน
อภิปรายร่วมกันตามประเด็นดังนี้ 

     (ด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ) 
    -  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างนวัตกรรม/โครงงานได้  เช่น การน า

วัสดุทีห่าง่ายในท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรม, วางแผนการท าโครงงานอย่างเป็นระบบเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน  

 (ด้านสงัคม) 
  -  สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวตักรรม/โครงงานแก่ผู้อื่นได ้

   -  มีความรับผิดชอบในการท างาน 
 (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
 -  น าความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของนวัตกรรม/โครงงานไปวางแผนในการสร้างนวัตกรรม และ

การเรียนรู้ด้วยโครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 (ด้านวัฒนธรรม) 

   -  สืบทอดความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่นวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์  
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
น าไปใช้ในท้องถิ่นไดอ้ย่างมีคุณค่าสืบทอดกันตอ่ไป 
9. สื่ออปุกรณ์และแหล่งเรียนรู ้

9.1  ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.2   เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

9.3  ใบงานที่ 1  เร่ือง ความรู้เบื้องต้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.4  ใบงานที่ 2 เร่ือง ความสอดคลอ้งของนวัตกรรม/โครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
9.5  ใบงานที่ 3  เร่ือง  วิเคราะห์องค์ความรู้การคดิวางแผนสร้างสรรค์นวตักรรมและการเรียนรู้ด้วย

โครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 



10. การวัดผลประเมินผล  

รายการวัดและประเมนิผล วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์กาประเมนิ 

ด้านความรู ้
อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมและโครงงานโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

-  การสังเกตการ
อภิปราย 
- ตรวจใบงาน 

-  แบบสังเกตการ
ตอบค าถาม 
-  ใบงานที่ 1 
-  ใบงานที่ 2 
 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70   
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ ์

ด้านทักษะกระบวนการ 
1. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกขั้นตอน  
2. น าเสนอผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าได ้
3. สรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การน าเสนอ
ผลงาน 
- การสรุปองค์
ความรู้ 

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

 
 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ ์

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการศึกษา  ค้นคว้า และปฏิบัติ
กิจกรรม ได้อย่างเป็นระบบ  
ได้แก่ การสังเกต  การสืบค้น
ข้อมูล  การส ารวจ/ทดลอง        
การบันทึกผล  วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล 

- การศึกษา  ค้นคว้า 
และปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมิน
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ ์

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง   
ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่น
ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 

- สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 



11.  แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการการจัดการเรียนรู้  
11.1   ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   ดังนี้ 
 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.  ครูผู้สอน มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน เร่ือง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวตักรรมและโครงงาน
ประเภทต่าง ๆโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรมของครู 
-  มีความรักเมตตาศิษย์  มีความรับผิดชอบ              
มีความยุติธรรม  มีความขยัน  มีความอดทน 

หลักพอเพยีง 
              ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

เนื้อหา วางแผนจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ และบริบทของ
ท้องถิ่น เหมาะสมกับ
ระดับช้ันของนักเรียน 
 

- การเรียนรูคุ้ณค่าของนวัตกรรม
และการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ก่อให้เกิดความรู้
ที่คงทน ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
และการพัฒนานักเรียนให้เข้าสู่ 
Thailand 4.0 

ก าหนดขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดย
เรียงล าดับการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมี
ตัวอย่างนวัตกรรม/
โครงงานประเภทต่าง ๆ 
ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น 

เวลา 
 

จัดกระบวนการเรียนรู้
ให้เหมาะสมเพียงพอ
กับเวลาที่ก าหนดไว้
และเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน 

จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการ
ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ 

ก าหนดเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เกินจากที่
ก าหนดไว้เล็กน้อย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรม 

การจัดกิจกรรม 
 
 

- แบ่งกลุ่มนกัเรียนได้
พอดีกับจ านวน
นักเรียน    
- ก าหนดกิจกรรมใน
การเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับเวลา 
- มอบหมายภาระงาน
เหมาะสมกับ 

- จัดกลุ่มนักเรียนโดยการคละ
ความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน 
เพื่อให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้
เหมาะสมและสามารถช่วยเหลือซึ่ง
กันและกนั 
-นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เป็นแนวทางใน 

การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   

- นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดง
ศักยภาพของตนเอง 
- นักเรียนน าเสนอ
ผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนา
นวัตกรรม /โครงงาน 
ให้มีคุณค่า 



 
 

หลักพอเพยีง 
              ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

 ความสามารถและ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรม /โครงงาน
ประเภทต่าง ๆให้มีคุณค่า
ส าหรับการน าไปใช้ได้
จริงในท้องถิ่น 

ส าหรับการน าไปใช้ได้
จริงในท้องถิ่น 
- สรุปองค์ความรู้ที่เกิด
จากการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

สื่อ/อปุกรณ์ - ครูจัดเตรียมใบความรู้        
ใบงาน  เอกสารประกอบ 
การเรียน ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่สอนและตัวอย่าง
นวัตกรรมและโครงงาน
ประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียน
ได้เลือกศึกษาได้ตามความ
สนใจ  

- ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรม /โครงงาน
ประเภทต่าง ๆโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียนได้รับประสบ 
การณ์ตรงในการเรียนรู้ 

- เตรียมสื่อให้เพียงพอ
หรือมีสื่อส ารอง เพื่อ
รองรับกรณีที่มีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลง 

แหล่งเรียนรู ้ - สืบค้นข้อมลูจาก
อินเทอร์เน็ต  เอกสาร
ประกอบการเรียน  
หนังสือเรียน  วารสาร  
หนังสือพิมพ์  และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นทีเ่หมาะสม
กับจุดประสงค์ และวัยของ
นักเรียน 

- ส่งเสริมให้นักเรียน 
ใฝ่เรียนรู ้ใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย และ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี และ 
การเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เตรียมแหล่งเรียนรู้ที่ช่วย
ให้นักเรียนใช้สืบค้นได้
ง่ายโดยป้องกันและแก้ 
ปัญหาที่เกิดจากการใช้
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดย
การก าหนดให้นักเรียน
สืบค้นข้อมลูเพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้โดยไม่ซ้ ากัน 

การประเมินผล ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา และภาระงาน 
 

ออกแบบเครื่องมอืวัด
และประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้และเนื้อหา 
ที่ต้องการวัด 

มีการวัดและประเมินผล
นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
โดยการวางแผนการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 



12. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนสอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้    
 12.1 นักเรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้  
 

ความรู้ 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและโครงงานประเภท
ต่าง ๆโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

คุณธรรม 
การแบ่งปันช่วยเหลือ  ความซื่อสัตย์    
ความรับผิดชอบ  ความอดทน  เสียสละ   
 มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา ความคิดสร้างสรรค์  
ใฝ่เรียนรู้  และท างานเป็นทีม 
 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
- นักเรียนสามารถวางแผน 
การท างานได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม
และระยะเวลาที่ก าหนด 
- นักเรียนเลือกตัวอย่าง
นวัตกรรมและโครงงานที่มี
ประเภทต่าง ๆ ส าหรับใช้
ศึกษา คุณค่าของนวัตกรรม
และโครงงานได้ตามความ
สนใจ และสอดคล้องกับ
ความต้องการในการเรียนรู้
และน าความรู้จากภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมาเป็นแบบอย่างใน
การสร้างนวัตกรรม/
โครงงานโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียน และระยะเวลา
ที่จะใช้ศึกษา 
 

- นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าของนวัตกรรมหรือ
การศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
โครงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียน
ได้ลงมอืปฏิบัติจริง ท าให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
จึงท าให้เกิดความรู้ที่คงทน ช่วย
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ
พัฒนานักเรียนให้เข้าสู่ Thailand 
4.0 
- การสร้างความสนใจให้
นักเรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบโครงงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จะช่วยให้นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้จากการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและท าให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

- นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มโดยคละกันระหว่าง
นักเรียนเรียนเก่ง ปานกลาง
และเรียนอ่อน เพื่อให้นักเรียน
รู้จักการช่วยเหลือกัน  
- นักเรียนรู้จักการวางแผนการ
ท างานและมอบหมายงานให้
สมาชิกภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 
- นักเรียนมีการวางแผน
แนวทางในการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
โครงงานประเภทต่าง ๆโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต  
หนังสือเรียน  วารสาร  
หนังสือพิมพ์   

 
 



 
 12.2 นักเรียนได้เรียนรูก้ารใช้ชีวิตที่สมดุลและพรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้  

ด้าน 
 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ  

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

 

-ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
สร้างนวัตกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
โครงงานประเภทต่าง ๆ
ได้  เช่น การน าวัสดุที่หา
ง่ายในท้องถิ่นมาสร้าง
นวัตกรรม,  วางแผนการ
ท าโครงงานอย่างเป็น
ระบบเพื่อประหยัดค่าใช้ 
จ่ายในการด าเนินงาน และ
ได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่ 
Thailand 4.0 

- สามารถถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าของนวัตกรรม 
และโครงงานแก่
ผู้อื่นได้  
- มีความรับผิดชอบ
ในการท างาน  มีการ
วางแผนในการ
ท างานเป็นกระบวน 
การกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และได้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกนั 

 

น าความรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าของนวัตกรรม
และโครงงานไป
วางแผนในการสร้าง
นวัตกรรม โครงงาน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

-สืบทอดความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
นวัตกรรม/โครงงาน  
และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม/โครงงาน 
โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   ที่สามารถ
น าไปใช้ในท้องถิ่น
ได้อย่างมีคุณค่าสืบ
ทอดกันต่อไป 

ทักษะ 
 
 

- มีทักษะกระบวนการใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่ม
คุณค่าในการออกแบบ
นวัตกรรมหรือโครงงาน
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการศึกษา  
ค้นคว้า และปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่าง  

- มีทักษะกระบวน 
การในการน าความรู้
ที่ได้รับ ไปร่วมกัน
ออกแบบนวัตกรรม/
โครงงานรูปแบบ 
ต่าง ๆ โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม 
- ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ใน
การศึกษา  ค้นคว้า  

- มีทักษะกระบวนการ 
ในการใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมอย่าง
ระมัดระวังและคุ้มค่า 
โดยสร้างนวัตกรรม /
โครงงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

- มีทักษะในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม/โครงงาน 
โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ที่สามารถน าไปใช้
ในท้องถิ่นไดอ้ย่างมี
คุณค่าสืบทอดกนั
ต่อไป 

 



 

ด้าน 
 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ  

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 เป็นระบบ  ได้แก่     
การสังเกต   การสืบค้น
ข้อมูล   การส ารวจ/
ทดลอง   การบันทึกผล 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล 

และปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันเป็นทีม 

  

ค่านิยม 
 

ตระหนักถึงผลที่จะเกิด
จากการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น
มาเพิ่มคุณค่าของ
นวัตกรรมหรือการท า
โครงงานรูปแบบ 
ต่าง ๆ โดยยึดหลัก
ความพอเพียง  

มีการแบ่งปันช่วยเหลือ  
ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ   
ความอดทน  เสียสละ   
 มีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน 
ตรงต่อเวลา มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้   
และท างานเป็นทีม 
 

- มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงคุณค่าของ
นวัตกรรมหรือการท า
โครงงานที่มีรูปแบบ 
ต่าง ๆ ตามหลักความ
พอเพียงโดยไม่มี
ผลกระทบกับ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

- สืบสานการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นสร้างสรรค์
นวัตกรรม/โครงงาน 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งสามารถน าไปใช้
ในท้องถิ่นไดอ้ย่างมี
คุณค่าและสืบทอด
กันต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ข้อเสนอแนะของหัวหนา้สถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

      (ลงช่ือ)..................................................... 
          (นางอัมพร   ภู่ระหงษ์) 
              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
 
 
14. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
       14.1  ผลการเรียนรู ้
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
      14.2 ปัญหา อปุสรรค และข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 14.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..………..…………………………… 
 
 

          ลงช่ือ ……………………………………. ครูผู้สอน 
             (นางสาวสนทยา     วรเพียน) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “ ในการพัฒนาประเทศน้ันจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น  เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน  คือความมีกิน
มีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการท่ีประหยัด  ระมัดระวัง  แต่ถกูต้องตามหลักวิชา  เมือ่พื้นฐาน
เกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว  การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ  และต้ังตัว
ให้มี  ความพอกินพอใช้  ก่อนอ่ืนเป็นพื้นฐานน้ัน  เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด  เพราะผู้ท่ีมีอาชีพ
และฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง  ย่อมสามารถสรา้งความเจริญก้าวหน้าระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได้
โดยแน่นอน 
  ส่วนการถือหลักท่ีจะส่งเสริมความเจริญ  ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังและประหยัดน้ัน  ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดลม้เหลว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมีแนวคิดดังนี้ 
   หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
                การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดใีน
ตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระท า  
    ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง                     
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ป ีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง มีหลักพิจารณา ดังนี้
     กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต ิเพื่อ
ความมั่นคงและความย่ังยืนของการพัฒนา คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน    
    ค านิยาม ความพอเพียง  จะต้องประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี ้
  1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไ่ม่นอ้ยเกิดไปและไมม่ากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมา  
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ       
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. การมีภูมิคุม้กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล            
    เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง   
  เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ       
 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ         
 2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ช่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดลุและย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

 

แผนภาพ  แสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
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