
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้งานเกษตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 6 ชั่วโมง 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 งานเกษตร 
(  3 แผน  6 ชั่วโมง) 

งานเกษตรทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หากจะเลี้ยงให้ได้ดีและได้ผลคัมค่ากับการลงทุนนั้น ก่อนที่จะลงมือปลูกหรือเลี้ยง ผู้ปลูกหรือผู้เลี้ยงจ าเป้นต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานการปลูกและการเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้น ๆ เช่นการวางแผนก่อนการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ควรมีการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง การ

เตรียมพันธ์พืช พันืสัตว์ การดูแลรักษา การป้องกันและรักษาโรค การเก้บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           1. ความสามารถในการสือ่สาร 
           2. ความสามารถในการเขียน 
           3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
           4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
การปลูกพืช (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.4-6/3 ม.4-6/5 ม.4-6/6  
สาระการเรียนรู้ การปลูกพืชจะตอ้งใช้ทักษะ
การจัดการ ทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรมและลักษณะนสิัยที่ดีในการท างาน 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
การเลีย้งสัตว์  (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.4-6/3 ม.4-6/5 ม.4-6/6  
สาระการเรียนรู้ การเลี้ยงสัตวจ์ะตอ้งใช้ทักษะ
การจัดการ ทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรมและลักษณะนสิัยที่ดีในการท างาน 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
การทาบกิ่ง (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6  
สาระการเรียนรู้ การทาบกิ่งผู้เรียนต้องมีความรูเ้กี่ยวกับ 
ความหมายและประโยชน์ของการทาบกิ่ง บอกลักษณะของ
พันธ์ไม้ที่จะน ามาทาบ วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ บอกวิธีการ
และขั้นตอนแบบฝานบวบและแบบเสียบข้าง การดูแลรักษา 
การตัดก่ิงที่ทาบแล้วไปเพาะช าอย่างถูกวิธี 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           1. มีวินัย 
           2. ใฝ่เรียนรู ้
           3. อยู่อย่างพอเพียง 
           4. มุ่งมั่นในการท างาน 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 
           1. กิ่งพันธ์ท่ีได้จากการทาบกิ่ง 
           2. ใบงานท่ี 1 และ 2 เรื่องการทาบกิ่ง 



 
แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การทาบกิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  2  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โด 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

              
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ง.1.1 ม.4-6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ และมีทักษะการ 
                           ท างาน ร่วมกัน   
ง.1.1 ม.4-6/3  มีทักษะการจดัการในการท างาน 
ง.1.1 ม.4-6/5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
ง.1.1 ม.4-6/6    มีคณุธรรมและลกัษณะนิสยัในการท างาน 
 

สาระส าคัญ 
        การขยายพันธ์พืชโดยไม่ใช้เพศด้วยวิธีการทาบกิ่ง ผูเ้รียนต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายและประโยชน์ของการทาบกิ่ง บอกลักษณะ
ของพันธ์ไม้ที่น ามาทาบ วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ บอกวิธีและขั้นตอนการ
ออกแบบฝานบวบและแบบเสยีบข้าง และการดูแลรักษา การตัดกิ่งที่
ทาบแล้วไปเพาะช าอย่างถูกวิธ ี
 

จุดประสงค์ 
1. (K) อธิบายความหมายและประโยชน์ของการทาบกิ่งได ้
2. (K) บอกลักษณะของพันธ์ไม้ที่น ามาทาบกิ่งได ้
3. (K) บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาบกิ่งได ้
4. (K) อธิบายวิธีการและขั้นตอนการทาบกิ่ง และน าไปเพาะช าได้ 
5. (P) ปฎิบัตกิารทาบกิ่งแบบฝานบวบและแบบเสียบข้างได ้
3. (A) ปฎิบัตติามกระบวนการกกลุ่มได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
     สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - การด ารงชีวิตและครอบครัว     - การอาชีพ 
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์            2. ช่ือสัตย์สจุริต 
3. มีวินัย                                4. ใฝ่เรยีนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง                   6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย                   8. มีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน : - กิ่งพันธ์ท่ีได้จากการทาบกิ่ง 

 - ใบงานท่ี 1 และ 2 เรื่องการทาบกิ่ง 
 

การวัดประเมินผล : 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้าน K -ประเมินผล
ก่อน-หลัง
เรียน 
- ตรวจใบงาน
ท่ี 1,2 

- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบงานท่ี 1,2 
 

นักเรียนมีผล
การทดสอบ
ก่อน-หลัง
เรียนร้อยละ
ละ 80 

ด้าน P ตรวจผลงาน
การปฏิบัติ 
การทาบกิ่ง 

แบบบันทึก
คะแนนการ
ตรวจผลงาน 

นักเรียนมี
ผลงานการ
ทาบกิ่งแบบ
ฝานบวบและ
เสียบข้างร้อย
ละ 80 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
กลุ่ม 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม 
 

นักเรียนมี
พฤติกรรม
กลุ่มผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินร้อย
ละ 80 

 
 
 

1 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้: ใช้สอนเน้นกระบวนการปฏิบัต ิ
 
 
สื่อเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ : กระถางต้นไม้ CD การขยายพันธ์พืช
แบบทาบกิ่ง 
 
 
เวลา : 2 ชั่วโมง 
 

ชื่อแผน การทาบกิ่ง 

2 

3 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 
  กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน ากระถางต้นไม้มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาถึงวิธีการขยายพันธ์พืชว่ามีการขยาย
พันธ์ด้วยวิธีใด ให้นักเรียนรู้วิธีอธิบายให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 2-3 คน (ความ
พอประมาณ) 

กิจกรรมพัฒนา 
2. ครูอธิบายการขยายพันธ์พืชด้วยวิธีการทาบกิ่ง เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5-6 ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ดังนี้ 

คนที่ 1 ศึกษาความหมายและประโยชน์ของการทาบก่ิง 
คนที่ 2 ศึกษาลักษณะของพันธ์ไม้ที่น ามาทาบกิ่ง 
คนที่ 3 ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทาบกิ่ง 
คนที่ 4 วิธีการและขั้นตอนการทาบกิ่งแบบเสียบข้าง 
คนที่ 5 วิธีการและขั้นตอนการทาบกิ่งแบบฝานบวบ 
คนที่ 6 การดูแลรักษาและวิธีการตัดก่ิงทาบและน าไปเพาะช า  

  4. เมื่อแต่ละคนศึกษาความรู้ที่ครูมอบหมายแล้ว ให้น าความรู้ที่ได้มาอภิปรายแลกเปลี่ยน 
                         เรียนรู้จนครบทุกหัวข้อ (ความรู้) โดยให้แต่ละคนร่วมกันสรุปความรู้ลงในใบงานท่ี 1 เพ่ือ 
                         ส่งตัวแทนรายงานหน้าชั้น (ความมีเหตุผล) 

5. ครูสุ่มถามความรู้ที่แต่ละกลุ่มศึกษาพร้อมตรวจใบงานที่ 1 แล้ววิจารณ์แสดงความคิดเห็น 
   ชื่นชมกลุ่มที่จับใจความได้ดีและให้ข้อเสนอแนะน าและให้ก าลังใจกลุ่มที่ยังบกพร่อง เพ่ือ 
   แก้ไขพฤติกรรมในครั้งต่อไป 
 6. ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 2 เพ่ือทบทวนความรู้วิธีการและข้ันตอนการทาบกิ่งแบบฝาน 
    บวบและแบบเสียบข้าง เพ่ือประเมินผลเป็นรายบุคคล (ปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้นักเรียนใน 
    การท างาน) 
7. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มเพ่ือให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทาบกิ่งแบบฝานบวบ 
   และเสียบข้าง  

กลุ่มท่ี 1-2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝานบวบ 
กลุ่มท่ี 3-5 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทาบก่ิงแบบเสียบข้าง 

 ชั่วโมงที่ 2 
  8. ครูสนทนาทบทวนความรู้ วิธีการ และข้ันตอนการทาบกิ่งแบบฝานบวบ และการทาบกิ่ง 
                        แบบเสียบข้างโดยวิจารณ์จากภาพวาดที่นักเรียนน าส่งเมื่อชั่วโมงท่ีแล้ว แล้ววิเคราะห์ 
                        วิจารณ์ทั้งที่บอกถูกและผิด 
                 ขั้นตอน 



  9. ให้นักเรียนทุกคนทุกดูวิธีการสาธิตขั้นตอนการยายพันธ์พืชโดยวิธีการทาบกิ่งจาก วีดีโอ  
                        โดยมีครูผู้สอนคอยแนะน า ส่งเสริม ตอบค าถาม ให้รายละเอียดที่เก่ียวกับการขยายพันธ์ 
                        พืชแบบทาบก่ิง 
  10. ครูให้นักเรียนสรุปข้อที่เหมือนกันและต่างกันของการทาบกิ่งท้ังสองวิธีว่าเหมือนหรือ 
                         ต่างกันอย่างไร 
  11. ครูให้แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติตามข้ันตอนการทาบก่ิงทั้ง 2 แบบตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                          ฃโดยครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานกลุ่ม และประเมินตามแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 

12. ครูสุ่มเรียกให้กลุ่มท่ีทาบกิ่งแบบฝานบวบ 1 กลุ่ม และการทายกิ่งแบบเสียบข้าง 1 กลุ่ม 
     มาสาธิตการทาบก่ิงหน้าชั้นเรียน 

  13. ครูให้นักเรียนบอกข้อที่แตกต่างหรือเหมือนกันของการทาบก่ิงทั้ง 2 วิธี ว่าเหมือนหรือ 
                          หรือต่างกันอย่างไร 
  14. ครูและนักเรียนร่วมสรุปวิธีการทาบกิ่งทั้ง 2 วิธี 
  15. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย 10 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานาชีพและเทคโนโลยี 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทาบกิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
 
1. มีความรอบรู้ในหลักสูตร เนื้อหาสาระของกิจกรรม 
2. มีความรอบคอบในการในการวางแผน การจัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน 
3. ต้องรู้จักศักยภาพของนักเรียน 
4. มีความรู้เรื่องการทาบกิ่ง การใช้สื่อ เทคนิคการสอนที่ 
   หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ 
   วัดและประเมินผล 
5. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทาบกิ่ง 

 
คุณธรรมขอครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
1.ใช้หลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยใน 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร  
   อดทน มีจิตสาธารณะและใช้สติปัญญาในการ 
   จัดการเรียนรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ 
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม 
4. มีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้ 
   เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และ 
    ผู้อื่นไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ 
    สร้างความแตกแยกในสังคมและชุมชน ครูมี 
    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ 
    ตนเองให้เป็นตนดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

เนื้อหา 
 

- วิเคราะห์เนื้อหาสาระให้สอดคล้อง 
  กับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้  
  ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูมีความรู้ในเร่ืองการทาบกิ่งแบบ 
  ฝานบวบและแบบเสียบข้าง 

- มุ่งให้ผู้เรียนทีทักษะกระบวนการคิด  
  วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปญัหาในการ 
  ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

- มีการวางแผน บริหารจัดการกิจกรรม 
  การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ อย่าง 
  รอบคอบ 
- จัดท าแผน สื่อแบบวัดผล ประเมนิผล 
  ที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
- ครูมีทักษะและประสบการณส์อนใน 
  เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการ 
  ตามขั้นตอนในการปฏิบตัิให้เข้าใจ 

 
เวลา 

 

- วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้ 
  เหมาะสมกับเวลา วัย ความรู้ 
  ความสามารถตามศักยภาพของ 
  ผู้เรียน 

- เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

- สามารถบริหารจดัการเวลาในการ 
  ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได ้

 
การจัดกิจกรรม 

 

- เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
  เหมาะสมกับบริบทของนักเรยีนและ 
  ครู 

- ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรล ุ
  วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานและ 
  ตัวช้ีวัด 
- นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงจาก 
  การเรียนรู ้

- ก าหนด มอบหมายงานเพื่อให้นักเรียน 
  ได้เตรียมตัวล่วงหน้า 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 

 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อแหล่ง 
  เรียนรู้ ทรัพยากรต่างๆ  ท่ีหาได้ใน 
  ท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

- ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิด 
  ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

- จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ในการจดัการ 
  เรียนรู้ให้พอเพียงกับผูเ้รียนและวิธี 
  ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ 
  จัดการเรยีนรูไ้ม่ตรงตามแผนท่ีวางไว้ 

 
แหล่งเรียนรู ้

 

- ห้องเรียนนักเรียน   

 
ประเมินผล 

 
 

- จัดท าแบบประเมินผลที่ตรงตาม 
  เนื้อหาสระที่จดัการเรียนรู ้

- เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูต้รงตามตวัช้ีวัด 
- ครูเลือกเครื่องมือในการวัดประเมินผล 
  ที่หลากหลาย 

- มีวิธีการวัดผล ประเมินผลที ่
  หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานาชีพและเทคโนโลยี 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทาบกิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏบิัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 
 

 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
 

1. มีความรอบรู้ เกี่ยวกับการทาบกิ่ง และน าความรูม้า 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. มีความรู้เกีย่วกับชนิดของพืชที่น ามาขยายพันธ์ด้วยวิธ ี
   ทาบกิ่ง 
 

 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
 

1. มีความรับผิดชอบ ความอดทน ตั้งใจท างานด้วยความ 
   สามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน รู้จักระมัดระวังในการใช้ 
   อุปกรณ์ ตรงต่อเวลา 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอประมาน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้การจดัสรรเวลา จัดสรร  
   คนให้เหมาะสมกับงาน 
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการใช้วัสด ุ
   อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ก่อให้เกิด 
   ประโยชน์ ประหยัดและคุ้มคา่ 
3. ผู้เรียนเรียนรู้ได้จากการท ากจิกรรม ภาระ 
   งาน ได้อย่างเหมาะสมกับความรู้  
   ความสามารถตามวัยของผูเ้รียน 
4. ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมทีเ่หมาะสมตาม 
   ศักยภาพของตนเอง 
 
 
 

1. ส่งเสรมิทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 
   การคิด ทักษะการแก้ปัญหาในการท างาน 
   และชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน 
   ท้องถิ่น 
3. กระตุ้นผู้เรียนให้มคีวามคิดริเริม่ สร้างสรรค ์
   และเกิดผลิตผลในการผลิตชิ้นงาน 
4. ผู้เรียนไดร้ับประสบการณต์รงในการ 
   เรียนรู้และเป็นแนวทางในการประกอบ 
   อาชีพ 
5. ผู้เรียนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 

1. ผู้เรียนรู้จักการวางแผน ทักษะกระบวนการ 
   ท างานอย่างเป็นระบบให้ประสบความ 
   ส าเร็จ 
2. ฝึกเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัความ 
   เปลี่ยนแปลงในสังคม 
3. ปลูกจิตส านึกในเรื่องความประหยัด และ 
   อดออม 
4. น าแบบอย่างแนวคิดเพื่อพัฒนาการ 
   ประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง และ 
   ทรัพยากรต่างท่ีมีอยู่ในชุมชนตามหลัก 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ได้ฝึกทักษะกระบวนการท างานของตนเอง 
   ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งปลอดภัย 
 



6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
 
 

                   ด้าน
องค์ประกอบ  

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

 

- มีความรู้ในการเลือก 
  พันธ์พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
  มาใช้ 

- รู้จักแบ่งหน้าท่ีรับผดิชอบ 
  ในการท างาน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
  ประสบการณ์จากเพื่อน 
  ครูและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- มีความรู้ในการเลือกใช้ 
  วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมา 
  ใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
  เหมาะสม 
- มีความรู้เกี่ยวกับการ 
  รักษาธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 

- มีความรู้ความเข้าใจในภูม ิ
  ปัญญาท้องถิ่น 

 
ทักษะ 

 

- มีทักษะในการท างาน 
  และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์
  ได้ถูกตามขั้นตอน 
- มีทักษะในการเก็บและ 
  บ ารุงรักษาอุปกรณ ์

- เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
  ฝึกทักษะการท างาน 
  ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
- รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันให ้
  ผู้อื่น 

- ฝึกทักษะการน าพันธ์พืช 
 หายากในท้องถิ่นมาทาบ 
 กิ่ง 

- การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่ง 
  กันและกัน 

 
ค่านิยม 

 

- เห็นคุณค่าของวัสด ุ
  อุปกรณ์โดยใช้อย่าง 
  ประหยัดและคุม้ค่า 
- มีจิตส านึกในการน าพันธ์ 
  พืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด 
  ประโยชน ์

- เกิดความรักความสามัคค ี
  ในหมู่คณะและยอมรับฟัง 
  ความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ตระหนักในการใช้พันธ์พืช 
  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
 

- สืบทอดและเห็นคุณค่า 
  ของการขยายพันธ์พืช 
  แบบไม่อาศัยพันธ์พืช 
- มีความภาคภูมิใจใน 
  ผลงานท่ีท าท่ีได้จากพันธ์ 
  พืชที่มีอยู่ 

 
 

 


