แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 แผน 3 ชั่วโมง)
สาระสาคัญ เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการสาคัญที่ทาให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
แผนที่ 3 (1ชั่วโมง)

แผนที่ 2 (1ชั่วโมง)

แผนที่ 1 (1ชั่วโมง)
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาชุมชน

เรื่อง การวิเคราะห์การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มฐ./ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.3/2

มฐ./ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.3/2 ม.3/3

สาระการเรียนรู้ 1.ปัญหาของชุมชนที่ควรแก้ไขและ

สาระการเรียนรู้ ปัญหาของชุมชนที่ควรแก้ไขและ

สาระการเรียนรู้ อธิบายการวิเคราะห์ความดีเข้าตาม

พัฒนา

พัฒนา

มฐ./ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.3/2

หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.ความสามรถในการคิด

1. ใฝ่เรียนรู้

2.ความสามารถในการสื่อสาร

2.อยู่อย่างพอเพียง

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.มุ่งมั่นในการทางาน

4.ความสามารถในการแก้ปัญหา

ภาระ/ชิ้นงาน
1..ใบงานการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง
1.เป้าหมายการเรียนรู้

2.หลักฐานการเรียนรู้

ส 3.1 ม.3/2 ม3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนา

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ใบงาน เรื่อง การพัฒนาชุมชนตามหลัก
พอเพียง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสาคัญ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ห ลั ก การส าคั ญ ที่ ท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ
สามารถด ารงชี วิ ต อย่ า งมี ดุ ล ยภาพ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา

การวัดประเมินผล :
ประเด็น

วิธีการ

ด้าน K

-แบบสารวจ/
ตรวจ

-แบบประเมิน
ชิ้นงาน

ด้าน P

สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
บุคล
สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
บุคล
แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศอย่างยั่งยืน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (K)
2. เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง (P)
3.ยอมรับและส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวนาหลัก

ด้าน A

แนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
(A)
สาระการเรียนรู้
1.อธิบายการวิเคราะห์ความดีเข้าตามหลัก 3 ห่วง 2
เงื่อนไข

ชื่อแผน เศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะสาคัญ
1.ความสามรถในการคิด

แก้ปัญหาชุมชน

2.ความสามารถในการสื่อสาร

3

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา

2.อยู่อย่างพอเพียง
3.มุ่งมั่นในการทางาน

2

1

2.ปัญหาของชุมชนที่ควรแก้ไขและพัฒนา-

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้

เครื่องมือ

3.กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนโดยการสารวจ
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. แบบสารวจ
เวลา : 1 ชั่วโมง

เกณฑ์
ประเมิน
10

ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คาชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชื่อ-สกุล

ใฝ่เรียนรู้
3

กรันย์รัฐ

เกิดบัวทอง

ชวิน

ณ สงขลา

ธี รภัทร์

จันดี

ธี รภัทร

รัตนสุ ภา

นัทพงศ์

ศรี จนั ทร์

บริ รักษ์

เสนรุ ย

พุทธคุณ

ปัญจพล

ภัทริ ศ

แป้นแก้ว

ภูมิรพี

ทองแท้

เมธี

รัตนบุรี

วัชรพล

สังข์ทอง

ศิวกร

ศรี ศิริ

ศุภวิชญ์

เจริ ญสุ ข

สิ ทธิ พงศ์

รัตนคช

กัลย์สุดา

เจริ ญรู ป

ญาณิ ศา

เปลี่ยนวงศ์

ฐิติรัตน์

กุมทอง

ฐิติรัตน์

รัตนคช

ณัฐวดี

หนูหนอง

นิกษ์นิภา

ช่วยชุม

ปทิตตา

รักษ์ศรี ทอง

ประภัทร์พร

หมายดี

ปัญญธิ ดา

มัน่ คง

ปาริ ฉตั ร

ชุมจันทร์

พรรณพัชร

อินทะมู

มีณา

พลโยธี

วรรณนิสา

ไข่แก้ว

วรรณพร

ชนะชน

ศราธรณ์

จุฬาวิทยานุกูล

2

อยู่อย่างพอเพียง
1

3

2

1

3

มุ่งมั่นในการ

รวม

ทางาน

คะแนน

2

1

9

สุ พิชฌาย์

จันทร์ทิพย์

เสาวลักษณ์

มากแก้ว

อนิตญา

กล่อมสุ ข

อมราวดี

บุญชู

ปัทมา

สมัยสงค์

ยุตภูมิ

เชื้อนุช

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้ 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้
1 คะแนน

ลงชื่อ…………………………………
(นายสมเจตน์ ผิวนวล)
ครูผู้สอน

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รหัสวิชา.........ส23104...........รายวิชา...สังคมศึกษา..ศาสนา..และวัฒนธรรม............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....3....
วันที่............................................................................ใช้สอนห้อง.........................เวลา........................................
วันที่............................................................................ใช้สอนห้อง.........................เวลา........................................
วันที่............................................................................ใช้ สอนห้อง.........................เวลา........................................
สรุปผลการเรียนการสอน
1. นักเรียนจานวน........................คน
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้...............คน
คิดเป็นร้อยละ...................................
ไม่ผ่านจุดประสงค์............................คน
คิดเป็นร้อยละ...................................
ได้แก่
1...........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ..........................................................................................
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ( K)
........................................................................................................................................................... ...............
3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P)
..........................................................................................................................................................................
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A)
..........................................................................................................................................................................
5. ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(นายสมเจตน์ ผิวนวล)
ครูอัตราจ้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมเจตน์ ผิวนวล
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

