
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 6 ชั่วโมง 

 

 

  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(4 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน ขอ้มูลของประเทศ

สมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนนิงานของอาเซียน 3 เสา

หลักของประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ทรัพยากร 

แผนที่ 1 (1ชั่วโมง) 

เร่ือง ประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซยีน                                        
ผลการเรียนรู ้อธิบายการเตรยีมความพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้   
1.ประชาคมอาเซยีนภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
 

แผนที่ 2 (2ชั่วโมง) 

เร่ือง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน                                                    
ผลการเรียนรู้ อธิบายการเตรยีมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้  3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
(1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
(3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 

 

แผนที่ 3 (2ชั่วโมง) 

เร่ือง การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ผลการเรียนรู ้อธิบายการเตรยีมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้   
(1)การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(2)การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(3)การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

แผนที่ 4 (1ชั่วโมง) 

เร่ือง อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู ้อธิบายการเตรยีมความพร้อมของอาเซียน
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระการเรียนรู้  

 1)อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2)บทเรียนจากการรวมกลุม่เศรษฐกิจของประเทศอื่น 
 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามรถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

4.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

2.อยู่อย่างพอเพียง   

3.มุ่งม่ันในการท างาน    

     

1.ใบงานเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  
2.ใบงานเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

3. อาเซียนเตรียมพร้อม 

ชิ้นงาน 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

               1.เป้าหมายการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้  
อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระส าคัญ 

     อาเซียนได้ก าหนดแนวทางเพือ่ให้ประเทศสมาชิกเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน โดยเน้นการด าเนินงานภายใต้

เป้าหมายด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1)อธิบายการเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียนได ้
 2)อธิบายการเตรยีมความพร้อมดา้นการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนได ้

 3)อธิบายการเตรยีมความพร้อมดา้นการเป็นประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซยีนได ้

  สาระการเรียนรู้   

  - การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 (1)การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน 
 (2)การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 (3)การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 
สมรรถนะส าคัญ 

1.ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน และน าเสนอ 

2.ความสามารถในการคดิ: คิดวิเคราะห์ สรุปผล วางแผนการใช้เงิน

อย่างคุ้มค่า คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงาน 

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: มีทักษะในการวางแผนการใช้

จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน   

4.ความสามารถในการแก้ปญัหา: มีการวางแผนการใช้เงินท าให้มีเงินใช้

ในยามจ าเป็น ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อหนี้สิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1.ใฝ่เรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วมาสรุป 

  2.อยู่อย่างพอเพียง: คิดและตัดสนิใจในการปฏิบัติกิจกรรมทีไ่ดร้ับ

มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง รอบคอบ มีเหตผุล 

  3.มุ่งมั่นในการท างาน: อดทนตั้งใจรับผิดชอบท างานส าเร็จตามทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

2.หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  ใบงาน 

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์
ประเมิน 

ด้าน K -ตรวจสมุด 
 

-แบบประเมิน
ช้ินงาน 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นราย
บุคล 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นราย
บุคล 

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

 

ชื่อแผน การเตรียมความพร้อมของ

อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1 
2 

3 

3.กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู:้ สืบเสาะหาความรู้  

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  

1. หนังสือเรียน อาเซียนศึกษา ม.4-6 

2. ตัวอย่างข่าว 

3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

 

เวลา : 2 ช่ัวโมง 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่4 เวลา 2 ชั่วโมง 

3.กิจกรรมการเรียนรู้: วิธสีอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)  

   ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1. ครูน าข่าวต่อไปนี้ มาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ (เงื่อนไขความรู้) 
        - ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก 
  - ข่าวการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า 
  - ข่าวการค้ามนุษย์ 
  - ข่าวการก่อการร้าย 
  - ข่าวแรงงานข้ามชาติ แรงงานย้ายถิ่น 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และตอบค าถามในข่าวข้อที่ 1 ดังนี้ 
  - ปัญหาส าคัญของเหตุการณ์ในข่าว คืออะไร 
  - สาเหตุของปัญหา คืออะไร 
  - ผลกระทบของปัญหาดังกล่าว คืออะไร  (เงื่อนไขความรู้) 

 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงจากการวิเคราะห์และตอบค าถามของนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า อาเซียนพยายามร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

(ความมีเหตุผล,เงื่อนไขความรู้) 

    ขั้นส ารวจค้นหา   

 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติม ห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ โดยให้นักเรียนจับคู่กันศึกษา
ความรู้ คู่ละ 1 หัวข้อ ดังนี้  (เงื่อนไขความรู้) 

  - คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
  - คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  - คู่ท่ี 3 ศึกษาความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 2. นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน (เง่ือนไขความรู้) 
    3.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบค าถามเพ่ือให้เกิดความ
สนใจเรียนรู้ 

 

 

 ขั้นอธิบายความรู้   
 1. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกันอธิบายความรู้ที่คู่ของตนได้ศึกษามาให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มฟัง และให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มได้ซักถาม

ข้อสงสัยจนมีความเข้าใจชัดเจน (เงื่อนไขความรู้) 
 2. สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกันท าใบงาน คู่ละ 1 ใบงาน ดังนี้ 

  



  - คู่ท่ี 1 ท าใบงานที่ 3.6 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (เงื่อนไข
ความรู้) 

  - คู่ท่ี 2 ท าใบงานที่ 3.7 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เงื่อนไขความรู้) 
 

  - คู่ท่ี 3 ท าใบงานที่ 3.8 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(เง่ือนไขความรู้) 
 3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายผลงานในใบงานที่คู่ของตนรับผิดชอบให้เพ่ือนคู่อ่ืนภายในกลุ่มฟัง แล้วให้สมาชิก  ทุกคนใน

กลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นสรุป เป็นผลงานของกลุ่ม (ความมีเหตุผล,เงื่อนไขความรู้) 
     4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในใบงานที่ 3.6-3.8 กลุ่มละ 1 ใบงาน แล้วให้กลุ่มอ่ืนที่มีผลงานแตกต่างออกไปได้น าเสนอ
เพ่ิมเติม ครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ (ครูอาจให้แต่ละกลุ่มส่งใบงานต่อครูผู้สอนในกรณีที่เวลาเรียนไม่พอ) (เงื่อนไข
ความรู้,ความมีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี)  
 

  

 
ชั่วโมงที่ 2 

 

ขั้นขยายความเข้าใจ   

 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข่าวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของอาเซียนต่อการเป็นประชาคมอาเซียน จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ กลุ่มละ 2 ข่าว แล้วน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนดให้ในใบงานที่ 3.9 เรื่อง อาเซียนเตรียมพร้อม 
(เงื่อนไขความรู้) 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งใบงานที่ 3.9 ครูให้นักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีมีคุณภาพน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและชมเชยผู้ที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี (ความมีเหตุผล,เงื่อนไขความรู้)  

          ขั้นตรวจสอบผล   

    1. ครูตรวจสอบผลงานของนักเรียนในใบงานที่ 3.6-3.9 (เงื่อนไขความรู้,ความมีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวท่ีดี) 
 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครู

ตรวจสอบความถูกต้อง(เงื่อนไขความรู้,ความมีเหตุผล) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 4  ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่4 เวลา 2 ชั่วโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

  -นักเรียนได้เตรียมข่าวอะไรมาบ้าง (เง่ือนไขความรู้) 

  -ข่าวท่ีน ามานักเรียนได้วิเคราะห์ได้ใจความส าคัญเป็นอย่างไร (เงื่อนไขความรู้,ความมีเหตุผล)  

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน   
  -ปัญหาส าคัญของเหตุการณ์ในข่าว คืออะไร (เงื่อนไขความรู้) 
  -สาเหตุของปัญหา คืออะไร (เงื่อนไขความรู้,ความมีเหตุผล) 
  -ผลกระทบของปัญหาดังกล่าว คืออะไร(เงื่อนไขความรู้,ความมีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

-นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากข่าวท่ีวิเคราะห์ (เง่ือนไขความรู้,ความมีเหตุผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่4 เวลา 2 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การออม 
3. การวางแผนการใช้จ่าย 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักความเมตตากับศิษย ์
2. มีความยุติธรรม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีวินัยตรงต่อเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา 
เวลา 

 

-เนื้อหาการวางแผนการการ
เตรียมความพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดเหมาะสมกับ
เวลาที่ก าหนดและวัยของ
ผู้เรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การการ
เตรียมความพร้อมของอาเซียน
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเข้าใจและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย  
-เรียงเนื้อหาตามล าดับการเรียนรู้ 

การจัด
กิจกรรม 

 

-ก าหนดเนื้อหาในแต่ละ
กิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรม 
เนื้อหา วัยของผู้เรียน 

-จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว้ 

-วางแผนการใช้เวลาในการท างาน
ได้เหมาะสม ก าหนดไว้เกิน
เล็กน้อยเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในขณะท ากิจกรรม 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 
 

-จ านวนใบงาน และวัสดุ
อุปกรณ์ เหมาะสมกับ
กิจกรรม และมีปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
-ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม 
-มีล าดับขั้นตอนการใช้สื่อและเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 

-เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ห้อง
ศูนย์สังคมศึกษา 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

-เตรียมห้องการเรียนรู้ จัดเตรียม
ความพร้อม 

ประเมินผล 
 
 
 

-จัดท าแบบประเมินผลงาน
และประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ 

-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย 

-วางแผนการจัดการเรียนรู้/
ประเมินตามข้ันตอนของกิจกรรม -
แบบประเมินมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่4 เวลา 2 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน 
1.ความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1.ความรับผิดชอบ 
2.ความมุ่งม่ันในการท างาน 
3.แบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.นักเรียนรู้จักการวางเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2. นักเรียนได้เตรียมความพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ผู้เรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างเป็น
ประโยชน์ 
2.นักเรียนสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตอบค าถามในชุดค าถาม
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 

1.มีการวางแผนการท างานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามก าหนดเวลา 
2.เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
3.ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
 

6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                  
ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

(K) 
 

- มีความรู้ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

-รู้จักหาความรู้เรื่อง
เตรียมพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 
 

มีความรู้ในการใช้
กระดาษในการท าใบ
งาน 

มีความรู้เรื่อง
เตรียมพร้อมของอาเซียน
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 
ทักษะ 
(P) 

 

-วางแผนการปรับตัว 
เตรียมพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-มีทักษะการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น มี
การช่วยเหลือกัน 

-มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์การปรับตัว 

-ปฏิบัติตนเป็นประชา
กรนการปรับตัวเป็น
พลเมืองดีเพ่ือ
เตรียมพร้อมของอาเซียน



เตรียมพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเตรียมพร้อม 

 
ค่านิยม 

(A) 
 

-ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของ
เตรียมพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี  
เห็นความส าคัญ
ของความพอเพียง 

-เห็นคุณค่าของการ
เตรียมพร้อมของ
อาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-เกิดความภูมิใจใน
ชิ้นงานที่ท าจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

 
ค าชี้แจง:  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
        ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน  ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 



แบบสังเกตพฤตกิรรม    การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม       ชั้น     

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
2 ความร่วมมือกันท างาน     
3 การแสดงความคิดเห็น     
4 การรับฟังความคิดเห็น     
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

                                                                                 
รวม 

 

      

 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
 ............../.................../................ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 
ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
ประเด็นประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
1.แ บ่ ง ห น้ า ที่ กั น อ ย่ า ง
เหมาะสม 

มี ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ที่ ใ ห้
สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
ท าทุกคน 

มีการแบ่ งหน้ าที่ ให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
ท าเกือบทุกคน 

ไม่ค่อยมีการแบ่งหน้าที่
ใ ห้ ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม
ช่วยกันท าทุกคน 

ไม่มีการแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
ท าทุกคน 

2.มีความร่วมมือกันในการ
ท างาน 

สมาชิกในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการท างาน
อย่างเต็มที่ทุกคน 

ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม ใ ห้
ความร่วมมือในการ
ท างานอย่างเต็มที่ แต่
มีอย่างน้อย 1 คนที่
ไม่ให้ความร่วมมือ 

สมาชิกในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการท างาน
อย่างเต็มที่ แต่มีอย่าง
น้ อ ย  3 ค น ที่ ไ ม่ ใ ห้
ความร่วมมือ 

สมาชิกในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการท างาน
อย่างเต็มที่ แต่มีอย่าง
น้ อ ย  4 ค น ที่ ไ ม่ ใ ห้
ความร่วมมือ 

3.การแสดงความคิดเห็น สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่ ว ม กั น แ ส ด งค ว า ม
คิด เห็นในประเด็นที่
ศึกษา 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่
ศึกษา แต่มีอย่างน้อย 
1ค น  ที่ ร่ ว ม แ ส ด ง
ความคิดเห็นในบาง
ประเด็น 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่ ว มกั นแสด งความ
คิดเห็นในประเด็นที่
ศึกษาแต่มีอย่างน้อย 2
คน ที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในบางประเด็น 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่ ว มกั นแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่
ศึกษาแต่มีอย่างน้อย 3
คน ที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในบางประเด็น 

4. การรับฟังความคิดเห็น          สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี การ
รับฟั งความคิด เห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม 
 

สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่
ค่ อ น ข้ า ง รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
แต่จะมีอย่างน้อย 1 คน 
ที่ถือความคิดของตนเป็น
ใหญ่ 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ค่อนข้างรับฟัง
ความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มแต่จะมี
อย่างน้อย 2 คน ที่ถือ
ความคิดของตนเป็น
ใหญ่ 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ค่อนข้างรับฟัง
ความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มแต่จะมี
อย่างน้อย 3 คน ที่ถือ
ความคิดของตนเป็น
ใหญ่ 

5.ความมีน้ าใจช่วยเหลือ
กัน 

สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
น้ าใจและช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือและมีน้ าใจ 
แต่จะมีอย่างน้อย 1 
คน ที่จะไม่ช่วยเหลือ
เพื่อนในกลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือและมีน้ าใจ 
แต่จะมีอย่างน้อย 2 
คน ที่จะไม่ช่วยเหลือ
เพื่อนในกลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือและมีน้ าใจ 
แต่จะมีอย่างน้อย 3 
คน ที่จะไม่ช่วยเหลือ
เพื่อนในกลุ่ม 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง   ที่ตรงกับ
ระดับคะแนน 

3  3. มุ่งมั่นในการท างาน 
ท 

4.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

4.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     
 

                                                                       
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ประเมิน                  

    ............../.................../................ 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ  
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ    ให ้      4   คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง         ให ้     3   คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง        ให ้       2   คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง             ให้       1    คะแนน 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ใฝ่เรียนรู้ 2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

2.3 สรุปความรูไ้ด้อย่างมีเหตผุล     
2. อยู่อย่างพอเพียง 3.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั 

 คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
    

3.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
 อย่างดี 

    

3.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตผุล     
3.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าใหผู้้อืน่เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ ผู้อื่น
กระท าผดิพลาด  
3.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน 
 ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
3.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ 
 และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
41– 48 ดีมาก 
33- 40 ดี 
25- 32 พอใช้ 

ต่ ากวา่ 24 ปรับปรุง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


