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78 

  

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ……….. 

   

 

 

 

 
    

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ (กรณีรายวิชาเพิ่มเติม) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ทักษะ/กระบวนการ (P) 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (A) 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่      ชื่อ                                                                                               . 
เร่ือง                                                                                           . เวลาสอน    50     นาที    
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                             วิชา                      รหัสวิชา                      “ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่                                              ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา                         . 
ผู้สอน                                                                                                                       “ 



2 
 

6. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล (ท าเคร่ืองหมาย  ในวงกลม ได้มากกว่า  
    1 ด้าน) 
     เป็นเลิศทางวิชาการ   ส่ือสารสองภาษา   ล ้าหน้าทางความคิด 
     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
7. สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. สาระการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. ภาระงาน/ช้ินงานที่แสดงผลการเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขั้นน า 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ค้าตอบท่ีคาดหวัง  (ครูผู้สอนได้น้าเข้าสู่บทเรียนแล้ว มีความคาดหวังค้าตอบอะไรจากนักเรียน) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ขั้นสอน   
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ขั้นสรุป 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ความรู้ 
(K) 

   

จุดประสงค์การเรียนรู้ทักษะ/
กระบวนการ (P) 

   

จุดประสงค์การเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม (A) 

   

สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
ระบุสมรรถนะส้าคัญของ
ผู้เรียน 

   

คุณลักษณะของผู้เรียนตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล 
ระบุด้านท่ีเลือก 

   

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
ระบคุ่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

   

 
ตัวอย่าง  
 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
นัก เรี ยน สามารถอธิบ าย
สาเหตุของสงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ (K)  

ประเมินผลงานจาก 
ใบงาน 

แบบประเมินผลงานโดย
ใช้เกณฑ์การประเมิน 
*แบบ RUBRIES SCORE 
(ดูตัวอย่าง) 

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

นักเรียนสามารถสรุปผลท่ี
เกิดขึ นเหตุการณ์สงครามโลก
ครั งท่ี 1 ได้ (P) 

ประเมินกระบวนการ
กลุ่ม 

*แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
(ดูตัวอย่าง) 

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
นักเรียนสามารถเสนอแนะ
แนวทางเชิงบวกในการแก้ไข
ปัญหาในสงครามโลกครั งท่ี 1 
ได้ (A) 

ประเมินผลงานจาก 
ใบงาน 

แบบประเมินผลงานโดย
ใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบ RUBRIES SCORE 

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- ประเมินผลงานจาก 
ใบงาน 
- ประเมินกระบวนการ
กลุ่ม 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
- แบบประเมินผลงาน
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบ RUBRIES SCORE 

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

คุณลักษณะของผู้เรียนตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล 
1. เป็นเลิศทางวิชาการ  
2. ล ้าหน้าทางความคิด 
3. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
4. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

- ประเมินผลงานจาก 
ใบงาน 
- ประเมินกระบวนการ
กลุ่ม 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
- แบบประเมินผลงาน
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบ RUBRIES SCORE 

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
1. ใฝ่หาความรู้ 
2. มีศีลธรรม 

- ประเมินผลงานจาก 
ใบงาน 
- ประเมินกระบวนการ
กลุ่ม 
- ประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญของผู้เรียน 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
- แบบประเมินผลงาน
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบ RUBRIES SCORE 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ส้าคัญของผู้เรียน 

4 = ดีมาก 
3 = ดี 
2 = พอใช้ 
1 = ควรปรับปรุง 

 
 

หมายเหตุ แนบแบบเคร่ืองมือที่ใช้ตามตัวอย่างที่ก าหนดให้ 
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ตัวอย่าง 

 

แบบประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ RUBRIES SCORE 
 

ระดับคะแนนสิ่งที่
ประเมิน 

4 คะแนน 
(ดีมาก) 

3 คะแนน 
(ดี) 

2 คะแนน 
(พอใช้) 

1 คะแนน 
(ควรปรับปรุง) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
ตัวอย่าง  
 

 
ระดับคะแนนสิ่งที่

ประเมิน 
4 คะแนน 
(ดีมาก) 

3 คะแนน 
(ดี) 

2 คะแนน 
(พอใช้) 

1 คะแนน 
(ควรปรับปรุง) 

- อธิบายสาเหตุ
ของสงครามโลก
ครั งท่ี 1 ได้ 

อธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง 90-100% 

อธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง 70-80% 

อธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง 50-60% 

อธิบายสาเหตุของ
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง ต้่ากว่า 
50% 

- สรุปผลท่ีเกิดขึ น
เหตุการณ์
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ 

สรุปผลท่ีเกิดขึ น
เหตุการณ์
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง 90-
100% 

สรุปผลท่ีเกิดขึ น
เหตุการณ์
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง 70-
80% 

สรุปผลท่ีเกิดขึ น
เหตุการณ์
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง 50-
60% 

สรุปผลท่ีเกิดขึ น
เหตุการณ์
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง ต้่า
กว่า 50% 

- เสนอแนะ
แนวทางเชิงบวกใน
การแก้ไขปัญหาใน
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ 

เสนอแนะแนวทาง
เชิงบวกในการ
แก้ไขปัญหาใน
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง 90-
100% 

เสนอแนะแนวทาง
เชิงบวกในการ
แก้ไขปัญหาใน
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง 70-
80% 

เสนอแนะแนวทาง
เชิงบวกในการ
แก้ไขปัญหาใน
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง 50-
60% 

เสนอแนะแนวทาง
เชิงบวกในการ
แก้ไขปัญหาใน
สงครามโลกครั งท่ี 
1 ได้ถูกต้อง ต้่า
กว่า 50% 
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ตัวอย่าง 

 
แบบประเมินกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

คร้ังที่........วัน/เดือน/ปี ที่สังเกต........./................/.............  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่............ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่...../.... 

ชื่อกลุ่ม............................................... 
 

สมาชิกกลุ่ม 
คนที่ ชื่อ – นามสกุล เลขที ่ บทบาท 
    
    
    
    

 
ท่ี รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท้างาน     
2 มีการแบ่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและสมาชิกท้าตามหน้าท่ีทุกคน     
3 การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น     
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน     
5 ให้ความช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มอื่น     

รวม  
 
 

       ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 
              (...................................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่้าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั งหรือไม่เคยปฏิบัติเลย ให้ 1 คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 - 20 4 หมายถึง ดีมาก 
13 - 16 3 หมายถึง ดี 
9 - 12 2 หมายถึง พอใช้ 
5 – 8  1 หมายถึง ปรับปรุง 
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ตัวอย่าง 

 
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รายบุคคล) 

คร้ังที่........วัน/เดือน/ปี ที่สังเกต........./................/.............  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่............ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่...../.... 

 
พฤติกรรมที่สังเกต/พฤติกรรมที่บ่งชี้ 

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท้างาน (กล้างแสดงออก ซักถาม อ่าน คิด เขียน ตอบค้าถามท้างาน ส่งงาน 

และปฏิบัติตนตามท่ีได้รับมอบหมาย) 
3. มีวินัย (แต่งกายเรียบร้อย ถูกระเบียบ มีความพร้อมท่ีจะเรียน ปฏิบัติตามกติกา) 
4. ซื่อสัตย์สุจริต (ตรงต่อเวลา ไม่บิดเบือนข้อมูล ท้าข้อสอบด้วยตนเอง) 
5. รักความเป็นไทย 

 
เกณฑ์การประเมิน       

 4 = ดีมาก 
 3 = ดี 
 2 = พอใช้ 
   1 = ควรปรับปรุง   
    
       ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 
              (...................................................) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ชื่อ – สกุล นักเรียน 

 

พฤติกรรมที่สังเกต/ 
พฤติกรรมที่บ่งชี้ 

รวมคะแนน 
20 

ผลการประเมิน
เกณฑ์ร้อยละ 80 

1 2 3 4 5 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.         
2.         
3.         
4.         
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บันทึกผลหลังสอน 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
2. ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
3.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

     ลงช่ือ..................................................ผู้สอน 
             (............................................) 
           ........../...................../.................. 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
     ลงช่ือ.................................................. 
             (............................................) 
           ........../...................../.................. 
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ความเห็นของผู้นิเทศ/ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา........................................รหัส......................... 
  

 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ.................................................. 
                         (นายอนันต์  เนตรมณี) 
          รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                      ........../...................../.................. 
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ตารางวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง................................................................................................ 

1. ผู้สอนน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี  
                  หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื อหา 
 
 
 

   

เวลา    

วิธีการจัดกิจกรรม    

แหล่งเรียนรู้    

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 
 
 

   

การประเมินผล 
 
 
 

   

ความรู้ท่ีครูจ้าเป็นต้องมี  

คุณธรรมของครู  
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2. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี  

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1...................................... 
....................................... 
2..................................... 
....................................... 
3....................................... 
......................................... 
4....................................... 
......................................... 

1...................................... 
....................................... 
2..................................... 
....................................... 
3....................................... 
......................................... 
4....................................... 
......................................... 

1...................................... 
....................................... 
2..................................... 
....................................... 
3....................................... 
......................................... 
4....................................... 
......................................... 

ความรู้ท่ีต้องมีก่อน
เรียน 

 

คุณธรรมของผู้เรียน  

2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติ ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี  

               ด้าน 
 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
 
 
 

    

ทักษะ 
 
 
 

    

ค่านิยม 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง การเพาะเห็ด 
1. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

                  หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื อหา 
 

มีความเหมาะสมและ
สามารถเรียนรู้จาก
ท้องถิ่นได้ 

เลือกเนื อหาท่ีง่ายและ
สะดวกต่อการค้นคว้า 

มีความเท่ียงตรงในสาระการ
เรียนรู ้

เวลา จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เต็มเวลา 

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า จัดการเรียนรู้บรรลุ
จุดประสงค์ 

วิธีการจัดกิจกรรม เรียนรู้ได้ด้วยวิทยากร
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น 

การวางแผนแบ่งหน้าท่ี
การปฏิบัติกิจกรรมเพาะ
เห็ด 

มีเทคนิคให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ ตามความเหมาะสมกับ
กิจกรรม 

แหล่งเรียนรู้มีความ
หลากหลาย เพื่อให้
เหมาะสมกับบทเรียน 

ครูหาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู ้

ส่ือ/อุปกรณ์ ใช้ส่ืออุปกรณ์ ได้ถูกต้อง
และเกิดประโยชน์กับ
นักเรียน 

ส่ือเป็นเครื่องมือให้
นักเรียนเรียนรู้เร็วและ
เข้าใจง่าย 

ครูตระหนักความส้าคัญของ
ส่ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

การประเมินผล 
 

ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสม 

การประเมินผลด้วย
วิธีการหลากหลาย 

วางแผนการออกแบบ
เครื่องมือประเมินผลตรงกับ
ตัวชี วัด 

ความรู้ท่ีครูจ้าเป็นต้องมี การเติบโตของเชื อรา ส่ิงแวดล้อม วัสดุท่ีใช้ทางการเกษตร 

คุณธรรมของครู มีวินัย / รับผิดชอบ / เสียสละ/ อดทน/ ความเมตตา / กรุณา 
 

2. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี  

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ใช้วัสดุท่ีเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้เพาะ
เห็ดและก่อให้เกิดรายได้ 

นักเรียนมีความตั งใจ 
อดทน และเอาใจใส่ต่อ
การเรียน และท้างาน
เต็มศักยภาพ 

นักเรียนมีการวาง
แผนการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

ความรู้ท่ีต้องมีก่อนเรียน การเลือกเชื อเห็ด วัสดุเพาะเห็ด วงจรชีวิตเห็ด การเจริญเติบโต การจ้าหน่าย 
คุณธรรมของผู้เรียน ตรงต่อเวลา / ความรับผิดชอบ 
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2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติ ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี  

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
 
 

ใช้/เก็บอุปกรณ์
เครื่องมือออกแบบ
ได้ถูกต้อง 

แลกเปล่ียนข้อมูล
กับบุคคลอื่นๆ 

มีความรอบรู้เรื่อง
ต่างๆ 

ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้เหมาะสม 

ทักษะ 
 

มีทักษะการเรียนรู ้ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

ปรับตัวเข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมได้ง่าย 

มีทักษะการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข 

ค่านิยม 
 
 

ใช้อุปกรณ์
ออกแบบคุ้มค่า 

มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน 

มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนและ
ส่ิงแวดล้อม 

มีความเป็นมิตรต่อ
ผู้อื่น 

 

 


