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๗๒ 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒    รายวชิา   ทัศนศิลป์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒     
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑   เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น               แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓   
เรื่อง    สร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ ข้าวหลาม            เวลา  ๑ ชั่วโมง 

…………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ปรับปรุง   นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์    นางวชิราภรณ์  ช่างปรุง    นายคเณศ  เทพสุวรรณ   

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐานการเรียนรู้สังคม 

ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
  ศ  ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์   วิพากษ์   
วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรูสึก ความคิดต่องานศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้   
ในชีวิตประจ าวัน  
๒.ตัวช้ีวัด 
       ม.๒/๓   เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ม.๒/๑  อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุ ในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจินตนาการ  เห็นคุณค่า   
สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลป์อย่างอิสระ มีความชื่นชมและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๔. สาระการเรียนรู้   

 ๔.๑ รูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
  ๕. สมรรถนะส าคัญ 

5.1 ความสามารถในการคิด 
 ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๖.๑ มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๖.๒ อยู่อย่างพอเพียง         

 ๗. ภาระงาน  / ชิ้นงาน 
 ๗.๑  ภาระงาน   

  ๗.๑.๑  การออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามแบบต่างๆ 
  ๗.๑.๒  การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามแบบต่างๆ 

 ๗.๒  ชิ้นงาน 
 ๗.๒.๑  ใบงานที่ ๑  เรื่อง   จุดประกายขายฝัน  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ข้าวหลาม 
 ๗.๒.๑  ใบงานที่ ๒  เรื่อง   สิ่งส าคัญคืออะไร  ความในใจท าข้าวหลาม 

๘. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
         ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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         ๒. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับรูปทรงและขนาดของกระบอกข้าวหลามจากประสบการณ์ 
 ๘.๒ ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
  ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ ๕-๖ คน เลือกหัวหน้าและเลขานุการเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและ
บันทึกการประชุมกลุ่ม  
             ๒. .ให้นักเรียนทุกกลุ่มออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามที่สามารถดึงดูดความสนใจ

ตามจินตนาการ  จากใบงานที่ ๑ โดยใช้เวลา  ๑๕ นาท ี
 ๓. หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดวางแผนออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าว

หลามตามจินตนาการ  โดยวิเคราะห์ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันระดม
ความคิดดังนี้ 

๓.๑ นักเรียนมีวิธีการวางแผนการออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามอย่างไรจึงจะพอ
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด  ( ความพอประมาณ ) 

 ๓.๒ ท าไมนักเรียนจึงออกแบบรูปแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามในลักษณะอย่างนี้(มีเหตุผล) 
 ๓.๓ ท าอย่างไรการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามจึงจะเป็นที่น่าสนใจและมีความปลอดภัย  
( มีภูมิคุ้มกัน ) 
 ๓.๔ นักเรียนต้องมีความรู้อะไรบ้างในการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม  ( ความรู้ ) 
 ๓.๕ นักเรียนใช้คุณธรรมด้านใดบ้างในการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามให้ส าเร็จได้  ( คุณธรรม ) 
๔. ให้นักเรียนปฏิบัติการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตามรูปแบบที่ก าหนดในเวลา  ๒๐  นาท ี

 ๘.๓ ขั้นสรุป 
  ๑. นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอผลงานการปฏิบัติ การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม หน้าชั้นเรียน  ๑๐ นาที 

๒. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปขั้นตอนในการออกแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม  ๑๐ นาท ีในใบ
งานที่ ๒  
      ๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

๙.๑ใบงานที่ ๑ เรื่อง  จุดประกายขายฝัน  สร้างสรรค์การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
๙.๒ใบงานที่ ๒ เรื่อง  สิ่งส าคัญคืออะไร  ความในใจการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 

       
๑๐. การวัดและประเมินผล 
 ๑๐.๑ วิธีการประเมิน 

๑๐.๑.๑ ตรวจใบงาน   
๑๐.๑.๒  ตรวจผลงาน 

          ๑๐.๑.๓  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   ๑๐.๒ เครื่องมือ 

๑๐.๒.๑ แบบประเมินใบงาน    
๑๐.๒.๒ แบบประเมินผลงาน 
๑๐.๒.๓.แบบสังเกตพฤติกรรม 

       ๑๐.๓ เกณฑ์การประเมิน 
๑๐.๓.๑  ตรวจใบงาน                  ผ่านเกณฑ์ในระดับ  ดี 
๑๐.๓.๒  ตรวจผลงาน                 ผ่านเกณฑ์ในระดับ  ดี 
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๑๐.๓.๓  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม    ผ่านเกณฑ์ในระดับ  ดี 
๑๒.บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 (เขียนประเด็นเน้นผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ ความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะพอเพียง) 
 
 ด้านความรู้  
(K)...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 ด้านความรู้  
(P)...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 ด้านความรู้  
(A)...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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๗๕ 

ใบงาน ที่ ๑ 
 

เรื่อง   จุดประกายขายฝัน  สร้างสรรค์การจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
ชื่อกลุ่ม………………………………….ชั้น………………….. 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
ประธาน  ๑……………………..……..เลขที่…………   ๒……………………………..……..เลขที…่……… 
เลขานุการ ๓……………………..……..เลขที่…………   ๔……………………………..……..เลขที…่……… 
สมาชิกกลุ่ม ๕……………………..……..เลขที่…………   ๖……………………………..……..เลขที…่……… 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทุกกลุ่มออกแบบการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม เพ่ือดึงดูดความสนใจตามจินตนาการ 
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๗๖ 

ใบงาน ที่ ๒  
 

เรื่อง  สิ่งส าคัญคืออะไร  ความในใจการจัดผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
ชื่อกลุ่ม………………………………….ชั้น………………….. 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
ประธาน  ๑……………………..……..เลขที่…………   ๒……………………………..……..เลขที…่……… 
เลขานุการ ๓……………………..……..เลขที่…………   ๔……………………………..……..เลขที…่……… 
สมาชิกกลุ่ม ๕……………………..……..เลขที่…………   ๖……………………………..……..เลขที…่……… 
ให้นักเรียนช่วยกันสรุปผล จากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตามที่ได้วางแผนไว้ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 
นักเรียนคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีเกินความคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงหลังจากการออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินใบงาน 
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รหัสวิชา   ศ ๒๒๑๐๑   รายวิชา   งานศิลปะ       เรื่อง สร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 
 

             รายการ 
       
 กลุ่มที่ 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ทักษะการ
ท างาน 

คุณภาพ
ของผลงาน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การน าเสนอ
ผลงาน 

รวม
คะแนน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนการปฏิบิติงาน 
๕    หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ผลงานสมบูรณ์เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนได้ 
๔   หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ผลงานสมบูรณ์ 
๓   หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ผลงานไม่สมบูรณ์ 
๒   หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนแต่มีผลงานปรากฏบางส่วน 
๑   หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนไม่ปรากฏผลงาน 
ทักษะการท างาน 
๕   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีผลงานครบถ้วน 
๔   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีผลงาน 
๓   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นบางส่วนและมีผลงาน 
๒   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้องน้อยและ มีผลงาน 
๑   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานไม่ถูกต้องแต่ มีผลงาน 
คุณภาพงาน 
๕   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นตัวอย่างผู้อื่นได้ 
๔   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  สมบูรณ์   
๓   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  แต่ไม่สมบูรณ์   
๒   หมายถึง  ผลงานไม่สมบูรณ์  ๑   หมายถึง  ผลงานไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์   
ความคิดสร้างสรรค์ 
๕   หมายถึง  ผลงานแปลกใหม่ เกิดจากความคิดของตนเอง น าไปเผยแพร่ได้ 
๔   หมายถึง  ผลงานแปลกใหม่ เกิดจากการประยุกต์ความคิดของผู้อื่น 
๓   หมายถึง  ผลงานมีรูปแบบเหมือนผลงานทั่ว ๆไป   
๒   หมายถึง  ผลงานมีรูปแบบ ไม่เหมาะสม 
๑   หมายถึง  ผลงานไม่สามารถประเมินได้ 
การน าเสนอผลงาน 
๕   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องทั้งหมด 
๔   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องบางขั้นตอน 
๓   หมายถึง  ใช้น าเสนอได้ตามข้ันตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องบาขั้นตอน 
๒   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ  ไม่บอกวิธีท า 
๑   หมายถึง  น าเสนอได้ไม่ตามข้ันตอน ไม่บอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  และวิธีท า  
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๗๙ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

รหัสวิชา   ศ ๒๒๑๐๑   รายวิชา   ทัศนศิลป์       เรื่อง  สร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ข้าวหลาม 

 
 
ผู้ประเมิน              ครูผู้สอน                          ตนเอง                   เพื่อน 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             รายการ 
     
   กลุ่มที่ 

ความ
สามัคคี 

 

ความ
รับผิดชอบ 

 

ความขยัน 
อดทน 

 

ความ
ประหยัด
คุ้มค่า 

ความ
ละเอียด
รอบคอบ 

รวม
คะแนน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
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๘๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ความสามัคคี 
๕   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
๔   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นส่วนใหญ่ 
๓   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นบางขั้นตอน 
๒   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นบางส่วน 
๑   หมายถึง  ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ช่วยเหลือกันในการท างาน 
ความรับผิดชอบ 
๕   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานสมบูรณ์  ส่งงานตรงตามเวลาก าหนด  
๔   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานสมบูรณ์  ส่งงานไม่ตรงตามเวลา ก าหนด  
๓   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานไม่สมบูรณ์  ส่งงานตรงตามเวลา ก าหนด 
๒   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ไม่รับผิดชอบการปฏิบัติงานและผลงานไม่สมบูรณ์  
๑   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ไม่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และไม่ส่งผลงาน 
ความขยัน อดทน 
๕   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน  จนผลงานเสร็จสมบูรณ์  
๔   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน  ผลงานค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์ 
๓   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ 
๒   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงานน้อย  ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ 
๑   หมายถึง  ไม่ขยัน  ไม่อดทน ในการปฏิบัติงาน  แต่มีผลงานปรากฏบางส่วน 
ความประหยัดคุ้มค่า 
๕   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างคุ้มค่า และมีผลงานสมบูรณ์ 
๔   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างคุ้มค่า และมีผลงานไม่สมบูรณ์ 
๓   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานสมบูรณ์ 
๒   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานไม่สมบูรณ์ 
๑   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานปรากฏบางส่วน 
ความละเอียดรอบคอบ 
๕   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ มีความประณีต ละเอียด รอบคอบ ทุกขั้นตอน  
๔   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ มีความประณีต ละเอียด แต่ไม่รอบคอบ ทุกข้ันตอน 
๓   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ มีความประณีต แต่ไม่ละเอียด รอบคอบ  
๒   หมายถึง  ท างานด้วยความตั้งใจ ขาดความประณีต ละเอียด  รอบคอบ  
๑   หมายถึง  ไม่ตั้งใจท างาน ขากความประณีต ละเอียด รอบคอบ 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      หลัก
พอเพียง 
 
ประเด็น 

 
พอประมาณ 

 
มีเหตุผล 

 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

 
 
 
 

เนื้อหา 

- วิเคราะห์เนื้อหาออกแบบและ
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักสูตรและมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการ
เรียนรู้ 
- ครูมีความรอบรู้ ในเรื่องทัศน
ธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์  

- มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาในงานศิลปะ
ตลอดการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 
- มุ่งให้ผู้นักเรียนมีความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 
 

- สอนได้ตรงตามจุดประสงค์
ของสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 
- น าความรู้ไปเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆได้
อย่างเหมาะสม 

 
 

เวลา/วัย 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเวลา วัยตาม 
ความสามารถและศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

- เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

-สามารถบิหารจัดการเวลาใน
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
ได้ 

 
 
 

วิธีการจัด 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสม ความรู้ 
ความสามารถตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
 
 
- เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บรรลุตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด มีลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลัดสูตรก าหนด 
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
 
- มีการวางแผน บริหาร
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ รอบคอบ 
 - จัดท าแผน สื่อ แบบวัดผล 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา 
- ก าหนด มอบหมายงาน
เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัว
ล่วงหน้า 
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๘๒ 

 
 
 
 
 
 

 
ประเด็น 

 

 
ความพอประมาณ 

 
ความมีเหตุผล 

 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

 
 
 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

-ใช้สื่อ  และทรัพยากรต่างๆ ที่
หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่
ก าหนด 

- ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ
กับผู้เรียนและวิธีป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการ
จัดการเรียนรู้ 
-จัดท าสื่อที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา 

สถานที่ - เลือกใช้สถานที่ได้เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้าง
มลพิษให้แก่สังคม 

- มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
การประเมินผล 

-ตรงตามเนื้อหาสาระที่จัดการ
เรียนรู้ 

-เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ตรงตาม
ตัวชี้วัด 

-มีวิธีการวัดผล  ประเมินผล
ที่ที่หลากหลาย 
 

 
 

ความรู้ 

-ครูมีความรอบรู้ในหลักสูตร  เนื้อหาสาระ ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด 
-ครูมีความรอบคอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียน รู้จัก
ศักยภาพของนักเรียนและชุมชน 
-ครูมีความรู้เรื่องการใช้สื่อ วิทยาการเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลการและเมินผล 
 

 
 
 

คุณธรรม 

-ครูใช้หลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิตสาธารณะและใช้สติปัญญาในการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม 
-ครูมีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่
สร้างความแตกแยกในสังคมและชุมชน 
- ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตนเองให้เป็นคนดีของสังคม 
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๘๓ 

๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       ๒.๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ  ตามหลัก  ๓  ห่วง  ๒  เงื่อนไข  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลัก
พอเพียง 

 
ความพอประมาณ 

 

 
ความมีเหตุผล 

 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 
-  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการแบ่ง
เวลาในการท ากิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย 
-  เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
-  ผู้เรียนเรียนรู้ในการท ากิจกรรม 
ภาระงานได้เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถตามวัยของผู้เรียน 

 
- ผู้เรียนมีความรู้และเชื่อมโยง
ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
-  เสริใสร้างกระบวนการท างาน 
การคิด การแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
- ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในงานศิลปะ 
-  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
 

 
-  รู้จักการวางแผน 
กระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบให้ประสบความส าเร็จ
และปลอดภัย 
- ปรับตัวในการด าเนินชีวิต
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 
-  เกิดความตระหนักในการ
ประหยัดและอดออม 

   
  ความรู้ 
 

 
- รอบรู้ รอบคอบเกี่ยวกับทัศนธาตุ องค์ประกอบของศิลปะ 

 
คุณธรรม 
 

 
- มีความรับผิดชอบ ความอดทน  มีวินัย  ประหยัด และตรงต่อเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๘๔ 

๒.๒  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใชช้ีวิตที่สมดุลและพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใน ๔  มิติ   
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
 
 
 

ความรู้ 

-มีความรู้ในการออกแบบ
ชิ้นงานใหม่ที่หลากหลาย 
-มีความรู้ความเข้าใจใน
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 

-รู้จักแบ่งหน้าที่ 
รับผิดชอบในการ
ท างาน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เพ่ือนครูและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-มีความรู้ในการ
เหลือใช้วัสดุอุปกรณ์
ในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและใช้
ธรรมชาติรอบ ๆตัว
เป็นแบบในการ
สร้างสรรค์งาน 
-มีความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-มีความรู้ความเข้าใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิน่
มาใช้ในการออกแบบ
ชิ้นงานได้อย่าง
หลากหลาย 
 

 
 
 

ทักษะ 

-มีทักษะการท างานและ
สามารถเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้ถูกตาม
ขั้นตอนอย่างคุ้มค่าและ
ถูกต้องตามหลักของ
องค์ประกอบศิลป์ 
-มีทักษะในการเก็บและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

- เรียนรู้กระบวนการ
กลุ่มฝึกการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

-สร้างสรรค์งาน
ศิลปะโดยอาศัย
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตัว 

-การช่วยเหลือเกื้อกูล
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน 

 
ค่านิยม 

-เห็นคุณค่าของวัสดุ
อุปกรณ์โดยใช้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
-มีเจตนคติที่ดีต่องาน
ศิลปะ 

-เกิดความรักสามัคคีใน
หมู่คณะและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

-ตระหนักในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 

-สืบทอดและเห็น
คุณค่า วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 


