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เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
เวลา 12 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 ว 4.1  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 ใชความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา

 งานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยี

 อยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม   

 ว 4.1 ม.5/1 ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากร 

   ในการทําโครงงานเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน 
 

2. สาระการเรียนรู 
2.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

1 การทําโครงงาน เปนการประยุกตใชความรู และทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากร 

ในการสรางหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือแกปญหาหรืออํานวยความสะดวกในการทํางาน 

2 การทําโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีสามารถดํา เนินการได โดยเริ่มจาก การสํารวจ

สถานการณปญหาท่ีสนใจ เพ่ือกําหนดหัวขอโครงงาน แลวรวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของ

กับปญหา ออกแบบแนวทางการแกปญหา วางแผน และดําเนินการแกปญหา ทดสอบ ประเมินผล 

ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน และนําเสนอวิธีการแกปญหา 

2.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  

3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  นวัตกรรม คือ การสรางสิ่งใหม หรือการนําของเกามาปรับปรุงใหแตกตางจากของเดิม โดยใช

 ความคิดสรางสรรค และความรูในแขนงตางๆ ทําการทดสอบการใชงาน และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 หรืออาจกลาวไดวา นวัตกรรมมาจากการนําเทคโนโลยีและความรูหลายดานมารวมกันอยางประหยัดและ

 คุมคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ

 ประชาชนในทุกระดับ ในการพัฒนาประเทศและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง ประกอบดวย

 ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน โดยมีเง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม นอกจากนั้น

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได เพราะเปนแนวคิดการใชชีวิตท่ีสมดุล 

 กับธรรมชาติ 
 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 



หนวยการเรียนรูท่ี  1  เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี  

13 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 

    - ทักษะการสื่อสาร 

    - ทักษะการแลกเปลี่ยนขอมูล 

2. ความสามารถในการคิด 

    - ทักษะการคิดวิเคราะห 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

    - ทักษะการสังเกต 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

    - ทักษะการทํางานรวมกัน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

    - ทักษะการสืบคนขอมูล    

1. มีวินัย รับผิดชอบ    
2. ใฝเรียนรู  
3. มุงม่ันในการทํางาน 
 

 

 

5. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด  
  - ชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

6.1 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
(รวบยอด เรื่อง การปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ตรวจชิ้นงาน/ภาระ  
  งาน (รวบยอด  

- แบบประเมินชิ้นงาน 
  /ภาระงาน (รวบยอด  

ระดับคุณภาพ 2  
ผานเกณฑ 

6.2 การประเมินกอนเรียน  

- แบบทดสอบกอนเรียน  

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
กอนเรียน  

 

 
- แบบทดสอบกอนเรียน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

 

6.3 ประเมินระหวางการจดักิจกรรม 
     การเรียนรู 

1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
- ตรวจใบงานท่ี 1.2.1 

 
 
- ใบงานท่ี  1.2.1 

 
 
รอยละ 60 ผานเกณฑ 

2 เปาหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

- ตรวจใบงานท่ี 1.2.2 - ใบงานท่ี  1.2.2 รอยละ 60 ผานเกณฑ 

3 พฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทํางานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 
ผานเกณฑ 



หนวยการเรียนรูท่ี  1  เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี  

14 
 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
4 พฤติกรรมการทํางานกลุม  - สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทํางานกลุม 

ระดับคุณภาพ 2 
ผานเกณฑ 

     5 การนําเสนอผลงาน - ประเมินการนําเสนอ 
  ผลงาน 

- แบบประเมิน 
  การนําเสนอผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2 
ผานเกณฑ 

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

- สังเกตความมีวินัย 
  ความรับผิดชอบ 
  ใฝเรียนรู และมุงม่ัน 
  ในการทํางาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค 

ระดับคุณภาพ 2 
ผานเกณฑ 

6.4 การประเมินหลังเรียน 
-  แบบทดสอบหลังเรียน 
   หนวยการเรียนรูท่ี 1 
   เรื่อง เทคโนโลยีและ 
   นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
   อยางยั่งยืน 

 
- ตรวจแบบทดสอบ

หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู 
 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยการเรยีนรูท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

    อยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 1: นวัตกรรมคืออะไร เวลา 4 ช่ัวโมง       
วิธีการสอนโดยเนนรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5Es (5Es Instructional Model  

 

ขั้นนํา 
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 ข้ันท่ี 1 กระตุนความสนใจ (Engagement  

  ครูถามคําถามกระตุนความสนใจของนักเรียนวา“นวัตกรรมเปนสิ่งประดิษฐท่ีคิดคนข้ึนมาใหม 

  หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” และถามคําถามประจําหัวขอกับนักเรียนวา“นักเรียนคิดวาดินสอ

  จัดเปนนวัตกรรมหรือไมเพราะเหตุใด” 

 
 
 ข้ันท่ี 2 สํารวจคนหา (Exploration) 
  1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน หรือตามความเหมาะสมเพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมสืบคน

   เก่ียวกับความหมายของคําวา“นวัตกรรม” จากหนังสือเรียนหรือจากอินเทอรเน็ตท่ี 

   เครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 

  2. จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอเก่ียวกับความหมายของนวัตกรรม 

   ตามท่ีไดสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ พรอมอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

  3. ครูยกตัวอยางนวัตกรรมของการพัฒนาของท่ีมีอยูใหดียิ่งข้ึนตามหนังสือเรียน ไดแก หุนยนต 

   Pepper และจรวด Falcon 9  

  4. นักเรียนแบงกลุม (กลุมเดิม เพ่ือรวมกันสังเกตและศึกษาวิวัฒนาการเทคโนโลยีการจัดเก็บ

   ขอมูลจากหนังสือเรียน 

  5. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิวัฒนาการของการนําเทคโนโลยีมาใช 

    6. จากนั้นครูถามกระตุนความคิดของนักเรียนวา“นักเรียนคิดวาปจจุบันมีวิวัฒนาการใดอีกบาง 

   ท่ีนําเทคโนโลยีเขามาใชงานในชีวิตประจําวัน โดยใหนักเรียนแตละกลุมแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นรวมกันและบันทึกขอมูลลงในสมุดประจําตัว” 
    7. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

    8. นักเรียนศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากหนังสือเรียนหรือสืบคนเพ่ิมเติมจาก

   อินเทอรเน็ตท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 

    9. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน ออกมาอธิบายความหมายของคําวาเทคโนโลยีหนาชั้นเรียน 

 
 ข้ันท่ี 3 อธิบายความรู (Explanation) 
   10. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยี และยกตัวอยางผลิตภัณฑท่ีสรางจากความรูทาง 

   วิทยาศาสตรในหนังสือเรียน เชน ดินสอ คอมพิวเตอร รถยนต โทรศัพท ดาวเทียม เปนตน 

   11. เปดโอกาสใหนักเรียนภายในชั้นเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันภายในชั้นเรียนเก่ียวกับ 

   ผลิตภัณฑท่ีสรางจากความรูทางวิทยาศาสตร และครูตั้งคําถามเพ่ือกระตุนความคิดของ 

   นักเรียนวา“นักเรียนคิดวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแตกตางกันอยางไร” 

   12. ครูอธิบายเกร็ดเสริมความรูท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา (Design Focus เรื่อง การสรางนวัตกรรม  

ขั้นสอน 
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 ข้ันท่ี 4 ขยายความเขาใจ (Elaboration) 
   13. นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับเนื้อหา โดยใหผูเรียนฝกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรู

   และทักษะ (Design Activity  ลงในสมุดประจําตัว 

   14. ครูสุมนักเรียน 4-5 คน หรือตามความเหมาะสม ออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 

 
 
 

 ข้ันท่ี 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลนักเรียนจากการนําเสนอผลงาน สังเกตการตอบคําถาม และการใหความรวมมือ
   ทางการเรียน 
  2. ครูตรวจสอบความถูกตองของผลการทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับเนื้อหา โดยใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 
   เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ (Design Activity  

  3. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีวา“นวัตกรรมและเทคโนโลยีลวน

   เกิดข้ึนจากความตองการของมนุษยท่ีตองการสิ่งใหมท่ีดีกวามาทดแทนสิ่งเดิมเพ่ืออํานวยความ
   สะดวก ตัวอยางเชน ในอดีตมนุษยใชไมกวาดและท่ีตัดผงในการทําความสะอาดบานเรือน  
   ตอมามีการคิดคนนวัตกรรมเครื่องดูดฝุนเพ่ือผอนแรงและประหยัดเวลา เปนตน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 2: การพัฒนาอยางยั่งยืน เวลา 8 ช่ัวโมง       
วิธีการสอนโดยเนนรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es Instructional Model) 

 
 

 ข้ันท่ี 1 กระตุนความสนใจ (Engagement  

ขั้นสรุป 

ขั้นนํา 
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  1. ครูทบทวนความรูเดิมจากชั่วโมงท่ีผานมาเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2. ครูเขียนคําวา“การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน” ลงบนกระดานหนาชั้นเรียน จากนั้นใหนักเรียน

   ออกมาเติมคําตอบวามีแนวทางในการพัฒนาประเทศอยางไรบาง โดยเติมคําตอบในลักษณะ

   ของผังมโนทัศน (Mind Mapping ใหถูกตอง  และใหนักเรียนพิจารณาคําตอบรวมกัน 

  3. ครูถามคําถามประจําหัวขอกับนักเรียนวา “นักเรียนรูหรือไมวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   สัมพันธกับเทคโนโลยีอยางไร” 

 
 
 ข้ันท่ี 2 สํารวจคนหา (Exploration) 
  1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน หรือตามความเหมาะสม เพ่ือรวมกันสืบคนเก่ียวกับ 

   ความหมายของคําวา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากอินเทอรเน็ตท่ีเครื่อง 

   คอมพิวเตอรของตนเอง จากนั้นนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอเก่ียวกับ 

   ความหมายของคําวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

  2. นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหนังสือเรียน 

  3. ครูชี้แนะกับนักเรียนเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. นักเรียนศึกษาทฤษฎีใหมหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง จากหนังสือเรียนเก่ียวกับการจัดพ้ืนท่ีดินเพ่ือ

   การอยูอาศัยและการมีชีวิตท่ียั่งยืน และใหนักเรียนสังเกตแผนภาพแสดงเกษตรทฤษฎีใหม 

   ในการแบงสัดสวนพ้ืนท่ีออกเปน 30 : 30 : 30 : 10 

  

 ข้ันท่ี 3 อธิบายความรู (Explanation) 
  5. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับทฤษฎีใหมหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. นักเรียนแบงกลุม (กลุมเดิม พรอมตั้งคําถามเพ่ือใหนักเรียนไดสืบคนขอมูลจากทาง 

   อินเทอรเน็ตภายใตหัวขอเกษตรทฤษฎีใหมสําคัญอยางไร จากนั้นใหนักเรียนจัดทําออกมาใน

   รูปแบบของปายนเิทศใหความรู และสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน   

  7. นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการจากหนังสือเรียน ท่ีแบงออกเปน

   ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 

    8. ครูวาดรูป 3 หวง ของเศรษฐกิจพอเพียงบนกระดานหนาชั้นเรียน และอธิบายประกอบ 

   เพ่ือใหนักเรียนเขาใจเพ่ิมข้ึน 

    9. นักเรียนสังเกตและบันทึกผังแสดงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลท่ี 9 ลงในสมุด

   ประจําตัวของตนเอง 

   10. นักเรียนทําความเขาใจกับเกร็ดเสริมความรูท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา (Design Focus เรื่อง   

   เศรษฐกิจพอเพียง และสุมนักเรียนออกมาอภิปรายหนาชั้นเรียน 

ขั้นสอน 
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   11. นักเรียนทําใบงานท่ี 1.2.1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และสุมนักเรียน 2-3 คนออกมานําเสนอ

   หนาชั้นเรียน พรอมกับอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

   12. นักเรียนศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีไดรับการเชิดชู

   เกียรติสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN จากหนังสือเรียนหรือสืบคนเพ่ิมติมจาก 

   ทางอินเทอรเน็ต 

   13. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนเขาใจเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   17 ประการ 

   14. นักเรียนทําใบงานท่ี 1.2.2 เรื่อง เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และสุมนักเรียน 17 คน 

   ออกมาเฉลยคําตอบ พรอมกับอภิปรายรวมกันในหองเรียน โดยครูคอยใหคําแนะนําตาม 

   ความเหมาะสม 

   15. นักเรียนศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   จากหนังสือเรียน พรอมสังเกตตัวอยางการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในหนังสือเรียน 

 

  ข้ันท่ี 4 ขยายความเขาใจ (Elaboration) 
    16. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คนหรือตามความเหมาะสม เพ่ือรวมกันสืบคนตัวอยางการใช

    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอินเทอรเน็ต และ 

    คัดเลือกเนื้อหา 1 เรื่อง เพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน 

    17. ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยครูคอยใหคําแนะนํา 

    ตามความเหมาะสม 

   
 

 
 
 

 ข้ันท่ี 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลนักเรียนจากการนําเสนอผลงาน สังเกตการตอบคําถาม การใหความรวมมือ 
   ทางการเรียน สมุดประจําตัว และการทําใบงาน 
  2. ครูตรวจสอบความถูกตองของผลการทําใบงานท่ี 1.2.1 และ ใบงานท่ี 1.2.2 
  3. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยาง
   ยั่งยืน 
  4. นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรู ความเขาใจ และพัฒนาการคิดของผูเรียน 
   (Unit Question) โดยการตอบคําถามลงในสมุดประจําตัว 
  5. ครูสุมนักเรียน 5 คน ออกมาเฉลยการตอบคําถามจากการทํากิจกรรม Unit Question 
   หนาชั้นเรียน 

ขั้นสรุป 
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  6. นักเรียนตรวจสอบระดับความสามารถของตนเอง (Self - Check โดยพิจารณาขอความวาถูก
   หรือผิด หากนักเรียนพิจารณาขอความไมถูกตองใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาตามหัวขอท่ี
   กําหนดให  
  7. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
   พัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือวัดความรูท่ีนักเรียนไดรับหลังจากผานการเรียนรู 
  8. มอบหมายใหนักเรียนแตละคนทําชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลัก
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นนํามาสงในชั่วโมงถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 8.1 ส่ือการเรียนรู 
   1  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ม. 5 

    หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   2  ใบงานท่ี 1.2.1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
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   3  ใบงานท่ี 1.2.2 เรื่อง เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   4  เครื่องคอมพิวเตอร 

8.2 แหลงการเรียนรู 
1  หองคอมพิวเตอร 
2  อินเทอรเน็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนวยการเรียนรูที่ 1 
 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญอยางไร  

ก. ทําใหประชาชนมีความรักใคร สามัคคี และ

 6. การกระทําของบุคคลในขอใดจัดอยูในคุณสมบัติ  

    ความพอประมาณ  

แบบทดสอบกอนเรียน 
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ปรองดองกัน  

ข. ทําใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูท่ีไม

แตกตางกันมากนัก พออยูพอกิน  

ค. เปนแนวทางใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตแบบ

พออยูพอกิน และสามารถพ่ึงพาตนเองได  

ง. เปนผลดีตอการสงเสริมอาชีพใหกับชาวไทย 

ทุกคน โดยไมเลือกวัย ฐานะ และความเปนอยู  

2. “ทฤษฎีใหม” เปนแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ   

    กับเรื่องใด  

ก. การคาขาย              ข. การเกษตร  

ค. การอตุสาหกรรม     ง. การเมืองการปกครอง  

3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยูบนพ้ืนฐาน 

    ของหลักธรรมในขอใด  

ก. อริยสัจ 4          ข. อิทธิบาท 4 

ค. เบญจธรรม        ง. ทางสายกลาง   
4. การตั้งเปาหมายการศึกษาท่ีเทาเทียม เก่ียวของกับ 

    ดานใด 

ก. ดานสังคม          ข. ดานเศรษฐกิจ 

ค. ดานสิ่งแวดลอม   ง. ดานการจัดการ 

5. การตั้งเปาหมายการใชประโยชนจากมหาสมุทรและ 

    ทรพัยากรทางทะเล เก่ียวของกับดานใด 

ก. ดานสังคม          ข. ดานเศรษฐกิจ 

ค. ดานสิ่งแวดลอม   ง. ดานการจัดการ 

 

 

เฉลย 

ก. โป ซ้ืออุปกรณการเรียนเทาท่ีจําเปน  

ข. ปอง ทําการบานตามท่ีครูมอบหมาย  

ค. แปม เก็บเงินท้ังหมดท่ีไดจากแมเพ่ือฝากธนาคาร 

ง. แปง หางานทําชวงปดเทอม 

7. การทําใหคนในชาติตระหนักถึงคุณธรรม 

    มีความซ่ือสัตยสุจริต สอดคลองกับขอใด  

ก. ความมีเหตุผล   ข. มีภูมิคุมกัน 

ค. เง่ือนไขความรู   ง. เง่ือนไขคุณธรรม 

8. เง่ือนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียง หมายถึงการปฏิบัติตนในขอใด 

ก. ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  

ข. มีเหตุผลในการใชชีวิตประจําวัน 

ค. เตรียมพรอมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ง. ซ่ือสัตยสุจริต อดทน มีความเพียร 

9. ความพอประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียงหมายถึงการปฏิบัติตนในขอใด 

ก. ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  

ข. มีเหตุมีผล  

ค. เตรียมตัวพรอมรับผลกระทบ  

ง. ซ่ือสัตยสุจริต อดทน มีความเพียร 

10. ขอใดไมเกี่ยวของกับเกษตรทฤษฎีใหม 

     ในการแบงสัดสวนพ้ืนท่ี 

 ก. พ้ืนท่ีน้ํา 30%   

 ข. พ้ืนท่ีดินปลูกบาน 30%  

 ค. พ้ืนท่ีดินปลูกขาว 30%  

 ง. พ้ืนท่ีดินปลูกพืชไร 30% 
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คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

แบบทดสอบหลังเรียน 
1. ค   2. ข 3.  ง 4.  ก 5. ค 6.  ก 7.  ง 8.  ง 9.  ก     10.  ข 
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1. ขอใดไมใชคุณสมบัติของเศรษฐกิจพอเพียง  

ก. ความพอประมาณ  

ข. ความมีเหตุผล 

ค. ความรู 

ง. มีภูมิคุมกัน  

2. ขอใดไมเกี่ยวของกับการแบงสัดสวนพ้ืนท่ี 

    ในเกษตรทฤษฎีใหม  

ก. พ้ืนท่ีดินปลูกขาว 

ข. พ้ืนท่ีดินปลูกไมดอกไมประดับ 

ค. พ้ืนท่ีดินปลูกพืชไร  

ง. พ้ืนท่ีดินปลูกบาน  

3. ขอใดคือหลักธรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

   พอเพียง  

ก. ทางสายกลาง    ข. อิทธิบาท 4 

ค. เบญจธรรม       ง.อริยสัจ 4 

4. การตั้งเปาหมายอุตสาหกรรม นวัตกรรม  

   โครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวของกับดานใด 

ก. ดานสังคม 

ข. ดานเศรษฐกิจ 

ค. ดานสิ่งแวดลอม 

ง. ดานการจัดการ 

5. การตั้งเปาหมายเมืองและถ่ินฐานมนุษย 

    อยางยั่งยืน เก่ียวของกับดานใด 

ก. ดานสังคม 

ข. ดานเศรษฐกิจ 

ค. ดานสิ่งแวดลอม 

ง. ดานการจัดการ 

เฉลย 

 6. พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได จัดอยูในดานใด 

ก. ดานสังคม 

ข. ดานเศรษฐกิจ 

ค. ดานสิ่งแวดลอม 

ง. ดานการจัดการ 

7. การทําใหคนในชาติมีความรอบรูเก่ียวกับวิชาการ 

    ตาง ๆ สอดคลองกับขอใด  

ก. มีเหตุผล             ข. มีภูมิคุมกัน 

ค. เง่ือนไขความรู      ง. เง่ือนไขคุณธรรม 

8. ความรูตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนมาและสามารถขายได  

    เรียกวาอะไร 

ก. เทคโนโลย ี

ข. อุปกรณ  

ค. เครื่องมือ  

ง. นวัตกรรม 

9. มีภูมิคุมกัน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    หมายถึงการปฏิบัติตนในขอใด 

ก. ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  

ข. มีเหตุผลในการใชชีวิตประจําวัน  

ค. เตรียมพรอมรบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ง. ซ่ือสัตยสุจริต อดทน มีความเพียร 

10. ขอใดไมเกี่ยวของกับเกษตรทฤษฎีใหม 

     ในการแบงสัดสวนพ้ืนท่ี 

ก. พ้ืนท่ีน้ํา 30%   

ข. พ้ืนท่ีดินปลูกขาว 30%  

ค. พ้ืนท่ีดินปลูกบาน 10%  

ง. พ้ืนท่ีดินปลูกพืชไร 10% 

 
1. ค   2. ข  3.  ก  4.  ข    5. ก 6.  ค 7.  ค 8.  ง 9.  ค     10.  ง 


