
หลุมดํา 

 
•ทองจํา 3หวง 2เงื่อนไข  
 

•เนนกิจกรรม. :ทําอะไร.......มากกวา ทําไมถึงทํา (ไมมีเหตุผล) 
 

•ชอบทําเกษตรและอดออม 



เศรษฐกิจพอเพียง.  
 

 เปน "หลักคิด" 
 

เปน "หลักในการปฏิบัติ" 



•พัฒนาทักษะการคิด  กอนลงมือปฏิบัติ    คิดวา...  

•เรามีเหตุผลอะไรที่จะทํา คิดถึงเหตุและผล ไมใชอารมณ  

•"เรามีความรูที่ เพียงพอ ที่จะทํางานใหบรรลุและ เหมาะสม ที่จะใชอยางมี

คุณธรรม รับผิดชอบ         หรือไม. (จากครูสอน..จาก...) 
•ถาไม....จะ มีวิธีหาความรู จากที่ไหน?  อยางไร(Internet /ผูรู) 

•แลวเราจะ. มีแผน. ในการปฏิบัติการอยางไร 
•มีความพอดีเหมาะสม พอประมาณกับศักยภาพของตนเองหรือไม 
(งบประมาณ กําลังคน ความรู เวลา) ถาไม.....เปลี่ยนความคดิ/ปรับแผน........หรือ

พัฒนาศักยภาพของตน เองใหเพิ่มขึ้นกอน....ไดหรือไม.....อยางไร 
 
(การคิดแผนกอนลงมือปฏิบัติก็เพื่อใหเห็นกระบวนการทั้งระบบ ทําใหเห็นจุดแข็งและจุดออนของ

แผนเห็นความเสี่ยงและสามารถหาแนวทาง ปองกันความเสี่ยงตอความลมเหลว ) 
 

บทบาทของครู : สงเสริมใหผูเรียน  
 



บทบาทของครู (ตอ) 

 
•สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติ 

•จะเอาความรูลงสูการปฏิบัติไดอยางไร. ที่อยูในความพอดี เหมาะกับเวลา และศักยภาพ

ของตนเอง 
•คาดหวังวาผูเรียนจะพัฒนาทักษะอะไรบาง? 

•หาความรูเพิ่ม 
•ทํางานเปนทีม รับฟงความเห็นที่แตกตาง...... 
•อดทน........ 

•สนับสนุนใหผูเรียนสังเคราะหความรูจากการปฏิบัติ...อาจทําผานกระบวนการ Dialog 
 

•กลับมาทบทวนทําความเขาใจและตีความหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. จะทําให

เขาใจลึกซึ้งมากขึ้น และ "ใชเปน" 



การออกแบบการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรูกอนทํา 
 

•ครูใหความรู 
•คนหาความรู 
•ทักษะความสามารถใน

การคนหาความรู 

การทําโครงการ/กิจกรรม 

ความรูหลังทํา 
 

ทีนักเรียนสามารถ

สังเคราะหได 

คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค 

 
•คิดกอนทํา 
•ทบทวนศักย     
ภาพของตน 
•มีเหตุผล 
•วางแผนปอง   กัน

ความเสี่ยง ตอความ

ลมเหลวของการ

ทํางาน 

การเรียนรูระหวางทํา

เกิดทักษะ 
 

•การฟงผูอื่น 
•การเห็นคุณคา     
ของความตาง 
•ความสามารถ.     
ในการสื่อสาร 



การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทําโครงการ 
พลังงานนําผลิตไฟฟาขนาดจิ๋ว..พ้ืนที่ดําเนินการ อ. บันนังสตา. จ.ยะลา 

โดย นักศึกษาจาก ม. ราชภัฏยะลา 



กระบวนการคิดโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เรามี"ความรูหรือไม" ที่จะทํา

เคร่ืองผลิตพลังงานไฟฟาจาก

พลังงานนํา? 

รูสิ..เราเรียนทฤษฎีจาก

สาขาฟสิกสมาต้ัง

มากมายแลว 

เรามีทักษะความชํานาญในการ

ผลิตเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

หรือไม? 

ไมมี..ไมเคยทําจะมีความชํานาญได

อยางไร...แตเราขอคําปรึกษาจาก

อาจารยท่ีปรึกษาไดนะ 

แลวภาควิชาเรามีเคร่ืองมือทํางาน

ไหม? เราหางบประมาณในการ

ทํางานจากไหนหละ? 

•ภาควิชาเรามีเคร่ือมือใหใชไดเพราะ  อาจารย

อนุมัติแลวครับ 
•แลวเราก็ไดทุนจากธนาคารไทยพา-    ณิ

ชยมาแลวดวย 

ทําไมเราตองไปทํา

โครงการนี้ที่บันนังสตา? 

เพราะเขามีนํามาก แตไมมีไฟ ชาวบาน

ลําบาก ตองใชชีวิตทามกลางความมืด และเรา

มีความรูพอจะชวยได 



คําถามอ่ืนๆเชน 
 

•เราจะทําอยางไร?  ใหงานเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด 
 

•ความปลอดภัยในการทํางานจะทําอยางไร? 
•ชวงเวลา และวิธีการเดินทางจะเอาอยางไรกันด?ี 
..............................................เร่ืองนี้ตองปรึกษาชาวบาน 
 

•เราตองวางแผนกอนดีใหมวาจะมีข้ันตอนการทาํงานกันอยางไร 
•จะใชเวลาทํางานในหองปฏิบัติการนานแคไหน? 
•จะใชเวลานานแคไหนในการทํางานในพื้นที ่
..................ตองทําแผนงานใหชัดเจนปองกันการลมเหลว 

คําถามชวน

คิด 



นักศึกษาทั้ง 4 คนจะใช ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลงมือทําใหโครงการสําเร็จได

อยางไร 

รวมคิด 

รวมทํา 



อดทน ตอสูความ

ลําบาก 

สามัคคีคือพลัง! รวม

แรงรวมใจ ฝาฟน

อุปสรรค 

มือเปอนดิน 

พี่เคามุงมั่นจังเลย

นะ!! 

อยางนี้ตองยกนิ้วใหเปนคนมี

คุณธรรมสูงสง ทนลําบากชวย

ชาวบาน 



เมื่อพบอุปสรรคในการทํางาน พบวาเรามีความรูความชํานาญไมพอ เขาและเธอทําอยางไร? 
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อะไรคือเงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติ บทบาทสําคัญของครู 

เราใหความสําคัญกับความรูที่ เพียงพอ

เหมาะสมกับการทํางาน   high 
tech เกินไปก็แพง และไมเหมาะกับ

ชาวบานที่นี่ครับ 

เรารูวาเรามีศักยภาพอะไร เราเกงอะไร 
และไมเกงอะไร แลวเราหาตัวชวยท่ีมาเติม

ไดอยางเหมาะสมครับ 

เรามี team work. ท่ีดี ผลัดกันนําและ

ผลัดกันตามเพราะเราเกงไมเหมือนกัน ท่ี

สําคัญเราฟงกันดวยคะ 

เราวางแผนปองกันความเส่ียงไว

แลว มองหาทางออกหากเกิด

ปญหา และเราเรียนรูไปกับการ

ทํางานคะ 



ตกลงเราก็ไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชทั้งการเร่ิมคิดโครงการ วางแผน 
และลงมือทํา 

เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ และ

เห็นผลจริง 
 

เราเกงขึ้น อยางนี้เรียกวา ไดทั้งคน

และไดทั้งงาน 

คราวหนา อยากทํางานใหสําเร็จ ก็ตองยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการคิดและ

ปฏิบัติเสียแลว! 

พี่ๆพวกนี้get 
เร็วนะ!! 



ตกลงครู มี

บทบาทอะไร

คะ? 

•สอนภาคทฤษฎี     ใหความรูหลักการทางฟสิกส พอใหนักศึกษาไป

คนควาตอได 
 

•ดึงความอยากเรียนรูของพวกเขาจากโครงการท่ีมีขนาด พอดี ยาก

พอประมาณ แตม ีเปาหมายความสําเร็จท่ีทาทาย นาภาคภูมิใจ  
 

•สอนใหเขารูจักวิธีหาความรู และเรียนรูไดเอง 
 

•ชวนเขามาสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ ครูตอง ต้ังคําถามใหเปน (เปน

ทักษะของความเปนครูเชียวนะ.) ความสําคัญของการสรุปบทเรียนคือการ

เช่ือม โยง การเรียนรูจากการปฏิบัติไปสูทฤษฎีใหได 
 

•ตกลงผมใชเวลาสอนไมมากแตใหนักศึกษาไปคนควา ไปลงมือและ

เรียนรูจากการทํางาน. ในโครงการท่ีเปนโจทยจากชีวิตจริงมากๆครับ 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	การออกแบบการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

