
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เร่ือง  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                       สาระเศรษฐศาสตร์ 
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส 21102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 5 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/1  อธิบายความหมาย  และความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                     3.1.1  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
                     3.1.2  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
                     3.1.3  ทรพัยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
         3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                    3.2.1  การจําแนก 
                     3.2.2  การให้เหตุผล 
                     3.2.3  การปฏิบัติ 
                     3.2.4  การสรุปความรู้ 
         3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ความเข้าใจที่คงทน 
        4.1  เศรษฐศาสตร ์ เป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์เก่ียวกับการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิต 
ที่มอียู่จํากัดมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยผลิตสินค้าและบริการจําหน่ายจ่ายแจกไปยังบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือสนองความต้องการที่มีอยู่ไม่จํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด           
        4.2  ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์  สามารถจําแนกได้  2  ลักษณะ คือ 
                       1.  เศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics) เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม 
               ทางเศรษฐกิจย่อย 
                       2.  เศรษฐศาสตร์มหภาค(macroeconomics)  เป็นการศึกาาถึงพฤติกรรม 
               ทางเศรษฐกิจรวม  
               เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  มีดังนี้  
                       1.  ผู้บริโภค  ช่วยทําให้ผู้บริโภครู้จักการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 
                ในการบริโภคและใช้ในทางที่ดีที่สุด 

       2.  ผู้ประกอบการผลิต ช่วยทําให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการวางแผน 
                การผลิต 

        3.  ผู้บริหารในองค์กรของรัฐ  ช่วยให้ผู้บริหารในองค์กรของรัฐมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

        4.3  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่   
                   1.  ที่ดิน (land)  หมายถึง  ผืนแผ่นดิน  และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  

 2.  แรงงาน (labour)  หมายถึง  แรงกาย  และความรู้ความสามารถในการทํางานของมนุษย์                           
 3.  ทุน (capital)  หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการผลิต  ได้แก่ 

โรงงาน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
                   4.  ผู้ประกอบการ (entrepreneurship)  หมายถึง  ความสามารถของผู้ที่จะทําหน้าที่ในการ
รวบรวมปัจจัยการผลิตสามประเภทแรกมาดําเนินการผลิต 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ ์

ความเข้าใจที่คงทน 
 

1. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 
 

1.  ตรวจ
แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 
2.  ตรวจใบงาน  
เรื่อง เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 
2. ใบงาน 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 
80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 
80 

ทักษะ/กระบวนการ 
 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การทําใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤตกิรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การทํางาน 
3.  การทําความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  
 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน ต้อง
ไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา             รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  ความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา.........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู ้
         ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/1  อธิบายความหมาย  และความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             1.  บอกความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ (K) 
          2.  สืบค้นข้อมูลหาความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ (P) 
          3.  เห็นคุณค่าของวิชาเศรษฐศาสตร์  และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          เศรษฐศาสตร์  เป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตที่มี 
อยู่จํากัดมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยผลิตสินค้าและบริการจําหน่ายจ่ายแจกไปยังบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  เพ่ือ
สนองความต้องการที่มีอยู่ไม่จํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด           
5.  สาระการเรียนรู้   
          ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        8.1  ความพอประมาณ 
                 นักเรียนเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
        8.2  ความมีเหตุผล 
                  นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชา

เศรษฐศาสตร์ 
        8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                  นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

          บอกความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์และสืบค้นข้อมูล 
หาความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                 เห็นคุณค่าของวิชาเศรษฐศาสตร์  และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ 
        ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

    
10.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่  1   
      ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

              1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและ
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
              2.  นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แต่ยังไม่ต้องเฉลย 

      ขั้นที ่2   ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                    3.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  ว่าเป็นวิชาที่ศึกษา 
      ถึงพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จํากัดมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
      โดยผลิตสินค้า  และบริการจําหน่ายจ่ายแจกไปยังบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อสนองความต้องการที่มีอยู่ 
      ไม่จํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด         

              4.  ซักถามนักเรียนและตั้งประเด็นคําถามในประเด็นต่อไปนี้ 
                       4.1  ให้นักเรียนบอกความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์   

                                    (แนวการตอบ : เพ่ือให้มนุษย์รู้จักการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จํากัด   
มาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด) 
                       4.2  ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์   

                                    (แนวการตอบ :ช่วยให้ผู้บริโภคจัดสรรรายได้ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดไปซื้อสินค้าและ 
บริการต่างๆได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม) 
               5.  กล่าวคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบ
คําถามไม่ถูกต้อง   
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป                  
               6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของ
วิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
 
                 

 
 

 
 
 

 



ชั่วโมงที่  2 
      ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

             1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
      ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

             2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   

                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ  
และประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

                  4.  นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์             
5.  นักเรียนทําใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

            6.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงาน  ครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลัง  
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

      ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
                   7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชา

เศรษฐศาสตร์ 
                   8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของ

วิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
             1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
             2.  ใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
12.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
             1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
             2.  ใบความรู้  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
             3.  ใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



13.  การวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1.  ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้าน
กระบวนการ 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะ
ส าคัญ 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์                                        เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                            เวลา...........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.1  เข้าใจ  และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/1  อธิบายความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  บอกขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าและนําความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  ไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์  สามารถจําแนกได้  2  ลักษณะ คือ 
                1.  เศรษฐศาสตร์จุลภาค (microeconomics)  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจย่อย 
                2.  เศรษฐศาสตร์มหภาค (macroeconomics)  เป็นการศึกาาถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจรวม  
           เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  มีดังนี้  
                1.  ผู้บริโภค  ชว่ยทําให้ผู้บริโภครู้จักการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในการ
บริโภคและใช้ในทางที่ดีที่สุด 
                2.  ผู้ประกอบการผลิต  ช่วยทําให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการผลิต 
                3.  ผู้บริหารในองค์กรของรัฐ  ช่วยให้ผู้บริหารในองค์กรของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
5.  สาระการเรียนรู้   
         ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        8.1  ความพอประมาณ 
                 นักเรียนเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
        8.2  ความมีเหตุผล 
                  นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์          

8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
                  นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
        8.4  เงื่อนไขความรู้ 

          บอกขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์และสืบค้นข้อมูลหาขอบข่ายและเป้าหมาย
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

        8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                 เห็นคุณค่าของขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน   

ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
    
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขัน้ที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  แล้วโยงเข้าสู่
เนื้อหา  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิกแต่
ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ขอบข่ายและ
เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
ชั่วโมงที่  2 

ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์  ต่อจาก 
      ชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
      จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชา

เศรษฐศาสตร์ 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์                                                         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู ้
       ส 3.1  เข้าใจ  และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/1  อธิบายความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  บอกทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าและนําความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  หมายถึง  สิ่งต่างๆท่ีนํามาใช้ผลิตสินค้าหรือบริการ  ทั้งที่เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน  แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่   
                1.  ที่ดิน (land)  หมายถึง  ผืนแผ่นดิน  และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  
                2.  แรงงาน (labour)  หมายถึง  แรงกาย  และความรู้ความสามารถในการทํางานของมนุษย์                           
                3.  ทุน (capital)  หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการผลิต  ได้แก่ 
โรงงาน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
                4.  ผู้ประกอบการ (entrepreneurship)  หมายถึง  ความสามารถของผู้ที่จะทําหน้าที่ในการ
รวบรวมปัจจัยการผลิตสามประเภทแรกมาดําเนินการผลิต 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน    
          ทํางานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
             1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
             2.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้คําถามดังนี้   
                    2.1  นักเรียนคิดว่าทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  หมายถึงอะไร 
                    (แนวการตอบ : สิ่งต่างๆที่นํามาใช้ผลิตสินค้าหรือบริการ  ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น) 
                    2.2  นักเรียนคิดว่าทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  ได้แก่อะไรบ้าง 
                    (แนวการตอบ : แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่  1.  ที่ดิน (land)  หมายถึง  ผืน
แผ่นดิน  และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  2.  แรงงาน (labour)  หมายถึง  แรงกาย  และความรู้ความสามารถ
ในการทํางานของมนุษย์  3.  ทุน (capital)  หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการผลิต  
ได้แก่  โรงงาน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  และ 4.  ผู้ประกอบการ (entrepreneurship)  
หมายถึง  ความสามารถของผู้ที่จะทําหน้าที่ในการรวบรวมปัจจัยการผลิตสามประเภทแรกมาดําเนินการผลิต) 

      3.  กล่าวคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบคําถาม 
ไม่ถูกต้อง               

                  4.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  จากนั้นครูแนะนําวิธี
การศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์   

                 5.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์   
           6.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขัน้ที่ 3  ขั้นสรุป 
           7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  
           8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์                     

                 9.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
               10.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
                  2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
                  3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1.  ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 
 

1.  แบบใบงาน 
 

1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้าน
กระบวนการ 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะ
ส าคัญ 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เร่ือง  พฤติกรรมการบริโภค                                                       สาระเศรษฐศาสตร์ 
รายวิชาสังคมศึกษา     รหัสวิชา  ส 21102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 5 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
         ส 3.1  ม. 1/2  วิเคราะห์ค่านิยม  และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ 
         ส 3.1  ม. 1/3  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปสงค์  และอุปทาน 
         ส 3.1  ม. 1/4  อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                     3.1.1  พฤติกรรมการบริโภค 
                     3.1.2  อุปสงค์  อุปทาน 
                     3.1.3  ทรัพย์สินทางปัญญา 
        3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                    3.2.1  การจําแนก 
                     3.2.2  การให้เหตุผล 
                     3.2.3  การปฏิบัติ 
                     3.2.4  การสรุปความรู้ 
         3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ความเข้าใจที่คงทน 
        4.1  พฤติกรรมการบริโภค  มีความสําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  เพราะ
การบริโภค คือ  รายจ่ายของครัวเรือนที่ใช้ไปเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการดํารงชีวิต 
        4.2  อุปสงค์  เป็นความต้องการของผู้บริโภคท่ีจะซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งสามารถท่ีจะซื้อใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ในระดับราคาสินค้าต่าง ๆ กัน   
               ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปสงค์ท่ีสําคัญ  ได้แก่  ราคาของสินค้า  และบริการ  รายได้ของ
ผู้บริโภค  รสนิยมของผู้บริโภค  ราคาสินค้าชนิดอ่ืน ๆ  
              อุปทาน  เป็นความต้องการเสนอขายสินค้า  และบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ 
กัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   
              ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปทานที่สําคัญ  ได้แก่ กรรมวิธีในการผลิต ราคาของปัจจัย 
การผลิต  การคาดคะเนของราคาสินค้า  ภาษี  หรือเงินช่วยเหลือ 
       4.3  ทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นผลผลิตที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์  เพ่ือป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์จึงมีการกําหนดให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือมิให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ 
จากผลงานของผู้ประดิษฐ์คิดค้น 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจที่คงทน 
 

1. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  พฤติกรรมการ
บริโภค 
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  พฤติกรรมการ
บริโภค 

1.  ตรวจ
แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภค 
2.  ตรวจใบงาน  
เรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภค 

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  พฤติกรรมการ
บริโภค 
2. ใบงาน 
เรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภค 

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 
80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกช่อง
เกินร้อยละ 
80 

ทักษะ/กระบวนการ 
 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การทําใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การทํางาน 
3.  การทําความ
เข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูล  
 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการ
ประเมิน ต้อง
ไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  พฤติกรรมการบริโภค                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค                                                                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
       ส 3.1  เข้าใจ  และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/2  วิเคราะห์ค่านิยม  และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายพฤติกรรมการบริโภคได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าและนําความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค  ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         พฤติกรรมการบริโภค  มีความสําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  เพราะการ
บริโภค คือ  รายจ่ายของครัวเรือนที่ใช้ไปเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการดํารงชีวิต 
5.  สาระการเรียนรู้   
          พฤติกรรมการบริโภค 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขัน้ที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 
    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค  แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  พฤติกรรม

การบริโภค 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที ่3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค  ต่อจากชั่วโมงที่แล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบ

ความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 

 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพงึประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  พฤติกรรมการบริโภค                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน                                                                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู ้
        ส 3.1  เข้าใจ  และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/3  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปสงค์  และอุปทาน 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายอุปสงค์  และอุปทานได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลอุปสงค์  และอุปทานได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าและนําความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์  และอุปทาน  ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม (A) 
4.  สาระส าคัญ 
        อุปสงค์  เป็นความต้องการของผู้บริโภคท่ีจะซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งสามารถท่ีจะซื้อในระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ในระดับราคาสินค้าต่าง ๆ กัน   
         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปสงค์ท่ีสําคัญ  ได้แก่  ราคาของสินค้า  และบริการ  รายได้ของ
ผู้บริโภค  รสนิยมของผู้บริโภค  ราคาสินค้าชนิดอ่ืน ๆ  
         อุปทาน  เป็นความต้องการเสนอขายสินค้า  และบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ กัน 
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   
         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปทานที่สําคัญ  ได้แก่ กรรมวิธีในการผลิต ราคาของปัจจัย 
การผลิต  การคาดคะเนของราคาสินค้า  ภาษี  หรือเงินช่วยเหลือ 
5.  สาระการเรียนรู้   
          อุปสงค์  และอุปทาน 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับอุปสงค์  และอุปทาน 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์  และอุปทาน 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 
    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับอุปสงค์  และอุปทาน  แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  อุปสงค์  และ

อุปทาน 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 
 

 
ชั่วโมงที่  2 

ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับอุปสงค์  และอุปทาน  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบ

ความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 

 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  อุปสงค์  และอุปทาน 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  พฤติกรรมการบริโภค                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง   ทรัพย์สินทางปัญญา                                                                    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.1  เข้าใจ  และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ  
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/4  อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายทรัพย์สินทางปัญญาได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าและนําความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         ทรพัย์สินทางปัญญา  เป็นผลผลิตที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์  เพ่ือป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์จึงมีการกําหนดให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือมิให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ 
จากผลงานของผู้ประดิษฐ์คิดค้น 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ทรัพย์สินทางปัญญา 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมปีระสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    
ขั้นที่ 1  ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
             1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
             2.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็น  โดยใช้คําถามดังนี้   
                    2.1  นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
                    (แนวการตอบ : ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลผลิตที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์   
เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จึงมีการกําหนดให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือมิให้ผู้อื่นแสวงหา
ผลประโยชน์จากผลงานของผู้ประดิษฐ์คิดค้น) 
                    2.2  นักเรียนคิดว่าทรัพย์สินทางปัญญา  หมายถึงอะไร 
                    (แนวการตอบ : ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์) 

      3.  กล่าวคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบคําถาม 
ไม่ถูกต้อง               

                  4.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบ
ความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 

                 5.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 
           6.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 
                  8.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 

 9.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค                   
          10.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  พฤติกรรมการบริโภค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 
                  2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค                                         
     12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  ทรัพย์สินทางปัญญา 
                  3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมการบริโภค                   

 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

                  

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
เร่ือง  สถาบันทางการเงิน                                                          สาระเศรษฐศาสตร์
รายวิชาสังคมศึกษา    รหัสวิชา  ส 21102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      เวลา 6 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/1 วิเคราะห์บทบาท หน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร
กลาง 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                     3.1.1  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
                     3.1.2  สถาบันการเงินที่สําคัญและธนาคารกลาง 
                     3.1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
         3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                    3.2.1  การจําแนก 
                     3.2.2  การให้เหตุผล 
                     3.2.3  การปฏิบัติ 
                     3.2.4  การสรุปความรู้ 
         3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ความเข้าใจที่คงทน 
        4.1  สถาบันการเงิน  หมายถึง  สถาบันที่ทําหน้าที่ระดมเงินออม  ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพ่ือการ
บริโภคหรือเพ่ือการลงทุนดําเนินธุรกิจ  โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออมและคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม 
               สถาบันการเงิน  มีบทบาทและความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากเงินทุน
เป็นปัจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจแต่มีจํากัด  สถาบันการเงินจึงต้องจัดสรรเงินทุนเหล่านั้นให้เพียงพอกับความ
ต้องการของหน่วยธุรกิจและประชาชน  
              สถาบันการเงิน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ธนาคาร  และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 
       4.2  สถาบันการเงินที่สําคัญ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ธนาคาร  และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร 
             4.2.1  ธนาคาร  ได้แก่ 
                       - ธนาคารกลาง  หมายถึง  สถาบันทางการเงินของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่ควบคุมปริมาณเงิน
และเครดิตของประเทศ  ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและเสถียรภาพต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  แต่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล  ไม่ได้แสวงหาผลกําไรเป็นผลตอบแทนเหมือนกับ
ธนาคารพาณิชย์  ได้แก่  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
                      - ธนาคารพาณิชย์  หมายถึง  ธนาคารที่ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายเงินคืน
เมื่อต้องทวงถาม  หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว้  รวมทั้งให้กู้ยืมหรือสินเชื่อแก่ประชาชน  ให้บริการซื้อขาย
ตั๋วแลกเงิน  หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
                      - ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เป็นพิเศษ  ได้แก่  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
              4.2.2  สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  ได้แก่ 
                        บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จํากัด  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  บริษัทประกันภัยและบริษัทประกัน
ชีวิต   สหกรณ์ออมทรัพย์  โรงรับจํานํา   
                       ธนาคารกลาง  เป็นสถาบันการเงินระดับสูงของประเทศท่ีมีอํานาจ  และหน้าที่ควบคุม
และดูแลการเงิน  และเครดิตให้มีความเหมาะสมต่อความจําเริญทางเศรษฐกิจ  และความมีเสถียรภาพทาง
การเงินของประเทศ  ธนาคารกลางในประเทศส่วนใหญ่มีกําเนิดมาจากธนาคารพาณิชย์  ที่ได้ตั้งขึ้นและได้
ช่วยเหลือรัฐบาลของตนทางด้านการเงินและอ่ืน ๆ 
       4.3   ในระบบเศรษฐกิจผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงินล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางด้าน
การหารายได้  การมีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภค  และมีการเก็บเงินบางส่วนไว้เพื่อการออมหรือนําไปลงทุนเพ่ือให้
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
            
         
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  สถาบัน 
ทางการเงิน   
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  สถาบัน 
ทางการเงิน   
 

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  สถาบัน 
ทางการเงิน   
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  สถาบัน 
ทางการเงิน   
 

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  สถาบัน 
ทางการเงิน   
2. ใบงาน 
เรื่อง  สถาบัน 
ทางการเงิน   
            

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การทําใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผา่น
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การทํางาน 
3.  การทําความเข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ ค้นคว้า
ข้อมูล  
 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 

 

 

 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส 21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน   
เรื่อง ความหมาย  ความส าคัญและประเภทของสถาบันการเงิน    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู ้
         ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/1  วิเคราะห์บทบาท  หน้าที่  และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ 
ธนาคารกลาง 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงินได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงินได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         สถาบันการเงิน  หมายถึง  สถาบันที่ทําหน้าที่ระดมเงินออม  ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพ่ือการ
บริโภคหรือเพ่ือการลงทุนดําเนินธุรกิจ  โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออมและคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม 
         สถาบันการเงิน  มีบทบาทและความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากเงินทุนเป็น
ปัจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจแต่มีจํากัด  สถาบันการเงินจึงต้องจัดสรรเงินทุนเหล่านั้นให้เพียงพอกับความต้องการ
ของหน่วยธุรกิจและประชาชน  
         สถาบันการเงิน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ธนาคาร  และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน    
           ทํางานด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประเภทของ
สถาบันการเงิน 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
             1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของ
สถาบันการเงิน 
             2.  นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน  แต่ยังไม่ต้องเฉลย 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
             3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้คําถามดังนี้   
                    2.1  นักเรียนคิดว่าสถาบันทางการเงิน  หมายถึงอะไร 
                    (แนวการตอบ : สถาบันที่ทําหน้าที่ระดมเงินออม  ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพ่ือการบริโภค
หรือเพ่ือการลงทุนดําเนินธุรกิจ  โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออมและคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม) 
                     2.2  นักเรียนคิดว่าสถาบันทางการเงิน  มีความสําคัญอย่างไรบ้าง 
                    (แนวการตอบ : สถาบันการเงิน  มีบทบาทและความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  เนื่องจากเงินทุนเป็นปัจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจแต่มีจํากัด  สถาบันการเงินจึงต้องจัดสรรเงินทุน
เหล่านั้นให้เพียงพอกับความต้องการของหน่วยธุรกิจและประชาชน) 
                    2.3  นักเรียนคิดว่าสถาบันทางการเงิน  มีกี่ประเภท  ได้แก่อะไรบ้าง 
                    (แนวการตอบ : สถาบันการเงิน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ธนาคาร  และสถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร) 
              4.  กล่าวคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบคําถาม 
ไม่ถูกต้อง               
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
             5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการสนทนา  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและ

ประเภทของสถาบันการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  

                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน   
      ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบัน

การเงิน  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและ
ประเภทของสถาบันการเงิน 

                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบัน
การเงิน 
           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบัน
การเงิน 

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบัน
การเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน   
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
     12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน   
                 2.  ใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
                  3.  ใบความรู้  เรื่อง  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสถาบันการเงิน 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

                  

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง  สถาบันทางการเงิน   
เรื่อง  สถาบันการเงินที่ส าคัญ  และธนาคารกลาง               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็น 
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/1  วิเคราะห์บทบาท  หน้าที่  และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท 
และธนาคารกลาง 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             1.  อธิบายสถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลางได้ (K) 
         2.  สืบค้นข้อมูลสถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลางได้ (P) 
         3.  เห็นคุณค่าของสถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          สถาบันการเงินที่ส าคัญ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ธนาคาร  และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร 
         1.  ธนาคาร  ได้แก่  ธนาคารกลาง  ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เป็นพิเศษ 
         2.  สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  ได้แก่  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จํากัด  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  บริษัทประกันภัยและ
บริษัทประกันชีวิต   สหกรณ์ออมทรัพย์  โรงรับจํานํา   
       ธนาคารกลาง  เป็นสถาบันการเงินระดับสูงของประเทศที่มีอํานาจ  และหน้าที่ควบคุมและดูแลการเงิน  
และเครดิตให้มีความเหมาะสมต่อความจําเริญทางเศรษฐกิจ  และความมีเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ  
ธนาคารกลางในประเทศส่วนใหญ่มีกําเนิดมาจากธนาคารพาณิชย์  ที่ได้ตั้งขึ้นและได้ช่วยเหลือรัฐบาลของตน
ทางด้านการเงินและอ่ืน ๆ 
5.  สาระการเรียนรู้   
          สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่สําคัญและธนาคารกลาง 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่สําคัญและธนาคารกลาง 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญและธนาคารกลาง 
    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่สําคัญและธนาคารกลาง  แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  

เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญและธนาคารกลาง 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญและธนาคารกลาง  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  สถาบันการเงิน 
      ที่สําคัญและธนาคารกลาง 
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง  จากนั้นครู

แนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 

 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  สถาบันการเงินที่สําคัญ และธนาคารกลาง 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน   
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   
และความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/1  วิเคราะห์บทบาท  หน้าที่  และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ 
ธนาคารกลาง 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             1.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงินได้ (K) 
         2.  สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงินได้ (P) 
         3.  เห็นคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         ในระบบเศรษฐกิจผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงินล้วนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันทางด้านการหา
รายได้  การมีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภค  และมีการเก็บเงินบางส่วนไว้เพื่อการออมหรือนําไปลงทุนเพ่ือให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและ
สถาบันการเงิน 
 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและ
สถาบันการเงิน 

    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน     
แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
     ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบัน

การเงิน  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  
ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 

                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบัน
การเงิน 
           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบัน
การเงิน                  

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบัน
การเงิน 
           8.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง  สถาบันทางการเงิน 
           9.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
                  2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง สถาบันทางการเงิน    

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภคและสถาบันการเงิน 
                  3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน    
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
เร่ือง  เศรษฐกิจประเทศไทย                                                       สาระเศรษฐศาสตร์
รายวิชาสังคมศึกษา    รหัสวิชา  ส 21102        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 6 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/2  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัย  และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                     3.1.1  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 
                     3.1.2  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
                     3.1.3  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
         3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                    3.2.1  การจําแนก 
                     3.2.2  การให้เหตุผล 
                     3.2.3  การปฏิบัติ 
                     3.2.4  การสรุปความรู้ 
         3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ความเข้าใจที่คงทน 
         4.1  ไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  แต่ค่อนข้างไปทางทุนนิยมเอกชนมีบทบาทในการผลิตด้าน 
ต่าง ๆ มากกว่ารัฐบาล  เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต  มีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ มีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้า  รัฐบาลดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านกิจกรรม
สาธารณูปโภค 
         4.2  การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และทรัพยากรธรรมชาติ 
ของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป  ทําให้บางจังหวัดกลับขาดแคลนสินค้านั้นจึงต้องมีการพ่ึงพากันโดยการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายเพ่ือให้ได้สินค้านั้นมา  การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ  ราคา
สินค้า ตลอดจนบริการที่ดีข้ึน 
         4.3  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย  ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการขยายตัวสูง  แต่ประชากร
จํานวนมากก็ยังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในชุมชนชนบท  มีความเหลื่อมล้ําทาง
รายได้อย่างมากระหว่างครอบครัวที่มีรายได้สูงกับครอบครัวที่มีรายได้ต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ทีค่งทน 

 

1. ท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  เศรษฐกิจ 
ประเทศไทย   
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  เศรษฐกิจ 
ประเทศไทย   
 

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  เศรษฐกิจ
ประเทศไทย   
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  เศรษฐกิจ
ประเทศไทย   
 

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลงัเรียน   
เรื่อง  เศรษฐกิจ
ประเทศไทย   
2. ใบงาน 
เรื่อง  เศรษฐกิจ
ประเทศไทย       

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การทําใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การทํางาน 
3.  การทําความเข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ ค้นคว้า
ข้อมูล  
 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/2  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัย  และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของไทยได้ (K) 
        2.  สืบคน้ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจของไทยได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย(A) 
4.  สาระส าคัญ 
         ไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  แต่ค่อนข้างไปทางทุนนิยมเอกชนมีบทบาทในการผลิตด้านต่าง ๆ 
มากกว่ารัฐบาล  เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต  มีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
มีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้า  รัฐบาลดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านกิจกรรมสาธารณูปโภค 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
          ที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
             1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 
             2.  นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
             3.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้คําถามดังนี้   
               -  นักเรียนคิดว่าลักษณะทางเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างไรบ้าง 
               (แนวการตอบ : ไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  แต่ค่อนข้างไปทางทุนนิยมเอกชนมีบทบาทใน
การผลิตด้านต่าง ๆ มากกว่ารัฐบาล  เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต  มีเสรีภาพในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  มีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้า  รัฐบาลดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้าน
กิจกรรมสาธารณูปโภค) 
             4.  กล่าวคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบคําถาม 
ไม่ถูกต้อง               
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
             5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการสนทนา  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 

 
 

ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
            2.  นักเรียนและครูสนทนาเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   

                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย  จากนั้นครูแนะนําวิธี
การศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย   

                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย   
                 5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   

พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย   
                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย    

 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
                  2.   ใบงาน  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย   
     12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
                  2.  ใบงาน  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย   
                  2.  ใบความรู้  เรื่อง  ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย   
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑผ์่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

                  

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
เรื่อง   การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
         ม. 1/2  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัย  และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             1.  อธิบายการพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจได้ (K) 
         2.  สืบค้นข้อมูลการพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจได้ (P) 
         3.  เห็นคุณค่าการพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ (A) 
4.  สาระส าคัญ 
          การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และทรัพยากรธรรมชาติของแต่
ละจังหวัดแตกต่างกันไป  ทําให้บางจังหวัดกลับขาดแคลนสินค้านั้นจึงต้องมีการพ่ึงพากันโดยการแลกเปลี่ยน  
ซื้อขายเพ่ือให้ได้สินค้านันมา  
         การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ  ราคาสินค้า 
ตลอดจนบริการที่ดีข้ึน 
5.  สาระการเรียนรู้   
           การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ                                  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจ 

10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    
ชั่วโมงที่  1 

ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
             1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจ 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
             2.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ  โดยครู
กระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้คําถามดังนี้   
                    -  นักเรียนคิดว่าการพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้าง 
                    (แนวการตอบ : การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป  ทําให้บางจังหวัดกลับขาดแคลนสินค้านั้นจึงต้องมีการ
พ่ึงพากันโดยการแลกเปลี่ยน  ซื้อขายเพ่ือให้ได้สินค้านันมา  
                    การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ  ราคา
สินค้า ตลอดจนบริการที่ดีข้ึน) 
             3.  กล่าวคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบคําถาม 
ไม่ถูกต้อง               
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
            4.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการสนทนา  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขัน
กันทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
           2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ  ต่อจากชั่วโมง 
ที่แล้ว   

                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
      จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทาง

เศรษฐกิจ 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
                 5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   

พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1. ใบงาน  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
     12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
                  2.  ใบความรู้  เรื่อง  การพ่ึงพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

                  

 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                      เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/2  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัย  และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจของไทยได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลปัญหาเศรษฐกิจของไทยได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าของปัญหาเศรษฐกิจของไทย(A) 
4.  สาระส าคัญ 
         ปัญหาเศรษฐกิจของไทย  ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการขยายตัวสูง  แต่ประชากรจํานวน
มากก็ยังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในชุมชนชนบท  มีความเหลื่อมล้ําทางรายได้ 
อย่างมากระหว่างครอบครัวที่มีรายได้สูงกับครอบครัวที่มีรายได้ต่ํา   
5.  สาระการเรียนรู้   
          ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของไทย  แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  ปัญหา

เศรษฐกิจของไทยขั้นที่   
2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของ
ไทย 

 
ชั่วโมงที่  2 

ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของไทย  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย  จากนั้นครูแนะนําวิธี

การศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 

           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 

           8.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
           9.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
                  2.  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 

12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
                  3.  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง  เศรษฐกิจประเทศไทย 

13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง                                                           สาระเศรษฐศาสตร์
รายวิชาสังคมศึกษา    รหัสวิชา  ส 21102        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา 8 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/3  อธิบายความเป็นมา  หลักการ  และความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได้ 
3.  ความคิดรวบยอด 
         3.1  สาระหลัก      
                     3.1.1  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     3.1.2  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
                     3.1.3  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     3.1.4  ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
         3.2  ทักษะ/กระบวนการ 
                    3.2.1  การจําแนก 
                     3.2.2  การให้เหตุผล 
                     3.2.3  การปฏิบัติ 
                     3.2.4  การสรุปความรู้ 
         3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    3.3.1  มีวินัย 
                    3.3.2  ใฝ่เรยีนรู้ 
                    3.3.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ความเข้าใจที่คงทน 
        4.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่ของประชาชน 
ประกอบด้วย  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมไปถึงความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ทั้งนี้ต้องอาศัยความ
รอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวัง   
           ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช  ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  เป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 30 ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  พ.ศ. 2540 
       4.2  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคํานึงถึง 
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมไปถึงความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ตลอดจนใช้ความรอบรู้  ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวัง  ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ  
        4.3  เศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับ
ชุมชน  จนถึงระดับประเทศ  โดยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้ประชาชน  
สามารถดํารงชีวิตแบบพออยู่พอกิน  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
        4.4  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือแก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดํารงชีพได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย 
การเรียนรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 

ความเข้าใจ 
ที่คงทน 

 

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง
2.  ท าใบงาน  
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน 
เรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  ตรวจใบงาน   
เรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน / 
หลังเรียน   
เรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง2. ใบงาน 
เรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง            

1. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 
2. ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุก
ช่องเกิน 
ร้อยละ 80 

ทักษะ/
กระบวนการ 

 

1.  การอธิบาย 
2.  การให้เหตุผล 
3.  การทําใบงาน 
4.  การสรุปความรู้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
เฉพาะวิชา 

1.  การอ่าน 
2.  การทํางาน 
3.  การทําความเข้าใจ 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน  
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

ทักษะการเรียนรู้ 
ร่วมวิชา 

วิชาภาษาไทย 
การอ่าน การเขียน 
การงานอาชีพฯ ค้นคว้า
ข้อมูล  
 

สังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานรายบุคคล 
การทํางานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน
การประเมิน 
ต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                            
เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   เวลา 2 ชม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/3  อธิบายความเป็นมา  หลักการ  และความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได้ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  วิเคราะห์ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าของความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (A) 
4.  สาระส าคัญ 
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย  
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมไปถึงความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้  ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวัง   
         ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช  ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  เป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 30 ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  พ.ศ. 2540 
5.  สาระการเรียนรู้   
          ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

    2.  นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
    3.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            4.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากอินเตอร์เนต 
            5.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            6.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ความหมาย  และ
ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
           5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
   1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 

           2.  ใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 

    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
            2.  ใบงาน  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                 3.  ใบความรู้  เรื่อง  ความหมาย  และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                            
เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/3  อธิบายความเป็นมา  หลักการ  และความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได้ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.  อธิบายหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้ (K) 
        2.  สืบค้นข้อมูลหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้ (P) 
        3.  เห็นคุณค่าหลักการเศรษฐกิจพอเพียง (A) 
4.  สาระส าคัญ 
        หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคํานึงถึง 
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมไปถึงความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ตลอดจนใช้ความรอบรู้  ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวัง  ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ   
5.  สาระการเรียนรู้   
         หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
          6.2  ความสามารถในการคิด  
          6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          7.1  มีวินัย                                                          
          7.2  ใฝ่เรียนรู้             
          7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
          การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
             1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
             2.  นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็น  โดยใช้คําถามดังนี้   
                    -  นักเรียนคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ  อย่างไรบ้าง 
                    (แนวการตอบ : หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท  โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมไปถึงความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ตลอดจนใช้
ความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวัง  ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ) 
             3.  กล่าวคําชมเชยนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้อง  พร้อมทั้งให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบคําถาม 
ไม่ถูกต้อง               
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 
            4.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการสนทนา  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ชั่วโมงที่  2 

ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
            2.  นักเรียนและครูสนทนาเก่ียวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   

                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง  จากนั้นครูแนะนําวิธี
การศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง                  

                  4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
                 5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   

พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
                  7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
                  1. ใบงาน  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
     12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                  1.  ใบงาน  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
                  2.  ใบความรู้  เรื่อง  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                            
เรื่อง  ความส าคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตัวช้ีวัด 
        ม. 1/3  อธิบายความเป็นมา  หลักการ  และความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได้ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             1.  วิเคราะห์ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ (K) 
         2.  สืบค้นข้อมูลความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ (P) 
         3.  เห็นคุณค่าของความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(A) 
4.  สาระส าคัญ 
         เศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับ
ชุมชน  จนถึงระดับประเทศ  โดยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้ประชาชน  
สามารถดํารงชีวิตแบบพออยู่พอกิน  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
5.  สาระการเรียนรู้   
         ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
        6.2  ความสามารถในการคิด  
        6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        7.1  มีวินัย                                                          
        7.2  ใฝ่เรียนรู้             
        7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่า
และประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  จากนั้นครูแนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                 4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                 5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที ่3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                 7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
           8.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน  เศรษฐกิจประเทศไทยและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
            9.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน  เศรษฐกิจ
ประเทศไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
            1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน  เศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.  ใบงาน  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
            1.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  สถาบันทางการเงิน  เศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ใบงาน  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                 3.  ใบความรู้  เรื่อง  ความสําคัญ  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      
     13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                     สาระเศรษฐศาสตร์      
วิชาสังคมศึกษา           รหัสวิชา  ส21102                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                            
เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                   เวลา 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง                                                              โรงเรียนนางรอง
สอนวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ........                                             เวลา..........................น. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
2.  ตวัชี้วัด 
        ม. 1/3  อธิบายความเป็นมา  หลักการ  และความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได้ 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             1.  วิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ (K) 
         2.  สืบค้นข้อมูลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ (P) 
         3.  เห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (A) 
4.  สาระส าคัญ 
         การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือแก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดํารงชีพได้อย่างมี
ความสุข 
5.  สาระการเรียนรู้   
         การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        6.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
        6.2  ความสามารถในการคิด  
        6.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        7.1  มีวินัย                                                          
        7.2  ใฝ่เรียนรู้             
        7.3  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 



8.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         8.1  ความพอประมาณ 
                   นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสามารถของตน  และรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
         8.2  ความมีเหตุผล 
                    นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยกันทํางานให้สําเร็จ 
          8.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    นักเรียนมีสติปัญญาในการคิด  การกระทําและมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
          8.4  เงื่อนไขความรู้ 

            นักเรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์  มีความรอบคอบ  และระมัดระวังในการทํางานที่ได้รับ  
มอบหมาย 

          8.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
                    นักเรียนมีความซื่อสัตย์  ไม่แอบอ้างงานของเพ่ือนมาเป็นผลงานของตนเอง  อดทน   ทํางาน

ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  แนวทางการบูรณาการ   
          ภาษาไทย    ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10.  กระบวนการจัดการเรียนรู้    

ชั่วโมงที่  1 
ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    1.  นักเรียนรับฟังคําชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
    2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหา   

ขั้นที่  2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   
            3.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  จากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูล  
เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากอินเตอร์เนต 
            4.  นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนลงในกระดาษรายงาน  จากนั้นให้สมาชิก 
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  โดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานําเสนอจะต้องตั้งใจฟัง 
            5.  ในระหว่างที่นักเรียนนําเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายกลุ่ม  
ในเรื่องของความตั้งใจ  ความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และความมุ่งมั่นในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  เรื่อง  การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่  2 
ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

                  1.  ทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ขั้นที ่2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้  
                  2.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว   
                  3.  นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากนั้นครู

แนะนําวิธีการศึกษาใบความรู้และการทําใบงาน  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       
                  4.  นักเรียนศึกษาความรู้และทําใบงาน  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   

            5.  ในระหว่างที่นักเรียนทําใบงานครูคอยดูแลช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัย  ส่งเสริมให้กําลังใจ   
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการทํางาน 
ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป 

                  6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                           
            7.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                 8.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
            9.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
            1.  ใบงาน  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
            2.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
12.  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
            1.  ใบงาน  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

                 2.  ใบความรู้  เรื่อง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
                 3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
 
     13.  การวัดผลและประเมินผล    

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

ด้านความรู้ 1. ใบงาน 
 

1. ตรวจใบงาน 1. แบบใบงาน 1. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 
2. ต้องผ่านเกณฑ์ทุก
ช่องเกินร้อยละ 80 

ด้านกระบวนการ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

ด้านเจตคต ิ สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

สังเกต 
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การทํางาน
รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน  
ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

สมรรถนะส าคัญ สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

สังเกต 
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

แบบสังเกต
สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 


