
 

 

ค ำชี้แจงกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    
เรื่อง การเงินพอเพียง  จ านวน  2  แผน  ดังนี้    

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  เด็กไทยหัวใจพอเพียง     เวลา  2  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2  การเดินทางของเงิน เวลา  3  ชั่วโมง 
    รวมเวลำที่ใช้สอน      5  ชั่วโมง  
เป้ำหมำยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 1  เดก็ไทยหัวใจพอเพียง     
อธิบายความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2  กำรเดินทำงของเงิน 
วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและชุมชนของประเทศ 
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง ซึ่งในแต่ละแผนจะมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรการเงินพอเพียง 
2. แผ่นที่ 2 ผังการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
3. แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
4. แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
5. แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
6. แผ่นที่ 6 ผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูควรปฏิบัติดังนี้  
1. ผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้มาล่วงหน้า เพ่ือความเข้าใจอย่างละเอียด  
2. กรณีท่ีนักเรียนยังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอนแผนการจัดการเรียนรู้ 
    ปรับพื้นฐานก่อน 
3. ครูผู้สอนควรชี้แจง วิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียนเสมอและสร้างบรรยากาศท่ีดีเป็นกันเองทุกครั้งในการ
จัดกิจกรรมการสอน 
ให้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ที่จะต้องใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละครั้งให้พร้อมก่อน หากมีปัญหาจะได้ 
   แก้ไขก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4. ครูควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 



 

 

แผ่นท่ี 1 ผังโครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้หลักสูตรกำรเงินพอเพียง 
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 เวลำ 4 ชั่วโมง 

 
 

ชื่อหน่วย “กำรเงินพอเพียง”  
2 แผน 5 ชั่วโมง 

สำระส ำคัญ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายเงินโดยตรง จึงส่งผล
ต่อการหมุนเวียนของเงินในชุมชน และในระบบเศรษฐกิจ เช่น ในสังคมที่มีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ผู้คนใช้จ่ายเกินตัว
จะส่งผลให้มีปัญหาหนี้สิน แต่ถ้าสังคมมีค่านิยมใช้ชีวิตพอเพียง ผู้คนรู้จักออมเงิน ประเทศก็จะมีเงินออมมากพอ มีความ
มั่นคงทางการเงินสูง เพราะเงินออมจากทุกคนจะอยู่ในธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น บริษัทประกันภัย บริษัทขนาด
ใหญ่ที่ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยในระบบการเงินของประเทศไทย มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากับดูแล  

 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1  
(2 ชั่วโมง) 

เรื่อง  เด็กไทยหัวใจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 
สำระกำรเรียนรู้ 
       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืนได้ 

 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 

(3 ชั่วโมง) 
เรื่อง กำรเดินทำงของเงิน 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  
ส 3.1 ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและชุมชนของประเทศ 
ส 3.2 ม.1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของ
สถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 
สำระกำรเรียนรู้ 
         ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพันธ์กับ
การใช้จ่ายเงินโดยตรง จึงส่งผลต่อการหมุนเวียนของเงินใน
ครอบครัวและในระบบเศรษฐกิจผ่านสถาบันการเงิน  
 

 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 

 
ภำระงำน / ชิ้นงำน 

1. แผนภาพ 
2. การถอดบทเรียน 
 



 

 

แผ่นที่ 2 ผังภำพกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เด็กไทยหัวใจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 

1. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
ส 3.1 ม.1/3  
     อธิบายความเป็นมาหลักการและความส าคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 

สำระส ำคัญ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืนได ้
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของหลัก 
ปศพพ. (K) 
2. ปฏิบัติตนตามใช้หลัก ปศพพ. (P) 
3. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการปฏิบัติตน
ตามหลัก ปศพพ. (A) 
 

สำระกำรเรียนรู้ 
     ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ คุณค่า
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร การพูดน าเสนอ 
2. ความสามารถในการคิด การคิดวิเคราะห์  สรุป 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ในการท างาน 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตามศาสตร์
พระราชา 
2. มีวินัย ท างานเสร็จทันเวลา 
3. ใฝ่เรียนรู้ การศึกษาสภาพปัญหาในชุมชน 
4. อยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติงานตามศักยภาพ 

2. หลักฐำนกำรเรียนรู้ 
ภำระงำน / ชิ้นงำน:  
1. แผนภาพ      2. การถอดบทเรียน      
 
กำรวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีกำร เครื่องมือ 
เกณฑ์

ประเมิน 
ด้ำนควำมรู้ 

(K) 
ประเมิน 
แผนภาพ 

แบบประเมิน 
แผนภาพ 

ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 60 

ด้ำนทักษะ
กระบวนกำร 

(P) 

- ประเมิน
พฤติกรรม
การท างาน
กลุ่ม 

- แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การท างาน
กลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์  
- ร้อยละ 
60 

ด้ำนเจตคติ 
(A) 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผ่านระดับ 
 1 ขึ้นไป 

 

เด็กไทยหัวใจพอเพียง 

 
3. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. ศึกษาพระราชด ารัสเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและดูวีดีทัศน์ เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจต้มย ำกุ้ง 
เกิดขึ้นได้อย่ำงไร 
2. ศึกษาความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ส ารวจสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน/สังคมไทยและถอด
บทเรียน 
สื่อเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
  - บทความพระราชด ารัส     - วีดีทัศน์    - ใบความรู้ เรื่อง 
ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เวลำ  2 ชั่วโมง 



 

 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เด็กไทยหัวใจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงที่ 1 
1. ครูขอตัวแทนนักเรียนจิตอาสาจ านวน 4 คน ออกมาอ่านพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หน้าชั้นเรียน  

Q1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากสาเหตุใด (ความรู้ เหตุผล) 
2. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจต้มย ำกุ้ง เกิดขึ้นได้อย่ำงไร จ านวน 4.05 นาที  
  https://www.youtube.com/watch?v=vMfD8gq7aSc 

Q2 เมื่อนักเรียนดูวีดีทัศน์แล้ว นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด (เหตุผล) 
Q3 เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว นักเรียนจะมีวิธีปรับตัวทันวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนั้น
อย่างไร (ความรู้ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน โดยคละความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความ
เป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเวลา 15 นาท ีพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ค าถามต่อไปนี้ 

Q4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร (ความรู้ เหตุผล สังคม) 
Q5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญอย่างไร ในการน าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย (ความรู้ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 

  Q6 นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตในเรื่องใดได้บ้าง 
(ความรู้ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
4. ครูมอบหมายภาระงานให้เป็นการบ้าน โดยให้นักเรียนทุกคนกลับไปศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนของคน
ในชุมชน/สังคมไทย คนละ 1 หัวข้อ เพ่ือน ากลับมาร่วมกันอภิปรายในชั่วโมงถัดไป (พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน 
สังคม) 
 
ชั่วโมงที่ 2 
5. ครแูละนักเรยีนร่วมกันสนทนาเพ่ือทบทวนหลัก ปศพพ. 2 – 3 – 4 โดยละเอียดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลัก 
ปศพพ. ที่ถูกต้อง (ภูมิคุ้มกัน) 
 Q7 จากการที่นักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตแล้ว เกิดผลกับตัว
นักเรียนอย่างไร (วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 
 Q8 ถ้านักเรียนไม่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตแล้ว เกิดผลกับตัวนักเรียน
อย่างไร (ภูมิคุ้มกัน) 
6. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามเดิมที่ได้แบ่งกลุ่มไว้จากชั่วโมงท่ีแล้ว และน าปัญหาที่ตนเองได้ส ารวจไว้ มาร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวลา 5 นาที แล้วเลือกมา 1 หัวข้อ (สังคม วัฒนธรรม) 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเรื่องที่ได้มาร่วมกันถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ. เป็นเวลา 20 นาที (ความรู้ คุณธรรม 
พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม)  



 

 

8. ครูขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่มีจิตอาสาน าเสนอการถอดบทเรียน เป็นเวลา กลุ่มละ 10 นาที จ านวน 2 กลุ่ม 
(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 
  Q9 เพราะเหตุใดนักเรียนถึงเลือกหัวข้อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน/สังคมไทย (เหตุผล) 
  Q10 นักเรียนมีแนวทางในการร่วมเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้าง (ความรู้ 
พอประมาณ เหตุผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 4 ชุดค ำถำมกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เด็กไทยหัวใจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากสาเหตุใด (ความรู้ เหตุผล) 
Q2 เมื่อนักเรียนดูวีดีทัศน์แล้ว นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด (เหตุผล) 
Q3 เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว นักเรียนจะมีวิธีปรับตัวทันวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนั้น 

 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่ำงเรียน 

Q4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร (ความรู้ เหตุผล สังคม) 
Q5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญอย่างไร ในการน าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย (ความรู้ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 

  Q6 นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตในเรื่องใดได้บ้าง 
(ความรู้ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
  Q7 จากการที่นักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตแล้ว เกิดผลกับตัว
นักเรียนอย่างไร (วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 
  Q8 ถ้านักเรียนไม่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตแล้ว เกิดผลกับตัวนักเรียน
อย่างไร (ภูมิคุ้มกัน) 
 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
  Q9 เพราะเหตุใดนักเรียนถึงเลือกหัวข้อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน/สังคมไทย (เหตุผล) 
  Q10 นักเรียนมีแนวทางในการร่วมเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้าง (ความรู้ 
พอประมาณ เหตุผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 5 แนวทำงที่ครูน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้จัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เด็กไทยหัวใจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 

ครูผู้สอนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
ควำมรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน คุณธรรมของครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 
3. การถอดบทเรียน ปศพพ. (2 – 3 – 4) 
4. สภาพปัญหาสังคมไทย 

1. มีความรักเมตตาต่อศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. ตรงต่อเวลา 
4. มีความอดทน 

ประเด็น พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหำ เนื้อหาเรื่องความเป็นมาหลักการ

และความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

ต้องการให้ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย 
-เรียงล าดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปหา
ยาก 

เวลำ ก าหนดเวลา ในแต่ละกิจกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของ
ผู้เรียน 

จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามท่ีออกแบบกิจกรรมไว้ 

วางแผนก าหนดเวลาในการท า
กิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนตามที่
ก าหนดและสามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม 

กำรจัด
กิจกรรม 

-ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยและเนื้อหาที่ก าหนด 
-จัดกิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

-ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม 
-เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

-รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละ
ความสามารถของผู้เรียน 
-วางแผนการจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

สื่อ/อุปกรณ์ -จัดสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับกิจกรรมหรือภาระงาน
และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

-ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

-จัดเตรียมให้พร้อมและเพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ -เลือกแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
กับตนเอง 
 

เพ่ือสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล 

-ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง
ล่วงหน้า 

ประเมินผล จัดท าแบบประเมินเหมาะสมกับ
กิจกรรมและวัยของผู้เรียน 

ต้องการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

-วางแผนการวัด/ประเมินผล
ขั้นตอนของกิจกรรม 
-แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด 

 



 

 

แผ่นที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เด็กไทยหัวใจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
ควำมรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อนเรียน คุณธรรมของนักเรียนที่จะท ำให้กำรเรียนรู้ส ำเร็จ 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กิจวัตรในชีวิตประจ าวัน 
3. การจัดท า “แผนภาพ” 

1. มีวินัย ท างานเสร็จทันเวลา 
2. ใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  
3. อยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน อดทนท างานจนส าเร็จ 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
ให้เหมาะสม 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท า
ชิ้นงานให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
4. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 
 

1. วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน 
 

 
6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิตทีส่มดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 4  มิติ ดังนี้ 

ด้ำน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

- ความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการท าชิ้นงานได้อย่าง
เหมาะสมและประหยัด 
- มีความรู้หลักการใช้จ่าย 

-มีความรู้ในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

-มีความรู้ในการรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชนที่เข้าไป
ปฏิบัติงาน 

-มีความรู้เรื่อง
มารยาทในสังคม 

ทักษะ 

-ใช้เงินอย่างคุ้มค่าเป็นระบบ 
-ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรู้คุณค่า
และน าของที่เหลือใช้กลับมา
ใช้ประโยชน์ 
 

-สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสามารถ 
-รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

-ท าความสะอาด
อุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 
 

-เคารพผู้ที่อาวุโส
กว่า(ไปมาลาไหว้) 
 

ค่ำนิยม 

-ประหยัดและเห็นคุณค่าของ
เวลา เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การใช้จ่าย 

-รู้รักสามัคคี 
-มีความรับผิดชอบ 
-เสียสละ อดทน 

-มีจิตส านึกในการ
รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

-เป็นผู้ที่มีมารยาท 
-กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

 
 



 

 

พ.ศ. 2540 
“...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ 

ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยพบว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนี้มันเกินไป...” 

 “...ก็นึกว่าท่านทั้งหลายก าลังกลุ้มใจในวิกฤติการณ์ ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก 
ต่างเดือดร้อน แต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปท าให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมต่้องทั้งหมดแม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้อง 

อาจจะสักเพียงหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่าย ๆ...” 

พ.ศ. 2541 
 “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศ

มีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียงหมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง  
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” 

 “...พอมีพอกินก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกิน 
ก็ยิ่งดี พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท า
ให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง... 
แต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือ ค าว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง... พอเพียงนี้อาจจะมีมาก 

อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจา 
ก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

พ.ศ. 2542 
 “...เศรษฐกิจพอเพียง เขียนเป็นตัวหนาแปลว่า Sufficiency Economy เขียนเป็นตัวหนาในหนังสือเสร็จแล้ว
เขาก็มาต่อว่า Sufficiency Economy ไม่มีในต าราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ เป็นต าราใหม่...” 
 “...เศรษฐกิจพอเพียง เขาตีความเป็นเศรษฐกิจชุมชน คือ หมายความว่า ให้พอเพียงในหมู่บ้าน หรือในท้องที่ 
ให้สามารถที่จะพอมีพอกิน มันเริ่มด้วยการพอกิน พอมีพอกิน...ถ้าพอมีพอกิน Self-sufficiency คือพอมีพอกินของ
ตัวเองนั้นมันเศรษฐกิจสมัยหิน มันไม่ใช่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน แต่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างอ าเภอ จังหวัด 
ประเทศ ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยน...ถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียงเศษ 1 ส่วน 4 ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้ เพราะถ้ามีเศรษฐกิจ-
พอเพียงเพียงเศษ 1 ส่วน 4 ถ้าสมมุติว่าปีนี้ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง  ไฟดับ ไฟฟ้าหลวงหรือไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ก็ดับหมด จะท าอย่างไร ทีต่้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป...” 

พ.ศ. 2543 
 “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ าว่า เป็นการท าเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ท าอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและ
ผล คือเกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าท าเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระท าก็จะเป็นการกระท า
ที่ด ีและผลของการกระท านั้นก็จะเป็นการกระท าที่ดี ดี แปลว่า มีประสิทธิผล ดี แปลว่ามีประโยชน์ ดี แปลว่า ท าให้มี

ความสุข...” 
 “...Sufficiency Economy เป็นค าใหม่ของเราก็ได้ ก็หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ท าอะไรด้วย

ความอะลุ่มอล่วยกัน ท าอะไรด้วยเหตุและผล จะเปน็เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ทุกคนจะมีความสุข...” 

บทควำมพระรำชด ำรัส พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

ควำมเป็นมำและควำมหมำยของ“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
แม้ว่าพระราชด ารัสเกี่ยวกับ“เศรษฐกิจพอเพียง”ได้รับการสนองรับในสังคมไทยเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ามี

บุคคลและหน่วยงานต่างๆที่ได้น าพระราชด ารัสเรื่อง“เศรษฐกิจพอเพียง”มาแปลความหมายกันอย่างกว้างขวางจน
เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกันเป็นอันมากและเกิดความสับสนในทางความคิดและความเข้าใจใน
สังคมในช่วงแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนเช่นบ้างก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกษตร
ทฤษฎีใหม่เป็นเรื่องของเฉพาะเกษตรกรบ้างก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องการพอใจกับปัจจุบันให้หยุดอยู่กับที่ไม่ต้อง
ขวนขวายท าอะไรมากเกินไปบ้างก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนจนเท่านั้นที่ไม่ควรใช้ชีวิตเกินตัวและอีกหลากหลายนัย
ที่แสดงถึงความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ“เศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งพระราชด ารัสเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541 ก็มี
ความตอนหนึ่งว่า 

“...เช่นเรื่องที่ได้กล่าวเม่ือปีท่ีแล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง...ในคราวนั้นเมื่อปีท่ีแล้วนึกว่าเข้าใจกัน...ต้องพูดเข้า
เรื่องเลยเพราะหนักใจว่าไม่เข้าใจ...” 

ด้วยเหตุนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการวางแผนของประเทศภายใต้การน าของประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใ น
ขณะนั้น (พ.ศ.2542)คือ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต ได้ตระหนักถึงความส าคัญของแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ในการที่จะน้อมน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศจึงได้ริเริ่มเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และจาก
สาขาต่างๆมาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
โอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชด าริที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยรวมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาในพระราชด าริที่ถูกต้อง 
...การพัฒนาชนบทเป็นงานที่ส าคัญเป็นงานที่ยากเป็นงานที่จะต้องท าให้ได้ด้วยความสามารถด้วยความเฉลียว
ฉลาดคือทั้งเฉลียวทั้งฉลาดต้องท าด้วยความบริสุทธิ์ใจมิใช่มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีการใดๆใครอยากหากินขอให้
ลาออกจากต าแหน่งไปท าการค้าดีกว่า...“  

(มิถุนายน2512) 

กำรพัฒนำค ำนิยำมของ“เศรษฐกิจพอเพียง” 
การด าเนินงานพัฒนาค านิยามของ“เศรษฐกิจพอเพียง”ใช้เวลาประมาณ6เดือนในช่วงปี พ.ศ.2542 จึงได้

สรุปออกมาเป็นบทความโดยใช้ชื่อว่า“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือสะท้อนพระราชด ารัสที่ว่า“อันนี้ไม่ใช่
เศรษฐกิจ--แต่เป็นความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง”และเป็นบทความที่เกี่ยวกับปรัชญำซึ่งแปลว่า หลักแห่ง
ความรู้และหลักแห่งความจริง ของพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือบทความปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นบทความที่กล่าวถึงหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาทุกระดับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานผ่านพระราชด ารัสในโอกาสต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและได้ทรงใช้ค าว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง”ครั้งแรกในปี2540 ซึ่งได้ทรงตอกย้ าในปี 2541 ว่ามีพระราชด ารัสเรื่องนี้มาแล้ว
ตั้งแต่ปี2517 “เม่ือปี2517...วันนั้นได้พูดว่า...เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน...” ดังได้อธิบายแล้วในส่วนที่ 2 
ข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักแห่งความรู้ของค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นค าที่
ปรากฏใน พระราชด ารัสครั้งแรกเม่ือปี 2540 และอาจจะกล่าวได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสรุปรวบ
ยอดแนวพระราชด าริที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่รวมถึงเป้าหมายแนวทางและวิธีการในการพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากท่ีคณะผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นได้กลั่นกรองบทความ 



 

 

“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ออกมาแล้ว สศช. ก็ได้ท าหนังสือถึงราชเลขาธิการ(ในขณะนั้นคือ               
หม่อมหลวงพีระพงศ์เกษมศรี) เมื่อวันที่22 ตุลาคม2542 เพ่ือขอให้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระ
บรมราชวินิจฉัยและพระบรมราชานุญาตเพ่ือจะได้อัญเชิญไปใช้เป็นแนวปฏิบัติซึ่งต่อมาก็ได้ทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา  
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ปรากฏตามส าเนาหนังสือข้างล่าง 

หลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สศช. อัญเชิญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผน และท าแผนปฏิบัติการในทุกระดับ เมื่อปี 2542 
แล้ว หน่วยงานต่างๆ ก็ได้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เริ่มจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือรู้จักกันดีในนามของTDRI  ได้
ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สศช. ได้
อัญเชิญพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหัวข้อในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี  2542 ของ
สถาบัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความเข้าใจตรงกันว่า แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขัดแย้งกับแนวคิด
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และสามารถใช้ได้กับทุกภาคการพัฒนา ตลอดจนสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสังคมไทย 
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมขยายความ โดยค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ความสมดุล 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล 

ในปีต่อมา (2543) ได้เริ่มมีการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ยอมรับและรับรู้ในเวที
ระหว่างประเทศ ได้แก่ กำรประชุมอังค์ถัด (UNCTAD) ครั้งที่ 10 ณ ประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ซึ่ง
อังค์ถัดได้กล่าวแถลงการณ์ แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานแนวพระราชด าริในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง ให้เป็น
พ้ืนฐานของแนวคิดด้านการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นความพอดีและการพึ่งตนเองเป็นหลัก และมุ่งแสวงหา
ความสมดุลและความเที่ยงธรรมได้สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งภายในของชาติไทย  นอกจากนี้แล้วยังสามารถน า
แนวคิดนี้มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งต้องพ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันได้ด้วยนอกจากนี้แล้ว ในกำรประชุมรัฐสภำอำเซียน ครั้งที่ 22 ณประเทศไทย ในเดือนกันยายน 
2544 ประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนจัดการประชุมประจ าปี 2544 ซึ่งที่ประชุมลงมติร่วมกันยอมรับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ท่ามกลางภาวะวิกฤตที่
ประเทศต่างๆ เผชิญอยู่ในขณะนี้ และเสนอให้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับการพัฒนาของประเทศสมาชิกในภูมิภาคต่อมา สศช. ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
ปรัชญาน าทางในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9(2545 - 2549) ฉบับที่ 10 (2550 - 
2554) และ ฉบับที่ 11 (2555- 2559) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ มีความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาฯ และน าไปเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการด าเนินชีวิต และเพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืนในระหว่างปี 2546 - 2550 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร . จิรายุ อิศรางกูร ณ  อยุธยา เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯโดยยึดค านิยามตามบทความที่พระราชทานดังกล่าวข้างต้น มาเป็นหลักในการขับเคลื่อน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาฯ และสนับสนุนให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ น้อมน าหลักปรัชญาฯ ไป
ใช้ในการด าเนินภารกิจอย่างเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนและองค์กร 

ที่มา : หนังสือวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา 



 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รำยกำร
ประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.   รักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์                 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  

เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียน 
และชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราช
กรณียกิจพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษตัริย์และพระราชวงศ ์

2. มีวินัย ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
ต่าง ๆ    ในชีวิตประจ าวัน  

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ของครอบครัว
และโรงเรียน  ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบการท างาน  

ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน  และสังคม ไมล่ะเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น  ตรงต่อเวลา  ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบใน
การท างาน  

3. ใฝ่เรียนรู ้ ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้

ศึกษาค้นคว้าความรูจ้าก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อยา่งเหมาะสม และ                       
มีการบันทึกความรู้  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  สื่อ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  และ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมลู 
สรุป   องค์ความรู้และ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
ผู้อื่นได้   

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์ความรู้ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. อยู่อย่าง
พอเพียง 

ไม่วางแผนการเรยีน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
ในการวางแผนการเรียน        
การท างานและใช้  ใน
ชีวิตประจ าวัน    รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัว 
ชุมชน และสภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน   
การท างาน และใช้    
ในชีวิตประจ าวัน               
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของรอบครัว  ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้  ขอ้มลู ข่าวสารในการวาง
แผนการเรยีน  การท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ยอมรบั   
การเปลีย่นแปลงของครอบครัว ชุมชน 
สังคมสภาพแวดล้อม   และปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมคีวามสุข 

หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำน ระดับ 1 ขึ้นไป 



 

 

แบบบันทึกผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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                                             ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

                                       (……………………………) 



 

 

แบบประเมินกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
กลุ่มที่………ชั้น……ใบงำนที่……เรื่อง…………………………………. 

 
ค ำชี้แจง   
 แบบประเมินฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยมีข้อความให้นักเรียนอ่านแล้ว
พิจารณาว่านักเรียนมีการปฏิบัติเป็นอย่างไรค าตอบไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละคนย่อมมีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน
ข้อส าคัญให้ตอบให้ตรงกับการปฏิบัติของตนเองให้มากที่สุด 
วิธีตอบ 
 เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในเรื่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ
นักเรียนมากที่สุดคือ 

- ไม่ปฏิบัติเลย          ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 1 
- ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย  ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 2 
- ปฏิบัติเป็นครั้งคราว  ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 3 
- ปฏิบัติบ่อยๆ           ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน  4 
- ปฏิบัติเป็นประจ า     ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน 5 

 
พฤติกรรมที่ต้องประเมิน 5 4 3 2 1 

1. การวางแผนการท างานร่วมกัน      
2. การแบ่งหนา้ที่รับผิดชอบในกลุ่ม      
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดง 
    ความคิดเห็น 

     

5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      
รวม      
รวม  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 15 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

                                ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 (0)  (1)   (2) (3) 
- กำรคิดวิเครำะห์ ไม่ปฏิบตั ิ มีการจับประเด็นส าคญั

ได้น้อย 
มีการจับประเด็นส าคญัได ้

แต่ขยายความหรือ
ยกตัวอย่างไมไ่ด ้

มีการจับประเด็นส าคญั ขยาย
ความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ
และสรุปความคิดรวบยอดได้ด ี

- กำรเขียนสื่อควำม 
 

ไม่ปฏิบตั ิ เขียนสื่อความได้น้อย ไม่
ตรงประเด็น 

เขียนสื่อความไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธ ี2-3 แห่ง ตรง

ประเด็น 

เขียนสื่อความได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธ ีตรงประเด็นและ เข้าใจ

ง่าย 
- มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

 

ไม่ปฏิบตั ิ มีความสมัพันธ์กับหัวข้อ
ที่ก าหนดน้อยมาก 

ผลงานมีความสมัพันธ์กับ
หัวข้อท่ีก าหนด แต่ไมด่ึงดูด

ความสนใจ 

ผลงานมรีูปแบบน่าสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ก าหนด 

ระบายสีได้สวยงาม 
- ประโยชน์ของกำร

น ำข้อมลูไปใช ้
ไม่ปฏิบตั ิ สามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้น้อยมาก 
สามารถน าไปประยุกต์กับ

สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันได้บ้าง 

สามารถน าไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสม 
 

แบบบันทึกประเมินใบงำน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
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 ผ่ำน 
ร้อยละ 60 

ไม่ผ่ำน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 

                       (………………..……………………) 



 

 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร “กำรเงินพอเพียง” 
บันทึกหลังกำรสอน 

หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้น...................................... 
แผนการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง.............................................................. .เวลา................ชั่วโมง 

จ านวนนักเรียน.......................คน 
 

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (   ) สอนได้ครบถ้วนตามแผน 
 (   ) สอนไม่ครบตามแผน 
  เนื่องจาก.............................................................................................. ............................... 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลา 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา 
  ควรปรับปรุง โดย.......................................................................................... .................... 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
  ควรปรับปรุง โดย................................................................................. ............................. 
 (   ) สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน 
 (   ) สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน 
  ควรปรับปรุง โดย..............................................................................................................  
2. ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
..................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
4. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
....................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
.............................................................................................................................................................. ............ 
 
    บันทึกโดย......................................................ครูผู้สอน 
    โรงเรียน....................................................................... 



 

 

แผ่นที่ 2 ผังภำพกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเดินทำงของเงิน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 3 ชั่วโมง 
1. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู ้/ ตัวชี้วัด 
ส. 3.1 ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและชุมชนของ
ประเทศ 
ส. 3.2 ม.1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่าง
ของสถาบันการเงินแตล่ะประเภทและธนาคารกลาง 
 
สำระส ำคัญ 
      ค่านิยมและพฤติกรรมการบรโิภคมีความสมัพันธ์กับ
การใช้จ่ายเงินโดยตรง จึงส่งผลต่อการหมุนเวยีนของเงิน
ในครอบครัวและในระบบเศรษฐกจิผ่านสถาบันการเงิน  
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1. บอกปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ได้ / บอกบทบาทสถาบันการเงินใกล้ตัวได้ (K) 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคได้ / วิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินในระบบได้ (P) 
3. เห็นคุณค่าของการประหยัดและมัธยัสถ์ เกิดอุปนิสัย
พอเพียง (A) 
สำระกำรเรียนรู ้
1. ค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียง 
2. การหมุนเวียนของเงินในระบบผ่านสถาบันการเงิน  
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร การพูดน าเสนอ 
2. ความสามารถในการคิด การคิดวิเคราะห์   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา การท างานได้ส าเร็จ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ท างานร่วมกับผู้อื่น 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ต                               
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย ท างานเสร็จทันเวลา 
2. ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ  
3. อยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติงานตามศักยภาพ 
4. ซือ่สัตย์สจุริต ให้ข้อมลูที่ถูกต้อง 
5. มุ่งมั่นในการท างาน อดทนท างานจนส าเร็จ 
6. รักความเป็นไทย บริโภคสินคา้ไทย 

2. หลักฐำนกำรเรียนรู้ 
 
ภำระงำน / ชิ้นงำน:  
- วิเคราะห์พฤติกรรมการบรโิภค  
- วิเคราะห์การหมุนเวยีนของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 
กำรวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีกำร เคร่ืองมือ เกณฑ์
ประเมิน 

ด้ำนควำมรู้ 
(K) 

ประเมิน 
แผนภาพ 

แบบประเมิน 
แผนภาพ 

ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 60 

ด้ำนทักษะ
กระบวนกำร 

(P) 

- ประเมิน
พฤติกรรม
การท างาน
กลุ่ม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์  
- ร้อยละ 
60 

ด้ำนเจตคติ 
(A) 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมิน
สังเกต
พฤติกรรม 

ผ่านระดับ 
 1 ข้ึนไป 

 

 
กำรเดินทำงของเงิน 

 
3. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ค่านยิมและพฤติกรรมการบริโภค 
2. วิเคราะห์การหมุนเวยีนของเงินในระบบเศรษฐกิจผ่านสถาบัน
การเงิน 
3. รู้จักเลือกการบริโภคตามความจ าเป็นตามค่านิยมการบรโิภคอยา่ง
พอเพียง 
สื่อเรียนรู ้/ แหล่งเรียนรู ้
- ใบความรู้ เรื่อง “การบริโภค” 
- ใบความรู้ เรื่อง “ค่านิยมกับพฤติกรรมการโภคที่ส่งผลต่อเศรษฐกจิ
ของชุมชนและประเทศ” 
- ใบความรู้ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภค” 
- วีดีทัศน์ เรื่อง “ใช้ชีวิต ไม่คิด บริโภคนิยม” 
- วีดีทัศน์ เรื่อง “การบริโภคเกินความจ าเป็นของคนไทย”  
- วีดีทัศน์ เรื่อง “ธ.กรุงไทย เงินก าลังจะหมุนไป” 
เวลำ 3 ชั่วโมง 



 

 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเดินทำงของเงิน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 3 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงที่ 1 
1. ครแูละนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องการใช้จ่ายการบริโภคของนักเรียนในแต่ละวัน  

Q 1 นักเรียนได้เงินมาใช้จ่ายวันละกี่บาท ส่วนใหญ่ใช้เงินซื้ออะไรบ้าง (ความรู้ เหตุผล) 
Q 2 ใครใช้เงินจนหมด หรือไม่พอใช้จ่ายบ้าง เวลาเงินไม่พอ นักเรียนท าอย่างไร (เหตุผล)  
Q 3 ใครมีเงินออมบ้าง มีเทคนิคในการออมเงินอย่างไร ท าอย่างไรจึงมีเงินออม (คุณธรรม พอประมาณ) 

2. ครูชื่นชมนักเรียนที่รู้จักเก็บออมเงินและให้ก าลังใจนักเรียนที่ยังไม่มีเงินออมให้เริ่มต้นออมเงินทุกวันวันละ 
เล็กวันละน้อย ค่อยสะสมเงินออมไปเรื่อยๆ (คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล) 

3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน โดยคละตามความสามารถที่หลากหลาย ให้แต่ละกลุ่มศึกษา 
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง “การบริโภค”และ ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง “ค่านิยมกับพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชน และประเทศ” แล้วร่วมกันหาค าตอบว่า คนที่มีพฤติกรรมใช้จ่ายเงินจนหมดเป็นคนที่มีค่านิยมแบบใด 
และคนที่มีเงินเก็บออมเป็นคนที่มีค่านิยมแบบใด 

 Q 4 คนที่มีพฤติกรรมใช้จ่ายเงินจนหมด เป็นคนที่มีค่านิยมแบบใดได้บ้าง (ความรู้ เหตุผล) 
 Q 5 คนที่มีเงินเก็บออม เป็นคนที่มีค่านิยมแบบใดได้บ้าง (ความรู้ เหตุผล) 
 Q 6 หากในสังคมไทยมีคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย รักสนุก บริโภคนิยมจ านวนมาก สังคมไทยจะเป็น 
           อย่างไร (ความรู้ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
4. นักเรียนดูวีดีทศัน์ เรื่อง “ใช้ชีวิต ไม่คิด บริโภคนิยม” ใช้เวลำ 4.00 นำที 

    https://www.youtube.com/watch?v=BgVJjyRelGw 
   และ วีดีทัศน์ เรื่อง “กำรบริโภคเกินควำมจ ำเป็นของคนไทย” ใช้เวลำ 3.11 นำที 
    https://www.youtube.com/watch?v=eDlnc84tJys 
  แล้วให้เวลาแต่ละกลุ่ม 15 นาที จัดท าแผนภาพในประเด็น “ค่านิยมการบริโภคกับความยั่งยืน” โดยให้คิด
เปรียบเทียบใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
   Q 7 ค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างไร 
   Q 8 ค่านิยมแบบบริโภคนิยมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างไร 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกน าเสนอ 1 ประเด็น ครูและเพ่ือนช่วยกันเติมเต็มจนครบทุกกลุ่ม ครูเน้นย้ าให้
นักเรียน ฝึกคิดก่อนซื้อ ออมก่อนใช้ ฝึกฝืนใจตัวเองบ่อยๆ จะได้มีอนาคตทางการเงินมั่นคง 

6. นักเรียนทั้งห้องระดมสมองช่วยกันคิด แนวทำงกำรปฏิบัติตนที่ดเีพื่อกำรบริโภคอย่ำงพอเพียง ครจูด 
ค าตอบบนกระดานด า แล้วเลือก 5 ข้อที่เหมาะสมที่สุดเป็น “แนวทำงกำรปฏิบัติคนที่ดีเพื่อกำรบริโภคอย่ำง
พอเพียง 5 ข้อ” ครสู่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้ง 5 ข้อนี้ เพ่ือให้เป็นคนที่บริโภคอย่างพอเพียง  
จะได้มีอนาคตทางการเงินมั่นคง มีความสุขอย่างยั่งยืน (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q 9 ถ้าต้องการมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคง นักเรียนควรบริโภคอย่างไร (พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q 10 นักเรียนต้องปฏิบัติตนแบบใดเพ่ือให้เป็นคนที่มีค่านิยมบริโภคอย่างพอเพียง (คุณธรรม ภูมิคุ้มกัน) 
 



 

 

7. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้า เรื่อง สถาบันการเงิน (สถาบันการเงินมีก่ีประเภท มีบทบาทหน้าที่ท า 
อะไรบ้าง ธนาคารกลางหรือแบงค์ชาติท าหน้าที่อะไร) โดยหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จากแผ่นพับโฆษณาของ
สถาบันการเงินใกล้บ้าน ฯลฯ 
 
ชั่วโมงท่ี 2 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเพ่ือทบทวน เรื่อง ค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียง เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตนที่ดีเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียง (คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q 11 ค่านิยมการบริโภคแบบใดที่จะสร้างความม่ันคงทางการเงินในอนาคตได้ เพราะอะไร (เหตุผล) 
Q 12 นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงหรือไม่  
Q 13 นักเรียนพบอุปสรรคอะไรบ้างเมื่อปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติตนที่ดีทั้ง 5 ข้อ (ภูมิคุ้มกัน) 
Q 14 นักเรียนจัดการกับอุปสรรคนั้นอย่างไร (เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

 9.  นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว และร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค” และร่วมกันเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคจากมากไปหาน้อย 
พร้อมอธิบายเหตุผล เป็นเวลา 10 นาที และส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 5 นาที (ความรู้ 
คุณธรรม  พอประมาณ เหตุผล สังคม) 
 10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคจาก
มากไปหาน้อย (ความรู้ คุณธรรม เหตุผล สังคม) 

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ สถาบันการเงิน ตามที่ได้มอบหมายการบ้านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้ว 
(ความรู้)  
Q 15 สถาบันการเงิน มีก่ีประเภท ช่วยกันระบุสถาบันการเงินประเภทที่รู้จัก (ความรู้) 
Q 16 สถาบันการเงินมีบทบาทหน้าที่ ท าอะไรบ้าง (ความรู้)  
Q 17 นักเรียนเคยใช้บริการทางการเงินอะไรบ้าง จากสถาบันการเงินใด (ความรู้) 
Q 18 ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญในประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับระบบ

เศรษฐกิจอย่างไร (ความรู้) 
Q 19 แหล่งรายได้ของธนาคารพาณิชย์มาจากไหน (ความรู้) 

ชั่วโมงท่ี 3 
12. นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมจากชั่วโมงท่ีแล้ว และดูวีดีทัศน์ เรื่อง “ธ.กรุงไทย เงินก ำลังจะหมุนไป 

ใช้เวลำ 2.01 นำที https://www.youtube.com/watch?v=A7_DqDze-vw แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นว่า “เงินหมุนไปไหนบ้าง” โดยครูยกตัวอย่างเส้นทางการเดินทางของเงิน เริ่มตั้งแต่ที่เงินออกจาก
กระเป๋าเราไปเพื่อซื้อปลากระป๋อง ต้องผ่านมือใครบ้าง จนเงินกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่ง ขออาสาสมัคร 1 กลุ่มที่คิด
ว่าระบุได้ครบถ้วนที่สุดน าเสนอ กลุ่มอ่ืนๆ ช่วยเติมเต็ม กลุ่มใดที่เติมเต็มหรือระบุเส้นทางการเดินทางของเงินได้
ครบถ้วนที่สุด ถือว่าชนะ (ความรู้ เหตุผล) 

Q 20 ถ้าเราน าเงินไปซื้อปลากระป๋อง “ตรานายห้าง” เงินของเราหมุนไปไหนบ้าง เงินผ่านมือใครบ้างกว่า
จะกลับมาหาเราอีกครั้ง (ความรู้ พอประมาณ) 

Q 21 ถ้านายห้างไม่ได้กู้เงินจากธนาคาร จะเกิดอะไรขึ้น (เหตุผล) 



 

 

Q 22 เงินออมของนักเรียนที่ฝากไว้ในธนาคาร มีส่วนช่วยสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอย่างไร (ความรู้ เหตุผล)   

13.  ครูแจกกระดาษชาร์ตและปากกาเมจิ โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกสินค้า 1 อย่างอะไรก็ได้ (เสื้อ รองเท้า 
รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ ก๋วยเตี๋ยว ขนมครก ฯลฯให้เวลา 15 นาที ให้แต่ละกลุ่มท าเส้นทาง “การเดินทางของเงิน” 
ตั้งแต่เราจ่ายค่าสินค้าไป เงินไปไหนบ้าง ผ่านมือใครบ้าง จนเงินกลับมาหาเราอีก โดยจัดท าเป็น “ภำพกำร
เดินทำงของเงิน”  (เช่น เราจ่ายค่าขนมครก คุณยายคนขายขนมครก น้าเงินไปซื้อแป้ง ซื้อน้้าตาลที่ร้านค้าอาแปะ
หน้าตลาด ไปซื้อกะทิ ซื้อใบตองร้านพ่ีแจ๋วในตลาด จ่ายค่าขนมให้หลานชายไปโรงเรียน อาแปะจ่ายเงินซื้อแป้งซื้อ
น้้าตาลจากร้านค้าส่ง ร้านค้าส่งจ่ายเงินซื้อแป้ง ซื้อน้้าตาลจากโรงงาน โรงงานจ่ายเงินให้คนงาน จ่ายเงินซื้ออ้อย 
ซื้อมันส้าปะหลังจากชาวสวน อาแปะมีก้าไรก็น้าเงินไปฝากธนาคาร ไปซื้อทอง ร้านค้าส่งจ่ายเงินซื้อประกันชีวิต 
ส่วนโรงงานมีคนงานเยอะ มีก้าไรจึงน้าไปซื้อประกันชีวิต ซื้อประกันอุบัติเหตุ ฝากธนาคาร น้าเงินไปลงทุนซื้อหุ้นใน
บริษัทต่างๆ คนงานน้าเงินไปใช้จ่าย ส่งเงินให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัด ชาวนสวนน้าเงินไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคาร 
หลานชายคุณยายขายขนมครกน้าเงินไปซื้อขนมที่โรงเรียน แม่ค้าที่โรงเรียนเก็บเงินไว้ส่งให้ลูกที่เรียนอยู่ที่กรุงเทพ 
อาแปะ ร้านค้าส่ง เจ้าของโรงงาน ต่างต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาล รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้ครู ให้ข้าราชการ หากรัฐบาล
ต้องการเงินไปลงทุนสร้างถนน พัฒนาประเทศแต่มีเงินไม่พอ ก็จะขอกู้เงินฝากในธนาคารออมสินของเรา ฯลฯ) 

Q 23 ถ้าเราน าเงินไปซื้อ....... เงินของเราหมุนไปไหนบ้าง เงินผ่านมือใครบ้างกว่าจะกลับมาหาเราอีกครั้ง 
(ความรู้ เหตุผล) 

Q 24 เงินผ่านเข้าไปในสถาบันการเงินใดบ้าง (ความรู้) 
14.  ขออาสาสมัคร 3 กลุ่มเพ่ือน าเสนอ กลุ่มละ 3 นาท ีครูและสมาชิกกลุ่มอื่นร่วมเติมเต็ม (พอประมาณ  
เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q 25 สถาบันการเงินมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร (ความรู้ เหตุผล) 
Q 26 ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติท าหน้าที่อะไร ถ้าไม่มีแบงค์ชาติ  ธนาคารพาณิชย์จะท า
อะไรก็ได้ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้สูงๆ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากต่ า ท าโฆษณาชวนเชื่อให้เราไปฝากเงินเยอะ เก็บ
ค่าธรรมเนียมสูงๆ ระบบการเงินในประทศไทยจะเป็นอย่างไร 
Q 27 พ่อแม่ ผู้ปกครองของเราได้เงินมาจากไหน เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจหรือไม ่
Q 28 การใช้จ่ายของเรามีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ พอประมาณ เหตุผล)  

15.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทบาท หน้าที่ของสถาบันการเงิน ธนาคารกลาง ความเชื่อมโยงของสถาบัน
การเงินต่อระบบเศรษฐกิจและตัวเรา ให้นักเรียนจดสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดบันทึก 

16. ครูส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียง 5 ข้อต่อไป 
พร้อมทั้งให้ก าลังใจให้ทุกคนบริโภคอย่างพอเพียงมีเงินออมไปฝากธนาคาร เมื่อโตขึ้นจะได้มีเงินลงทุนเพ่ือ
เรียนต่อ เพ่ือประกอบอาชีพตามท่ีตั้งใจ 

 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 4 ชุดค ำถำมกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเดินทำงของเงิน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 3 ชั่วโมง 
 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q 1 นักเรียนได้เงินมาใช้จ่ายวันละกี่บาท ส่วนใหญ่ใช้เงินซื้ออะไรบ้าง (ความรู้ เหตุผล) 
Q 2 ใครใช้เงินจนหมด หรือไม่พอใช้จ่ายบ้าง เวลาเงินไม่พอ นักเรียนท าอย่างไร (เหตุผล)  
Q 3 ใครมีเงินออมบ้าง มีเทคนิคในการออมเงินอย่างไร ท าอย่างไรจึงมีเงินออม (คุณธรรม พอประมาณ) 

 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่ำงเรียน 

 Q 4 คนที่มีพฤติกรรมใช้จ่ายเงินจนหมด เป็นคนที่มีค่านิยมแบบใดได้บ้าง (ความรู้ เหตุผล) 
 Q 5 คนที่มีเงินเกบ็ออม เป็นคนที่มีค่านิยมแบบใดได้บ้าง (ความรู้ เหตุผล) 
 Q 6 หากในสังคมไทยมีคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย รักสนุก บริโภคนิยมจ านวนมาก สังคมไทยจะเป็น 
       อย่างไร (ความรู้ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

   Q 7 ค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างไร 
   Q 8 ค่านิยมแบบบริโภคนิยมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างไร 
   Q 9 ถ้าต้องการมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคง นักเรียนควรบริโภคอย่างไร (พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
   Q 10 นักเรียนต้องปฏิบัติตนแบบใดเพ่ือให้เป็นคนที่มีค่านิยมบริโภคอย่างพอเพียง (คุณธรรม ภูมิคุ้มกัน) 

Q 11 ค่านิยมการบริโภคแบบใดที่จะสร้างความม่ันคงทางการเงินในอนาคตได้ เพราะอะไร (เหตุผล) 
Q 12 นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงหรือไม่  
Q 13 นักเรียนพบอุปสรรคอะไรบ้างเมื่อปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติตนที่ดีทั้ง 5 ข้อ (ภูมิคุ้มกัน) 
Q 14 นักเรียนจัดการกับอุปสรรคนั้นอย่างไร (เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q 15 สถาบันการเงิน มีก่ีประเภท ช่วยกันระบุสถาบันการเงินประเภทที่รู้จัก (ความรู้) 
Q 16 สถาบันการเงินมีบทบาทหน้าที่ ท าอะไรบ้าง (ความรู้)  
Q 17 นักเรียนเคยใช้บริการทางการเงินอะไรบ้าง จากสถาบันการเงินใด (ความรู้) 
Q 18 ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญในประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับระบบ

เศรษฐกิจอย่างไร (ความรู้) 
Q 19 แหล่งรายได้ของธนาคารพาณิชย์มาจากไหน (ความรู้) 
Q 20 ถ้าเราน าเงินไปซื้อปลากระป๋อง “ตรานายห้าง” เงินของเราหมุนไปไหนบ้าง เงินผ่านมือใครบ้างกว่า

จะกลับมาหาเราอีกครั้ง (ความรู้ พอประมาณ) 
Q 21 ถ้านายห้างไม่ได้กู้เงินจากธนาคาร จะเกิดอะไรขึ้น (เหตุผล) 
Q 22 เงินออมของนักเรียนที่ฝากไว้ในธนาคาร มีส่วนช่วยสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยอย่างไร (ความรู้ เหตุผล)   
Q 23 ถ้าเราน าเงินไปซื้อ....... เงินของเราหมุนไปไหนบ้าง เงินผ่านมือใครบ้างกว่าจะกลับมาหาเราอีกครั้ง 

(ความรู้ เหตุผล) 
Q 24 เงินผ่านเข้าไปในสถาบันการเงินใดบ้าง (ความรู้) 



 

 

ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
   Q 25 สถาบันการเงินมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร (ความรู้ เหตุผล) 

Q 26 ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติท าหน้าที่อะไร ถ้าไม่มีแบงค์ชาติ ธนาคารพาณิชย์จะท า
อะไรก็ได้ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้สูงๆ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากต่ า ท าโฆษณาชวนเชื่อให้เราไปฝากเงินเยอะ เก็บ
ค่าธรรมเนียมสูงๆ ระบบการเงินในประทศไทยจะเป็นอย่างไร 
Q 27 พ่อแม่ ผู้ปกครองของเราได้เงินมาจากไหน เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจหรือไม่ 
Q 28 การใช้จ่ายของเรามีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ พอประมาณ เหตุผล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผ่นที่ 5 แนวทำงที่ครูน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้จัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเดินทำงของเงิน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 3 ชั่วโมง 
 

ครูผู้สอนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
ควำมรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน คุณธรรมของครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค 
3. สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง  
4. การหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

1. มีความรักเมตตาต่อศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. ตรงต่อเวลา 
4. มีความอดทน 

ประเด็น พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหำ เนื้อหาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคและ
สถาบันทางการเงินสอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

ต้องการให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ค่านิยม 
และพฤติกรรมการบริโภคและ
สถาบันทางการเงิน 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย 
-เรียงล าดับจากเนื้อหาที่ง่าย
ไปหายาก 

เวลำ ก าหนดเวลา ในแต่ละกิจกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน 

จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบกิจกรรมไว้ 

วางแผนก าหนดเวลาในการท า
กิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน
ตามท่ีก าหนดและสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

กำรจัด
กิจกรรม 

-แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนโดยให้ผู้เรียนที่มีบ้านอยู่
ในพ้ืนที่เดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
-ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยและเนื้อหา 
-จัดกิจกรรมเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 

-ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
-เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

-รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละ
ความสามารถของผู้เรียน 
 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

-จัดสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับกิจกรรมหรือภาระงานและ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

-ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

-จัดเตรียมให้พร้อมและ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

แหล่ง
เรียนรู้ 

-เลือกแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของผู้เรียน 
 

เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

-ติดประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้า 

ประเมินผล จัดท าแบบประเมินเหมาะสมกับ
กิจกรรมและวัยของผู้เรียน 

ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

-วางแผนการวัด/ประเมินผล 
 -แบบประเมินผลมีการ
ตรวจสอบเที่ยงตรงในการวัด 

 



 

 

แผ่นที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเดินทำงของเงิน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เวลำ 3 ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏบิัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง ดังนี้ 
ควำมรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อนเรียน คุณธรรมของนักเรียนที่จะท ำให้กำรเรียนรู้ส ำเร็จ 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค 
3. สถาบันการเงินในชุมชน 
 

1. มีวินัย ท างานเสร็จทันเวลา 
2. ใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. อยู่อย่างพอเพยีง ปฏบิัติงานตามศักยภาพและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า วางแผน/เตรียมการปฏิบัติงาน 
4. มุ่งมั่นในการท างานอดทนท างานจนส าเร็จ 
5. มีจิตสาธารณะมีสว่นร่วมในการพัฒนาชุมชนขณะปฏิบัติงาน 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุม่ให้
เหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่บ้าน
ใกล้เคียงกัน 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท าช้ินงานให้
เหมาะสมกับงบประมาณ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

1.วิเคราะห์คา่นิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคม 
 
 

1. วางแผนการปฏิบัติกจิกรรมกลุม่อย่าง
ละเอียดเป็นข้ันตอน 
 

 
 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง  4  มิติ ดังนี้ 
ด้ำน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ควำมรู้ - ความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน

การท าช้ินงานได้อย่างเหมาะสมและ
ประหยดั 
- มีความรู้หลักการบริโภคที่ด ี

-มีความรู้ในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
 

-มีความรู้ในการ
รักษาความสะอาด
ของชุมชนที่เข้าไป
ปฏิบัติงาน 

-มีความรู้เรื่องมารยาท
ในสังคม 

ทักษะ -ใช้เงินอย่างคุ้มค่าเป็นระบบ 
-ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรูคุ้ณค่าและน า
ของที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน ์
-เลือกการบรโิภคที่ถูกต้อง 

-สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสามารถ 
-รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

-ท าความสะอาด
อุปกรณ์ สถานท่ีที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 
 

-เคารพผู้ที่อาวุโสกว่า
(ไปมาลาไหว้) 
 

ค่ำนิยม -ประหยัดและเห็นคณุค่าของการ
บริโภค 
 

-รู้รักสามัคค ี
-มีความรับผิดชอบ 
-เสียสละ อดทน 

-มีจิตส านึกในการ
รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

-เป็นผู้ที่มีมารยาท 
-กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

 
 



 

 

ใบควำมรู้ที่ 1  
เร่ือง กำรบริโภค 

  ควำมหมำยของกำรบริโภค 
กำรบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค

หรือบ าบัดความต้องการของมนุษย์ โดยการบริโภคแบ่งเป็น 
การบริโภคสินค้าคงทน ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ท าให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือหมดสภาพไปอย่าง

รวดเร็วแต่จะใช้ไดเ้ป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ดเีมื่อการใช้ย่อมเกิดการสึกหรอ 
การบริโภคสินค้าไม่คงทน ซึ่งเป็นการบริโภคท่ีท าให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นไป เช่น อาหาร 

เครื่องดื่ม เป็นต้น 
ผู้บริโภค คือ ผู้ที่มีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือใน

ครัวเรือน ผู้บริโภคมีจ านวนมากทั่วประเทศ บางคนก็ตัดสินใจในการซื้ออย่างมีระเบียบแบบแผนสามารถ
ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ได้คุ้มค่า แต่ผู้บริโภคบางคนก็ไม่สามารถท าได้ 

พฤติกรรมการบริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ และแสดงออกในการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ มาบริโภคเพ่ือให้ได้รับความพอใจ 

กำรบริโภคที่มีประสิทธิภำพ   คือ  การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงหลักการ
บริโภคท่ีดี ได้แก่ ความจ าเป็น ประโยชน์ที่ได้รับความปลอดภัยและความประหยัด ใช้สินค้าและบริการ
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  
 

ควำมส ำคัญของกำรบริโภค 
การบริโภคเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ เนื่องจากมนุษย์ต้องบริโภคเพ่ือการด ารงชีวิตและ

การบริโภคยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน  การจ้างงาน การผลิตสินค้าและบริการ ท าให้ผู้ผลิตและเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตมีรายได้   เกิดสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น การบริโภคเพ่ิมขึ้นเศรษฐกิจก็ขยายตัว 
 
หลักกำรบริโภคที่ดี                

ผู้บริโภคควรค านึงถึงหลักการบริโภคท่ีดี  ดังนี้ 
1. ควำมจ ำเป็น หมายถึง สิ่งที่จะบริโภคควรเป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นในการครองชีพ ได้แก่ ปัจจัย

สี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ฯลฯ เราไม่ควรบริโภคตามความต้องการที่เกินจ าเป็น 
2. ควำมมีประโยชน์ หมายถึง บริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวโดยไม่ท าให้ผู้อื่นหรือ

สังคมเดือดร้อน 
3. ควำมปลอดภัย หมายถึง เมื่อบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว ไม่เกิดอันตรายต่อตนเอง สังคมหรือ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งท าได้โดยการอ่านฉลากสินค้า พิจารณาส่วนประกอบ วันผลิตและวันหมดอายุ หรือการรับรอง
คุณภาพสินค้าจากหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและน่าเชื่อถือ 
4.  ควำมประหยดั หมายถึง การรู้จักประมาณในการบริโภค ไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยค านึงถึงคุณภาพ ราคาที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่บริโภคตามกระแส ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ
อย่างคุ้มค่า 

 



 

 

ใบควำมรู้ที่ 2  
เร่ือง ค่ำนิยมกับพฤติกรรมกำรบริโภคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ 

 
             ค่านิยม  หมายถึง ความรู้สึกสนใจ พอใจของมนุษย์ ค่านิยมเป็นแนวทางท่ีมนุษย์ยึดถือ เพื่อ
ประพฤติปฏิบัติ มีการยอมรับอย่างแพร่หลายจากสมาชิกในสังคม โดยคนในสังคมจะถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมให้
แสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุค่านิยม   ซ่ึงแต่ละสังคมจะมีลักษณะของค่านิยมและพฤติกรรมในการบริโภค
แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะสรุปได้ ดังนี้ 
1. ค่ำนิยมควำมร่ ำรวยและนิยมใช้สินค้ำจำกต่ำงประเทศ   
         พฤติกรรมกำรบริโภค  บุคคลที่มีค่านิยมนี้จะซื้อหรือใช้สินค้าท่ีมีราคาสูง  โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีชื่อเสียง
และมีราคาแพงจากต่างประเทศ   นับถือคนที่ร่ ารวยหรือคนในสังคมชั้นสูง      

 ผลที่มีต่อเศรษฐกิจ  คนกลุ่มนี้เป็นคนฟุ่มเฟือย อาจน าไปสู่ปัญหาหนี้สิน การพ่ึงพาสินค้าจาก
ต่างประเทศมากเกินจ าเป็น ท าให้ขาดดุลการค้า  ควรปรับเปลี่ยนค่านิยม โดยการปลูกฝัง เรื่อง ความประหยัด  
2. ค่ำนิยมรักษำสุขภำพ     

  พฤติกรรมกำรบริโภค บุคลที่มีค่านิยมนี้  จะค านึงถึงสุขภาพเป็นหลัก เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รักษาความสะอาด พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไปพบแพทย์เป็น
ประจ า  เพ่ือท าให้สุขภาพแข็งแรง ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวรวมทั้งดูแลสุขภาพคนในครอบครัวด้วย 

  ผลที่มีต่อเศรษฐกิจ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งของตนเองและงบประมาณรัฐบาล   มี
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ 
3. ค่ำนิยมกำรบริโภคนิยม 

    พฤติกรรมกำรบริโภค บุคคลที่มีค่านิยมนี้จะฟุ่มเฟือย  บริโภคตามกระแสนิยม  บริโภคโดยไม่ได้
ค านึงถึงเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะราคา  สุขภาพ  รายได ้หรือความจ าเป็น นอกจากความพึงพอใจของตน 

     ผลที่มีต่อเศรษฐกิจ คนกลุ่มนี้ต้องพยายาม ดิ้นรน หาสิ่งที่ตนต้องการ ไม่มีวินัยทางการเงิน  เสียเงิน
โดยไม่จ าเป็น  ใช้สินค้าและบริการสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า  ท าให้มีปัญหาหนี้สิน น าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา 
4.   ค่ำนิยมรักควำมสนุก  

     พฤติกรรมกำรบริโภค  บุคคลที่มีค่านิยมนี้  เป็นคนที่ชอบความสนุกสนาน  รื่นเริง  ชอบสังสรรค์กับ
เพ่ือนๆ ญาติพ่ีน้องในทุกโอกาส  ทุกเทศกาล 
                ผลที่มีต่อเศรษฐกิจ  หากรักสนุกจนเกินไปอาจก่อปัญหาหนี้สินหรือตกอยู่ในอันตรายที่เกิดจากการ
ทะเลาะวิวาท  แต่ก็ท าให้มีการกระจายรายได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 
5.     ค่ำนิยมกำรด ำรงชีวิตเรียบง่ำยและประหยัด 

      พฤติกรรมกำรบริโภค  บุคคลที่มีค่านิยมนี้  จะเป็นคนเรียบง่าย ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น พิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อว่าจะคุ้มค่าหรือไม่   สามารถออมเงินได้ดี   ไม่นิยมก่อหนี้สินให้กับตนเองหรือครอบครัว 

       ผลที่มีต่อเศรษฐกิจ  ค่านิยมนี้เป็นค่านิยมที่ดี เพราะเป็นผู้ที่ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  อยู่อย่าง
พอเพียงตามฐานะ  ไม่สร้างปัญหาแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม เงินออมยังเป็นผลดีต่อการลงทุนในประเทศ 

 นอกจากนี้ยังมีค่านิยมอ่ืน ๆ  ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ทั้งที่เป็นค่านิยมส่วนตัวและ
ค่านิยมของสังคม เช่น  ค่านิยมชอบท าบุญ เป็นต้น 
 ที่มา  https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit2/02https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit2/02 



 

 

ใบควำมรู้ที่ 3 
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค 

  
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการเพ่ือบริโภคขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค  ดังนี้  
1.รำยได้ของผู้บริโภค การบริโภคจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้า มีรายได้มาก

ขึ้นก็จะเพ่ิมการบริโภค แต่ถ้ารายได้ลดลงก็จะลดการบริโภคลง 
2. รำคำของสินค้ำและบริกำร ปริมาณการบริโภคข้ึนอยู่กับราคาสินค้าหรือบริการชนิดนั้น กล่าวคือ ถ้า

ราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณการบริโภคจะลดลง แต่ถ้าราคาสินค้าลดลง ปริมาณการบริโภคจะเพ่ิมขึ้น 
3. รสนิยมหรือค่ำนิยมในกำรบริโภค ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และแตกต่างกันตาม

บุคคล อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม  เป็นต้น  
4 .ฤดูกำล ปริมาณการบริโภคสินค้าบางชนิดแตกต่างกันไปตามฤดูกาล เช่น ความต้องการใช้เสื้อกันหนาว

จะมากขึ้นในฤดูหนาว  ส่วนในฤดูร้อนปริมาณการบริโภคน้ าแข็งจะเพ่ิมขึ้น  เป็นต้น 
5 .กำรคำดคะเนเกี่ยวกับรำคำ เป็นการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในอนาคตซึ่งส่งผลต่อ

ปริมาณการบริโภค เช่น ถ้าคาดว่าราคาน้ ามันจะเพ่ิมข้ึนผู้บริโภคก็จะเติมน้ ามันไว้ก่อนที่ราคาน้ ามันจะสูงขึ้น ฯลฯ 
6. เทคนิคกำรขำย การให้สินเชื่อท าให้ผู้บริโภคมีอ านาจซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้น 
7. กำรโฆษณำ  เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนั้นเพ่ิมข้ึน 
 

ที่มา https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit2/02 

ควำมสัมพันธ์ของรำยได้ รำยจ่ำย กำรออมและกำรลงทุน 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้จากการท างานจะน ารายได้มาใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิต และรายได้ส่วน
หนึ่งเก็บออมไว้กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างผู้ออมกับผู้ต้องการเงินทุนเพ่ือให้กู้เงินไปลงทุนผลิตสินค้า
และบริการ   ส่วนผู้ออมก็มีรายได้เป็นผลตอบแทนในฐานะเป็นเจ้าของเงินทุน 

 

https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit5/02/5-5.JPG?attredirects=0


 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผา่น (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ซื่อสัตย์สจุริต ไม่ให้ขอ้มลูที่ถูกต้อง

และเป็นจริง 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
จริง  ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง   
ท าตามสญัญาทีต่นให้ไว้
กับเพื่อน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และครู   
ละอายและเกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง    ท า
ตามสญัญาทีต่นให้ไว้กับเพื่อน  
พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง และ
ครู   ละอายและเกรงกลัวที่
จะท าความผิด 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง   ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน  พ่อ
แม่  หรือผู้ปกครอง และครู 
ละอายและ เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด เป็นแบบอย่างท่ีดีด้าน
ความซื่อสัตย ์

2. มีวินัย ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง  กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน  ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม   
ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
กฎเกณฑ ์ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ของครอบครัวและโรงเรียน     
ตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมต่าง ๆ    ใน
ชีวิตประจ าวัน  และรับผิดชอบ
ในการท างาน  

ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน  และสังคม ไมล่ะเมิด
สิทธิของผู้อื่น    ตรงต่อเวลา  
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบ
ในการท างาน  

3. ใฝ่เรียนรู ้ ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้

ศึกษาค้นคว้าความรูจ้าก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อยา่งเหมาะสม และ                       
มีการบันทึกความรู้  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์  สื่อ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมมี
การบันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล สรุป   เป็นองค์ความรู้ 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
ผู้อื่นได้   

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีการบันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. อยู่อย่างพอเพียง ไม่วางแผนการเรยีน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
ในการวางแผนการเรียน        
การท างานและใช้  ใน
ชีวิตประจ าวัน รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัว 
ชุมชน และสภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้  ข้อมูล ข่าวสารใน
การวางแผนการเรียน  การ
ท างาน และใช้ในชีวิต 
ประจ าวันยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของรอบครัว  
ชุมชน สังคม  และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู ้ ข้อมลู ข่าวสารในการ
วางแผนการเรียน  การท างานและ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ยอมรบั             
การเปลีย่นแปลงของครอบครัว 
ชุมชน สังคมสภาพแวดล้อม                
และปรับตัวอยูร่่วมกับผู้อืน่                 
ได้อย่างมคีวามสุข 

 



 

 

5.มุ่งมั่นในการท างาน ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏบิัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏิบัตหินา้ที่
ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเรจ็                      
มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง 

6. รักความเป็นไทย ไม่มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบ
ไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  และ
แต่งกายแบบไทย  เข้าร่วมหรือ
มีส่วนร่วม ในกจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ และแต่งกาย 
แบบไทยด้วยความภาคภูมิใจ  เขา้
ร่วม   หรือมีส่วนรว่ม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทแบบไทย   มี
สัมมาคารวะ กตัญญกูตเวทีตอ่ผู้มี
พระคุณ  แต่งกายแบบไทยดว้ยความ
ภาคภูมิใจ  เข้ารว่มหรือมีสว่นรว่ม ใน
การจัดกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับประเพณ ี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ชักชวน  
แนะน าเพื่อนและคนอื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

 
หมำยเหตุ เกณฑ์กำรผ่ำน ระดับ 1 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบบันทึกผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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                                             ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 

                                       (……………………………) 
 
 



 

 

แบบประเมินกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
กลุ่มที่………ชั้น……ใบงำนที่……เรื่อง…………………………………. 

ค ำชี้แจง   
 แบบประเมินฉบับนี้เป็นเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยมีข้อความให้นักเรียนอ่านแล้ว
พิจารณาว่านักเรียนมีการปฏิบัติเป็นอย่างไรค าตอบไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละคนย่อมมีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน
ข้อส าคัญให้ตอบให้ตรงกับการปฏิบัติของตนเองให้มากที่สุด 
วิธีตอบ 
 เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างไรให้ตอบในเรื่องที่ตรงกับการปฏิบัติของ

นักเรียนมากที่สุดคือ 
- ไม่ปฏิบัติเลย  ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน  1 
- ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน  2 
- ปฏิบัติเป็นครั้งคราว    ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน  3 
- ปฏิบัติบ่อยๆ              ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน  4 
- ปฏิบัติเป็นประจ า        ให้ท าเครื่องหมาย 3 ลงในช่องคะแนน  5 

 
พฤติกรรมที่ต้องประเมิน   5   4 3    2 1 

1. การวางแผนการท างานร่วมกัน      

2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม      

3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก      

4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความคิดเห็น      

5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม      

รวม      

รวม  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 15 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                                ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน 

 
 
 



 

 

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน 
 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 (0)  (1)   (2) (3) 

- กำรคิดวิเครำะห์ ไม่ปฏิบตั ิ มีการจับประเด็นส าคญัได้
น้อย 

มีการจับประเด็นส าคญัได้ 
แต่ขยายความหรือ
ยกตัวอย่างไมไ่ด ้

 

มีการจับประเด็น
ส าคัญ ขยายความ 

ยกตัวอย่าง 
เปรียบเทยีบและสรปุ
ความคิดรวบยอดได้ด ี

 
- กำรเขียนสื่อควำม 

 
ไม่ปฏิบตั ิ เขียนสื่อความได้น้อย ไม่

ตรงประเด็น 
เขียนสื่อความไม่ถูกต้องตาม

อักขรวิธ ี2-3 แห่ง ตรง
ประเด็น 

เขียนสื่อความได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี 
ตรงประเด็นและ 

เข้าใจง่าย 
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์

 
ไม่ปฏิบตั ิ มีความสมัพันธ์กับหัวข้อที่

ก าหนดน้อยมาก 
ผลงานมีความสมัพันธ์กับ

หัวข้อท่ีก าหนด แต่ไมด่ึงดูด
ความสนใจ 

 

ผลงานมรีูปแบบ
น่าสนใจ มี

ความสัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่ก าหนด ระบายสไีด้

สวยงาม 
 

- ประโยชน์ของกำรน ำ
ข้อมูลไปใช ้

ไม่ปฏิบตั ิ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้น้อยมาก 

สามารถน าไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันได้บ้าง 
 

สามารถน าไปประยุกต์
กับสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

แบบบันทึกประเมินใบงำน 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

- ก
ำร

คิด
วิเ

คร
ำะ

ห ์

- ก
ำร

เข
ียน

สื่อ
คว

ำม
 

 - ก
ำร

เข
ียน

สื่อ
คว

ำม
 

 - ป
ระ

โย
ชน

์ขอ
งก

ำร
น ำ

ข้อ
มูล

ไป
ใช

 ้

คะ
แน

นร
วม

 ผ่ำน 
ร้อยละ 60 

ไม่ผ่ำน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 
 



 

 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร “กำรเงินพอเพียง” 
บันทึกหลังกำรสอน 

หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้น...................................... 
แผนการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง...............................................................เวลา................ชั่วโมง 

จ านวนนักเรียน.......................คน 
 

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (   ) สอนได้ครบถ้วนตามแผน 
 (   ) สอนไม่ครบตามแผน 
  เนื่องจาก............................................................................................................................. 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลา 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา 
  ควรปรับปรุง โดย.............................................................................................................. 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 (   ) เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
  ควรปรับปรุง โดย.............................................................................................................. 
 (   ) สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน 
 (   ) สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน 
  ควรปรับปรุง โดย..............................................................................................................  
2. ปัญหาที่พบ 
......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
4. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................ .................. 
 
    บันทึกโดย......................................................ครูผู้สอน 
    โรงเรียน....................................................................... 


