
 

 

แผ่นที่  1  ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเงินพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา 5  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง 
(2 แผน  5  ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ  ทุกอาชีพเกี่ยวข้องการจัดการทางการเงิน  นักเรียน
ควรไดรู้้จักอาชีพท่ีหลากหลาย  สนใจอาชีพในท้องถิ่น  ร่วมหาแนว
ทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น  เข้าใจปัจจัยส าคัญในการผลติ  รู้
สิทธิและหนา้ท่ีของผู้บริโภค  เข้าใจอาชีพท่ีตนเองสนใจอย่างลึกซึ้ง  
การสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกิดจากการเข้าใจรายได้และต้นทุนที่
แท้จริงและการประกอบอาชีพอยา่งสุจริต 
 

แผนจัดการเรียนรู้ท่ี  1  (3 ชั่วโมง) 
เร่ือง  รอบรู้ปัจจัยการผลิต 

มฐ./ตัวชี้วัด  ส 3.1  ม.2/1, ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4 
      ง 4.1  ม.2/1, ม.2/2 
สาระการเรียนรู้ - ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 

        - สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนจัดการเรียนรู้ท่ี  2   (2 ชั่วโมง) 
เร่ือง  รู้ทันอาชีพในครอบครัว 

มฐ./ตัวชี้วัด  ส1.1 ม.2/8 
                ส 3.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
      ง 4.1  ม.2/1 ม.2/3 
สาระการเรียนรู้  -วิเคราะห์อาชีพ  รายรับ  รายจา่ยของผู้ปกครอง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร   
2.  ความสามารถในการคิด   
3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้   
2.  อยู่อย่างพอเพียง   
3.  มุ่งมั่นในการท างาน  
  

ภาระงาน / ชิ้นงาน 
 -  แผนผังความคิดเสนอแนวทางในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ 
- บัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว 
-  แผนผังความคิดน าเสนอวิธีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
ในครอบครัว   



 

 

แผ่นที่  2  ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward  Design) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  รอบรู้ปัจจัยการผลิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด: 
ส 3.1 ม.2/1  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม 
ส 3.1 ม.2/2  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการและปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
ส 3.1 ม.2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม ปศพพ. 
ส 3.1 ม.2/4  อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค 
ง 4.1 ม.2/1  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
ง 4.1 ม.2/2  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 
สาระส าคัญ: การประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชนและท้องถิ่นจะมีปัจจัย
หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น โดยผู้ท่ี
ประกอบอาชีพต้องวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัจจัยเหล่าน้ัน ตั้งแต่การ
ลงทุน การสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน  ก าไร ผู้ประกอบอาชีพต้องให้
ความส าคัญกับพัฒนาท้องถิ่นจนเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
รวมถึงต้องรู้และเข้าในในสิทธิหน้าท่ีของผู้บริโภค 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้: 
1. บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง (K) 
2. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น (P) 
3.  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (P) 
4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค (P) 
5. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น (A) 
 
สาระการเรียนรู้   -ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  ในท้องถิ่น 
                      - สิทธิการคุ้มครองของผู้บริโภค 
  
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร:  การพูดน าเสนอผลงาน   

    การสัมภาษณ์ 
2.  ความสามารถในการคิด:  คิดวิเคราะห์ 
3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต:  ใช้กระบวนการกลุ่ม 

          ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้:  ตั้งใจเรียน  แสวงหาความรู้ใหม่แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ 
2.  อยู่อย่างพอเพียง:  คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับ 

  มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง/ 
  กลุ่ม  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ 
  ปฏิบัติกิจกรรมอย่างประหยัด  วางแผนการ 
  ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความอดทน รอบคอบ   
  สมเหตุสมผล 

3.  มุ่งมั่นในการท างาน:  อดทนตั้งใจรับผิดชอบงานท่ีท าจนส าเร็จ 
                               ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน /ชิ้นงาน :   แผนผังความคิดเสนอแนวทางในการพัฒนา
สินค้าและบริการ 
 
การวัดประเมินผล: 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้านความรู้ 

(K) 
ประเมินแผนผัง
ความคิด เร่ือง 
อาชีพที่ฉันชอบ 
 

แบบประเมิน
แผนผังความคิด  

ระดับดี ขึ้นไป
ผ่าน 

ด้านทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

ประเมินการ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 

ประเมินการ
น าเสนอผลงาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไปผ่าน 

ด้านเจตคติ 
(A) 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ระดับ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้: วิเคราะห์สถานการณ์อาชีพแล้วสรุปประเด็นส าคัญ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพตามประเด็นในใบงานแล้วท าแผนผังความคิด
และน าเสนอผลงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 

สื่อการเรียนรู้: ใบความรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการ 
                   ใบความรู้เรื่องปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  
                   ใบความรู้เรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

แหล่งเรียนรู้:  อาชีพในท้องถิ่น/ชุมชน 
 

เวลา:  3  ชั่วโมง 

รอบรู้ปัจจัยการผลิต 



 

 

แผ่นที่  3  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  รอบรู้ปัจจัยการผลิต  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 3 ชั่วโมง 

 
ชั่วโมงที่  1 

Q1  ครูตั้งค าถามกระตุ้นผู้เรียนว่าในท้องถิ่น /ในชุมชนของนักเรียนมีอาชีพอะไรบ้าง  
(ความรู้ก่อนเรียน) 

1.  ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่รู้จักในท้องถิ่นของนักเรียน ครูขออาสาสมัครนักเรียน  2  คน จด
บันทึกอาชีพที่เพ่ือนๆ ในห้องช่วยกันตอบ (ครู: พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

2.  ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายอาชีพท่ีนักเรียนยกตัวอย่างมาว่าเป็นเป็นขั้นตอนการผลิตสินค้าและ
บริการในขั้นตอนใด แล้วให้นักเรียนจัดหมวดหมู่อาชีพตามขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการและครูอธิบายเพ่ิมเติม
และนักเเรียนศึกาษาใบความรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการ(ครูและนักเรียน: ความรู้  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน)    

Q2  ครูซักถามนักเรียนว่าการที่จะประกอบอาชีพแต่ละอาชีพนั้นใช้การปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง (ความรู้ 
เหตุผล) 

3.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยนักเรียนที่อยู่หมู่บ้านหรือชุมชนที่ใกล้เคียงกัน อยู่กลุ่ม
เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการท ากิจกรรมและเพ่ือให้กระบวนการท างานกลุ่มเกิดประสิทธิภาพ แต่ละกลุ่มเลือก
ประธาน (เพ่ือเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมกลุ่ม) และเลขานุการกลุ่ม (ผู้บันทึกการท ากิจกรรมกลุ่ม) (ครูและนักเรียน :  
ความรู้ คุณธรรม เหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 

Q3  นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรเหมาะสมกับสมาชิกและให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ทันเวลาที่ก าหนด (ความรู้  พอประมาณ เหตูผล ภูมิคุ้มกัน) 
  4.  ครูให้แต่ละกลุ่มจับสลากเลือกกรณีศึกษาอาชีพที่ครูเตรียมมาให้กลุ่มละ 1 อาชีพ ร่วมกันวิเคราะห์ตาม
หัวข้อที่ก าหนดแล้วนักเรียนน าเสนองานใช้เวลากลุ่มละ 3 นาที (นักเรียน: ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล 
ภูมิคุ้มกัน) 

-  การประกอบอาชีพ 1  อาชีพผู้ประกอบอาชีพต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง 
-  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ที่ดิน  แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ) 
-  รายได้เท่าไร (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี) 
-  ต้นทุนในการลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพมาจากไหน (กู้ยืมธนาคาร/น ามาจากเงินออม/ยืมญาติพ่ีน้องหรือ

เพ่ือนบ้าน/กู้นอกระบบ) 
-  ก าไรที่ได้น าไปท าอะไร (ฝากธนาคาร/เก็บไว้ลงทุน/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน/ซื้อสลากออมสิน/อื่น ๆ) 
-  ถอดบทเรียนการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Q4  จากการท ากรณีศึกษาเรื่องอาชีพนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ รายได้   

ต้นทุน ก าไร อย่างไร (ความรู้   เหตุผล) 
Q5  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จนักเรียนจ าเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง (คุณธรรม) 
5.  ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจปัจจัยส าคัญในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน 

แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ รวมทั้ง เงินลงทุน รายได้ ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพ่ิมเติมในใบความรู้เรื่อง ปัจจัย
การผลิตสินค้าและบริการ (ครูและนักเรียน : ความรู้ เหตุผล) 

6.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้ค าถามกระตุ้นคิด   
Q6   นักเรียนคิดว่าการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เป็นปัจจัยการผลิตประเภททุนส าหรับการเปิดกิจการ 

ร้านค้าหรือไม่ เพราะอะไร (ความรู้  เหตุผล) 
Q7 แรงงานมีความส าคัญกับการผลิตสินค้าและบริการอย่างไร (ความรู้  เหตุผล) 



 

 

Q8  นักเรียนคิดว่าการเป็นผู้ผลิตที่ดีควรมีคุณธรรมอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง (นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม  
เหตุผล) 

7.  ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาอาชีพที่นักเรียนได้ศึกษาไปใช้ในการวิเคราะห์การผลิตสินค้า
และบริการของอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนของนักเรียนเองในชั่วโมงต่อไป (นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ  
เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน วัตถุ  สังคม  วัฒนธรรม) 

8.  นักเรียนไปส ารวจอาชีพในท้องถิ่น /ชุมชนตามแบบส ารวจอาชีพเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในชั่วโมงถัดไป 
(นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม) 
 
ชั่วโมงที่  2 

9.  จากการที่นักเรียนไปส ารวจอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนแล้วให้แต่ละกลุ่มประชุมเพ่ือเลือกอาชีพที่สนใจใน
ท้องถิ่น / ในชุมชนของนักเรียนมา 1 อาชีพ  พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่เลือกเพราะอะไร  (นักเรียน : ความรู้ 
พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน)  

10.  ครูมอบหมายให้นักเรียนไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือกตามหัวข้อในใบงานที่ 1.1 อาชีพท่ีฉันชอบ 
โดยนักเรียนไปเก็บข้อมูลอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนในวันเสาร์และอาทิตย์ (ครูและนักเรียน : ความรู้   พอประมาณ   
เหตุผล ภูมิคุ้มกัน)  

11.  ครูอธิบายประเด็นที่ศึกษาในใบงานที่ 1.1 อาชีพที่ฉันชอบ นักเรียนซักถามประเด็นที่ยังสงสัย 
(ครู : เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 

12.  ครูใช้ค าถามกระตุ้นคิดว่าก่อนออกไปสัมภาษณ์อาชีพที่ในกลุ่มเลือกไว้ นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไร
บ้าง  (ครู : เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 

Q9  นักเรียนต้องมีความรู้อะไรเกี่ยวข้องบ้าง  จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร  ต้องหาข้อมูลจากใคร ที่ไหน   
อย่างไร  (ความรู้ มีคุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q10  ใครจะท าหน้าที่อะไร  ต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง  (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
13.  นักเรียนและครูร่วมกันวางข้อตกลง ระเบียบปฏิบัติในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชน 

ดังนี้ (ครูและนักเรียน : ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 
- ระเบียบวินัยในการเดินทาง / การแต่งกาย 
- การตรงต่อเวลา / การนัดหมายเวลา 
- ความปลอดภัยในการเดินทาง 
- มารยาทของการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ในกรณีที่ต้องซักถาม 
- การแบ่งงานภายในกลุ่ม 
- การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา สมุด โทรศัพท์ที่บันทึกเสียงได้ กล้องถ่ายรูป 
- ปัญหาที่อาจจะพบเจอ / แนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
14.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อตกลงก่อนออกไปสัมภาษณ์ 

 
ชั่วโมงที่  3 

15.  ครูสอบถามถึงงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปท าว่าส าเร็จหรือไม่เพราะเหตุใด (ครู:  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน)  
Q11  นักเรียนไปท างานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง  พบอะไรมาบ้าง (เหตุผล) 
Q12  งานที่ท า เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไหม (เหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 
Q13  ขณะที่ลงพ้ืนที่มีปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขปัญหาอย่างไร (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล  

ภูมิคุ้มกัน) 



 

 

Q14  นักเรียนได้ฝึกนิสัยอะไรบ้างจากการท างาน (คุณธรรม) 
Q15  นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ลงชุมชน (เหตุผล) 
16.  ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าที่งานส าเร็จนั้นเพราะมีการวางแผนการท างานก่อนมีการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนท าให้งานส าเร็จได้ด้วยดี 
(ครูและนักเรียน: ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล  ภูมิคุ้มกนั สังคม) 

17. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแผนผังความคิด เสนอแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ  อาชีพที่กลุ่มเลือก
ศึกษาข้อมูลมา ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อเรื่อง ออกแบบให้สวยงาม โดยให้เวลาในการท า  10 นาที (นักเรียน: ความรู้ 
คุณธรรม พอประมาณ  ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม) 

18.  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มท า แผนผังความคิดเสร็จแล้ว ขออาสาสมัครตัวแทนกลุ่ม 3 กลุ่ม ออกมา
น าเสนอ  โดยให้เวลาในการน าเสนอกลุ่มละ 3  นาที (ครูและนักเรียน: คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 

19.  เมื่อน าเสนอเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปราย  โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นคิด 
Q16  หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาถึงอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนวิเคราะห์ถึงปัจจัยการผลิต  ต้นทุน   

รายได้  ก าไร  แล้วนักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตและอาชีพในครอบครัว
ได้อย่างไรบ้าง (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ  สังคม สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม) 

Q17 นักเรียนคิดว่าอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนของนักเรียนมีความแตกต่างจากอาชีพในภูมิภาคอ่ืนหรือไม่ 
อย่างไร (ความรู้  พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q18  ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งในชุมชน นักเรียนคิดว่าสิทธิของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง 
ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการบริโภค (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

20.  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค   และให้เลือกศึกษากรณีตัวอย่างจาก
กรณศีึกษาที่ก าหนดและร่วมกันสรุปสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีศึกษา (นักเรียน : (ความรู้ คุณธรรม 
พอประมาณ  เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

แผ่นที่  4  ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  รอบรู้ปัจจัยการผลิต  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 3 ชั่วโมง 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1  ครูตั้งค าถามกระตุ้นผู้เรียนว่าในท้องถิ่น /ในชุมชนของนักเรียนมีอาชีพอะไรบ้าง  
Q2  ครูซักถามนักเรียนว่าการที่จะประกอบอาชีพแต่ละอาชีพนั้นใช้การปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง (ความรู้  

เหตุผล) 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q3  นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรเหมาะสมกับสมาชิกและให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ทันเวลาที่ก าหนด (ความรู้  พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q4  จากการท ากรณีศึกษาเรื่องอาชีพนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ รายได้   

ต้นทุน ก าไร อย่างไร (ความรู้   เหตุผล) 
Q5  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จนักเรียนจ าเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง (คุณธรรม) 
Q6   นักเรียนคิดว่าการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เป็นปัจจัยการผลิตประเภททุนส าหรับการเปิดกิจการ 

ร้านค้าหรือไม่ เพราะอะไร (ความรู้  เหตุผล) 
Q7 แรงงานมีความส าคัญกับการผลิตสินค้าและบริการอย่างไร (ความรู้  เหตุผล) 
Q8  นักเรียนคิดว่าการเป็นผู้ผลิตที่ดีควรมีคุณธรรมอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง (นักเรียน : ความรู้,คุณธรรม  

เหตุผล) 
Q9  นักเรียนต้องมีความรู้อะไรเกี่ยวข้องบ้าง  จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร  ต้องหาข้อมูลจากใคร ที่ไหน   

อย่างไร  (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q10  ใครจะท าหน้าที่อะไร  ต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง  (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q11  นักเรียนไปท างานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง  พบอะไรมาบ้าง (เหตุผล) 
Q12  งานที่ท า เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไหม (พอประมาณ  เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 
Q13  ขณะที่ลงพ้ืนที่มีปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขปัญหาอย่างไร (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล  

ภูมิคุ้มกัน) 
Q14  นักเรียนได้ฝึกนิสัยอะไรบ้างจากการท างาน (คุณธรรม) 
Q15  นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ลงชุมชน (เหตุผล) 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q16  หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาถึงอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนวิเคราะห์ถึงปัจจัยการผลิต  ต้นทุน   

รายได้  ก าไร  แล้วนักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตและอาชีพในครอบครัว
ได้อย่างไรบ้าง (ความรู้ คุณธรรม  พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ  สังคม สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม) 

Q17 นักเรียนคิดว่าอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนของนักเรียนมีความแตกต่างจากอาชีพในภูมิภาคอ่ืนหรือไม่ 
อย่างไร (ความรู้  พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q18  ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งในชุมชน นักเรียนคิดว่าสิทธิของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง  
ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการบริโภค (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
 
 



 

 

แผ่นที่  5  แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  รอบรู้ปัจจัยการผลิต  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 3 ชั่วโมง 

 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 

 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อน 
1.  การผลิตสินค้าและบริการ 
2.  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
3.  อาชีพในท้องถิ่น / ชุมชน 
4.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  จิตวิทยาการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  มีความรักเมตตาศิษย ์
2.  มีความรับผดิชอบ 
3.  มีความยุติธรรม 
4.  ตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา เนื้อหาเรื่องอาชีพและปัจจัยการผลิต

สินค้าและบริการสอดคล้องกับ
มาตรฐาน  ตัวช้ีวัดเหมาะสมกับบริบท
ของท้องถิ่น/ชุมชน เหมาะสมกับวยั
ของผู้เรียน  

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยการผลติสินค้าและบริการ 
ต้นทุนการผลิต รายได้  ก าไร
อาชีพในท้องถิ่น/ชุมชน 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย 
-จัดเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยาก 
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เข้าใจ
เนื้อหาง่ายขึ้น 

เวลา ก าหนดเวลาในแต่ละกิจกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรม 

-ก าหนดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมได้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน 
-จัดการเรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว ้

-ก าหนดเวลาในแต่ละกจิกรรมไว้
เกินเล็กน้อยเพื่อรองรับเหตุการณท์ี่
อาจเกิดขึ้นระหว่างท ากิจกรรม 
-ผู้เรียนไปศึกษาข้อมลูนอกพ้ืนท่ีใน
วันเสาร์ อาทิตย ์

การจัด
กิจกรรม 

-แบ่งกลุ่มผู้เรียนพอดีกับจ านวน
นักเรียนและให้แตล่ะกลุ่มมีจ านวน
สมาชิกเท่า ๆ กัน 
-ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาที่ก าหนด 
-มอบหมายภาระงานช้ินงาน
เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน
และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู ้

-เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการ
ท างานร่วมกัน  มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ 
-ต้องการให้ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรม
อย่างทั่วถึงตามความสามารถ 
-ต้องการให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
-ผู้เรียนน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้กบั
ภาระงานได ้

-แบ่งกลุ่มคละความสามารถและอยู่
ในหมู่บ้านใกล้เคียงกัน 
-ช้ีแจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้
ชัดเจน 
-สังเกตพฤติกรรมให้การช่วยเหลือ
เมื่อผู้เรียนมีปญัหา 

สื่อ/อุปกรณ ์ -จ านวนใบความรู้เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรยีน 
-การเลือกใช้สื่อเหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมและวัยของผูเ้รียน 

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตาม
จุดประสงค ์
-ต้องการให้ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรม
ได้จริงตามจดุประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว ้

-เตรียมใบความรู้ ใบงานก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
-เตรียมใบความรู้ ใบงานให้เพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียนและมสี ารองไว้
กรณีช ารดุเสียหาย 

แหล่งเรียนรู ้ -อาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนเหมาะสมกับ
กิจกรรมที่ก าหนด 

-เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จาก
สถานท่ีจริง 

-มีการติดต่อประสานงานกับบุคคล
ที่จะไปศึกษาข้อมลูล่วงหน้า 

ประเมินผล -จัดท าแบบประเมินการน าเสนอ
ผลงานและแบบประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู ้

-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

-วางแผนการวัดและประเมินผล
ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
-แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงในการวดัตามตัวช้ีวัด 



 

 

แผ่นที่  6  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  รอบรู้ปัจจัยการผลิต  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 3 ชั่วโมง 

 
6.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ.  ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.  อาชีพในท้องถิ่น/ชุมชน 
2.  ปัจจัยการผลิต 
3.  สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 
4.  การท าแผนผังความคดิ 
5.  การพูดน าเสนอ 
6.  การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม 
2.  ความรับผิดชอบ 
3.  แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
4.  การเสียสละ 
5. ใฝ่เรียนรู ้

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1.  ผู้เรียนก าหนดหน้าที่ของสมาชกิ
ภายในกลุ่มไดเ้หมาะสมกบัศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2.  ผู้เรียนศึกษาปัจจัยการผลติสินค้า
และบริการสอดคล้องกับอาชีพใน
ท้องถิ่น/ชุมชน 
3.  ใช้เวลาในการศึกษาปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการอาชีพในท้องถิ่น/
ชุมชนได้เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
4.  ใช้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพใน
ท้องถิ่น/ชุมชนของผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนน าข้อมลูที่ไดจ้ากการศกึษา
ปัจจัยการผลติสินค้าและบริการอาชีพ
ในท้องถิ่น/ชุมชนมาเป็นแนวทางใน
การเลือกประกอบอาชีพต่อไป 
2.  ผู้เรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรมในสถานท่ี
จริง 

1.  วางแผนการท างานกลุ่มอย่าง
ละเอียด 
2.  ศึกษาข้อมูลอาชีพท่ีต้องการไป
ศึกษาล่วงหน้า 
 

 
6.2  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  4  มิติตามหลัก  ปศพพ.  ดังนี้ 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู ้ -มีความรู้ในการใช้วัสด ุ
อุปกรณ์ในการศึกษา
ข้อมูลอาชีพในท้องถิ่น/
ชุมชน 

-มีความรู้ในการจัดแบ่ง
หน้าท่ีภายในกลุม่ได้
อย่างเหมาะสม 
-มีความรู้ในการปฏิบัติ
ตนที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-มีความรู้ในการน า
ทรัพยากรในท้องถิ่น/
ชุมชนมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน ์

-มีความรู้เกีย่วกับ
อาชีพท่ีเกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ทักษะ -มีทักษะในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยและประหยัด 

-ท างานร่วมกันภายใน
กลุ่มตามที่ไดร้ับ
มอบหมายจนส าเร็จและ
มีความสุข 

-รักษาความสะอาดใน
ท้องถิ่น/ชุมชนหลังจาก
การออกไปศึกษาข้อมลู
อาชีพในท้องถิ่น/ชุมชน 

-ประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น/ชุมชนที่เกิด
จากภูมิปญัญาท้องถิ่น
ได ้

ค่านิยม -เห็นความส าคัญของ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การศึกษาข้อมูลอาชีพใน
ท้องถิ่น/ชุมชน 

-มีความรับผิดชอบต่อ
การท างานกลุ่ม 
-ยอมรับความคดิเห็นซึ่ง
กันและกันมีความ
เสียสละอดทน 

-มีจิตส านึกในการรักษา
สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น/ชุมชนให้สะอาด
เป็นระเบียบ 

-ตระหนักถึงคุณค่าของ
อาชีพในท้องถิ่น 



 

 

กรณีศึกษาท่ี  1 อาชีพขายส้มต า 
 
 
 

พี่สุดาเปิดร้านขายส้มต าเล็กๆ โดยท าเป็น
เพิงหน้าบ้านตัวเอง พ่ีสุดาท าเองทุกอย่างจึง 
ไม่ได้จ้างคนงาน พี่สุดาลงทุนครั้งแรกจ านวน 
5,000  บาท โดยกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านเพ่ือ
น ามาซื้ออุปกรณ์ เช่น โถแก้วใส่วัตถุดิบ ครก 
เก้าอี้พลาสติก จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ า ฯลฯ รวม  
1,500 บาท  ค่าวัตถุดิบ เช่น มะละกอ  พริก 
มะเขือเทศ มะนาว น้ าปลา น้ าตาล ฯลฯ อีก 
1,500 บาท ค่าสินค้าท่ีทานคู่กับส้มต า  500 

บาท  ส่วนท่ีขูดมะละกอ มีด ตู้  ไหใส่ปลาร้า  กะละมัง ของใช้อื่นๆ ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วจึงไม่ต้องลงทุน 
เงินท่ีเหลือ 1,500  บาท ส าหรับใช้หมุนเวียนในร้าน พี่สุดาขายอาหารทุกเมนูในราคา  35  บาท   วัน
แรกๆ พี่สุดาขายได้ 500 บาท ต่อมาก็ขายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 700 บาท 1,000 บาท หลังจากเปิดร้าน
ส้มต าได ้2 เดือน พี่สุดามีรายได้เฉลี่ยวันละ 1,500 - 2,000 บาท  ซึ่งเมนูส้มต าของสุดาเป็นเมนู
ธรรมดาๆ  แต่ลูกค้าติดใจในรสชาติที่อร่อย ราคาเหมาะสม วัตถุดิบท่ีสะอาดและมีคุณภาพ  

พี่สุดาน าเงินก าไรจากการขายส้มต าเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เช่น จ่ายค่าน้ า  ค่าไฟ  ค่า
กับข้าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยแบ่งส่วนหนึ่งไว้ท าบุญ และฝากธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 

 
ประเด็นที่ศึกษา 

1.  การประกอบอาชีพนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง…………………….…………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
2.  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ) ส าหรับอาชีพนี้ มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
3.  รายได้เท่าไร (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี)……..…………………………………………………………………………………….. 
4.  เงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพมาจากไหน (กู้ยืมธนาคาร/น ามาจากเงินออม/ยืมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้าน/กู้นอก
ระบบ)…………………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  ก าไรที่ได้น าไปท าอะไร (ฝากธนาคาร/เก็บไว้ลงทุน/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน/ซื้อสลากออมสิน/อื่นๆ)……… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.  คุณธรรมส าคัญที่จะท าให้อาชีพนี้ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง …………………………………………………...…… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 

 

 
กรณีศึกษาท่ี 2 อาชีพท าสวนผลไม ้

 
 

ลุงด ามีสวนผลไม้จ านวน  50  ไร่ ลุงด า
ปลูกผลไม้หลายชนิด ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ส้ม 
ลุงด าจ้างคนงานส าหรับปลูกและดูแลผลไม้ในสวน  
เมื่อถึงเก็บเกี่ยวก็จ้างคนเพ่ิม เพ่ือช่วยกันเก็บ
ผลผลิตไปจ าหน่าย ลุงด าสร้างโกดังส าหรับคัดแยก 
และเก็บผลไม้ ก่อนส่งไปจ าหน่าย ลุงด ายังซื้อ
รถบรรทุกและจ้างคนขับรถเพื่อส่งผลไม้ไปยังผู้ค้า
ท่ีตลาด ลุงด าพนักงานบัญชีไว้ท างบการเงิน 
นอกจากนี ้ลุงด ายังจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความสามารถ

ในการหาตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลไม้ โดยลุงด าและลูกๆ ชอบหาความรู้และเทคนิควิธีในการพัฒนาดินการ
วางระบบน้ า และเพ่ิมผลผลิตใหผ้ลไม้ในสวน ลุงด ากู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนท าสวนเมื่อหลายปี
ก่อนจ านวน 10 ล้านบาท ลุงด าได้ก าไรจากการขายผลไม้ปีละหลายล้านบาท  ลุงด าน าเงินก าไรส่วน
หนึ่งไปซื้อสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ฝากธนาคาร อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้จ่ายโบนัสในช่วงปีใหม่ให้กับ
คนงานในสวน การใช้จ่ายในบ้าน รวมท้ัง ส ารองเป็นเงินหมุนเวียนในการลงทุนฤดูกาลต่อไป 
 

ประเด็นที่ศึกษา 
1.  การประกอบอาชีพนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง…………………….…………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
2.  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ) ส าหรับอาชีพนี้ มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
3.  รายได้เท่าไร (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี)……..…………………………………………………………………………………….. 
4.  เงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพมาจากไหน (กู้ยืมธนาคาร/น ามาจากเงินออม/ยืมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้าน/กู้นอก
ระบบ)…………………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  ก าไรที่ได้น าไปท าอะไร (ฝากธนาคาร/เก็บไว้ลงทุน/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน/ซื้อสลากออมสิน/อื่นๆ)……… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.  คุณธรรมส าคัญที่จะท าให้อาชีพนี้ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง …………………………………………………...…… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 

 

 
กรณีศึกษาท่ี 3 อาชีพขายผลไม้รถเข็น 

 
  

น้าสมคิดเป็นพ่อค้าขายผลไม้รถเข็น โดย
น้าสมคิดจะขายในย่านการค้าในชุมชน เช่น หน้า
ธนาคาร ส านักงานต่างๆ ตลาดหน้าหมู่บ้าน และ
มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน เป็นต้น น้าสมคิดยืม
เงินมาจากลุงสมควรซึ่งเป็นพี่ชาย เพื่อน ามาลงทุน
จ านวน  6,000 บาท โดยน าเงินไปซื้อรถเข็นและ
อุปกรณ ์ราคา 4,500 บาท อุปกรณ์อ่ืนๆ อาทิ
กระจกสี่เหล่ียมส าหรับแบ่งช่อง มีด เขียง 
กระป๋อง ถาด  ถุง อีก 500 บาท เงินลงทุนต่อวัน

ประมาณ 900 บาท  เพ่ือซื้อผลไม้มาหั่นเตรียมใส่รถไว้ขาย น้าสมคิดจะเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล 
เพราะรสชาติจะอร่อยและมีราคาถูก  เช่น  แตงโม  สับปะรด  ฝร่ัง  มันแกว  ชมพู่  มะละกอ  แคนตา
ลูป ฯลฯ เมือ่เตรียมผลไม้แล้ว น้าสมคิดจะเตรียมพริกผสมเกลือและพริกผสมน้ าตาลแบบ 3 รส เค็ม 
หวาน เผ็ด และท าน้ าตาลปี๊บผสมกับพริกขี้หนูผสมเกลือ 3 รส  น้าสมคิดจะห่ันผลไม้ให้น่าดู
รับประทาน และจะดูแลตูผ้ลไม้และรถเข็นให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ เพ่ือท าให้ลูกค้าเห็นแล้วอยาก
ซื้อ  เมื่อหักต้นทุนผลไม้แล้ว น้าสมคิดมีก าไรประมาณวันละ 800 – 1,000 บาท  โดยก าไรที่ได้ในแต่ละ
วัน น้าสมคิดจะน าไปใช้จ่ายในบ้านเป็นค่ากับข้าว ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ และเก็บไว้เป็นทุน
ส ารองเผื่อฉุกเฉิน 
 

ประเด็นที่ศึกษา 
1.  การประกอบอาชีพนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง…………………….…………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
2.  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ) ส าหรับอาชีพนี้ มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
3.  รายได้เท่าไร (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี)……..…………………………………………………………………………………….. 
4.  เงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพมาจากไหน (กู้ยืมธนาคาร/น ามาจากเงินออม/ยืมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้าน/กู้นอก
ระบบ)…………………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  ก าไรที่ได้น าไปท าอะไร (ฝากธนาคาร/เก็บไว้ลงทุน/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน/ซื้อสลากออมสิน/อื่นๆ)……… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.  คุณธรรมส าคัญที่จะท าให้อาชีพนี้ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง …………………………………………………...…… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

    กรณีศึกษาท่ี 4  อาชีพขายน้ าผลไม้ปั่น 
  

 
พี่น้อยเป็นแม่ค้าขายน้ าผลไม่ปั่นในตลาด

นัดเล็กๆ แห่งหนึ่ง พี่น้อยขายน้ าผลไม้ปั่นหลาย
ชนิด อาทิ น้ าสตอเบอร์ร่ีปั่น  น้ ามะพร้าวปั่น  
น้ าส้มปั่น น้ าแครอทปั่น ตอนเริ่มต้นท าธุรกิจนี้ พี่
น้อยไปถอนเงินฝากท่ีเก็บออมไว้เพื่อน ามาลงทุน 
4,000  บาท  โดยซื้อเคร่ืองปั่นไป  1,500  บาท  
กระติกน้ าแข็ง  200  บาท  ท่ีคั้นส้มอะลูมิเนียม  
250  บาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน  พ่ีน้อยจะไป
ซื้อผลไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากร้านค้าผลไม้ส่ง
และจะเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลเป็นหลัก โดยพี่
น้อยมักจะสอบถามความต้องการของลูกค้าว่า
ต้องการรสชาติอย่างไร  เช่น  หวานน้อยหรือมาก 
และน้ าผลไม้บางชนิดต้องการใส่นมหรือไม่ น้ า
ผลไม้ปั่นของพี่น้อยขายแก้วละ 20 – 25 บาท พี่
น้อยเสียค่าเช่าท่ีในตลาดนัดวันละ 30  บาท เมื่อ

หักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พีน้อยมีก าไรประมาณวันละ   525  บาท ท้ังนี้ พี่น้อยมีภาระรับผิดชอบดูแล
คนครอบครัวอีก 4  คน  ดังนั้น รายได้จากการขายน้ าป่ันผลไม้ก็จะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
เก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียน และน าบางส่วนไปฝากบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารในตลาด   

 
ประเด็นที่ศึกษา 

  1.  การประกอบอาชีพนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง…………………….…………………….……….. 
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  2.  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ) ส าหรับอาชีพนี้ มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  3.  รายได้เท่าไร (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี)……..…………………………………………………………………………………….. 
  4.  เงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพมาจากไหน (กู้ยืมธนาคาร/น ามาจากเงินออม/ยืมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้าน/กู้
นอกระบบ)…………………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  5.  ก าไรที่ได้น าไปท าอะไร (ฝากธนาคาร/เก็บไว้ลงทุน/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน/ซื้อสลากออมสิน/อ่ืนๆ)……… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  6.  คุณธรรมส าคัญที่จะท าให้อาชีพนี้ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง …………………………………………………...…… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

 
กรณีศึกษาท่ี  5  อาชพีเจ้าของร้านเสรมิสวย 

 
 

จียอนเรียนจบจากสถาบันเสริมสวยแห่งแรก เมื่อ
เรียนจบใหม่ๆ จียอนไปเป็นลูกจ้างในร้านเสริมสวย
จนเกิดความช านาญ จึงคิดจะเปิดร้านเสริมสวยเป็น
ของตัวเอง เมื่อหาท าเลท่ีเหมาะสมในตลาดใกล้ๆ 
บ้านได้แล้ว จียอนจึงเช่าอาคารพาณิชย์ในตลาด
เพ่ือเปิดร้านเสริมสวย แต่เงินเก็บท่ีมีอยู่ไม่พอลงทุน 
จียอนจึงไปกู้เงินจากธนาคารออมสินจ านวน 
100,000 บาท  เพ่ือเป็นเงินทุน โดยจียอนใช้
เงินทุนตกแต่งร้านประมาณ  20,000  บาท   

ซื้ออุปกรณ ์30,000  บาท ท้ังนี้ ร้านจียอนให้บริการเสริมสวยครบวงจร อาทิ ออกแบบทรงผม ท าผม 
แต่งหน้า นวดหน้า ขัดตัว ฯลฯ จียอนผู้มีใจรักในการบริการ เธอใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เมื่อลูกค้าต้องรอคิว ก็จะเตรียมหนังสือให้อ่าน / เปิดโทรทัศน์ / เปิดเพลงให้ฟัง จน
ลูกค้าส่วนใหญ่กลายเป็นลูกค้าขาประจ าเพราะประทับใจในการบริการ นอกจากนี้ จียอนยังให้
ความส าคัญ ในเรื่องความสะอาดของร้านและของใช้ทุกชิ้น จียอนจะมีรายได้เดือนละ 20,000  - 
25,000 บาท โดยต้องจ่ายค่าเช่าร้านเดือนละ  2,000  บาท  จ่ายค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า  ประมาณเดือนละ 
2,500  บาท  เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริมสวย เช่น  แชมพู  ครีมนวดผม  สเปรย์   
ครีมนวดหน้า เป็นต้น ก าไรท่ีได้น าไปเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และแบ่งส่วนหนึ่งน าไปฝากธนาคาร  
  

ประเด็นที่ศึกษา 
1.  การประกอบอาชีพนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง…………………….…………………….……….. 
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2.  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ) ส าหรับอาชีพนี้ มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
3.  รายได้เท่าไร (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี)……..…………………………………………………………………………………….. 
4.  เงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพมาจากไหน (กู้ยืมธนาคาร/น ามาจากเงินออม/ยืมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้าน/กู้นอก
ระบบ)…………………………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  ก าไรที่ได้น าไปท าอะไร (ฝากธนาคาร/เก็บไว้ลงทุน/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน/ซื้อสลากออมสิน/อื่นๆ)……… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.  คุณธรรมส าคัญที่จะท าให้อาชีพนี้ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง …………………………………………………...…… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการ 
การผลิตขั้นปฐมภูมิ 

 เป็นการผลิตแบบดั้งเดิม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 
 ใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลัก อาจใช้เครื่องจักรบ้าง 
 เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การท านา เป็นต้น 

 
 
  
 
 

 การผลิตขั้นทุติยภูมิ  
 อาศัยวัตถุดิบ เครื่องจักรกลที่ซับซ้อนขึ้น มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน 
 มีการจัดองค์กรเพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิต 
 เช่น การผลิตนมบรรจุกล่อง การผลิตปลากระป๋อง  เป็นต้น 

 
 

 
 
 
การผลิตขั้นตติยภูมิ 

 เป็นการให้บริการ  
 ช่วยน าผลผลิตจากการผลิตขั้นต้นและขั้นที่สองส่งถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว 
 เช่น การธนาคาร การให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้เร่ืองการผลิตสินค้าและบริการ 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
ปัจจัยการผลิต (factors of production) หรือทรัพยากรการผลิต หมายถึง 
องค์ประกอบท่ีใช้ในการผลิตเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการ 
 

ปัจจัยการผลิต ผลตอบแทน 
ที่ดิน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ได้แก่ ที่ดินป่า
ไม้  น้ า แร่ธาตุ ฯลฯ  ทั้งท่ีอยู่บนดินและอยู่ใต้ดินที่ดินมี
ลักษณะที่ต่างไปจากปัจจัยการผลิตอื่น ๆ  คือ เป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เคลื่อนย้ายไม่ได้  มีปริมาณจ ากัด  
เช่น  ท้องนาที่ใช้ปลูกข้าว พ้ืนดินที่ตั้งโรงงาน  น้ าฝน   
อากาศ  แสงแดด  แร่ธาตุ ฯลฯ 

 ค่าเช่า 

แรงงาน  หรือทรัพยากรมนุษย์หมายถึงผู้ที่ท างานให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าหรือบริการโดย
อาศัยทั้งก าลังแรงกาย ก าลังสติปัญญา แบ่งแรงงานเป็น  
2 ประเภท คือ 
แรงงานมีฝีมือ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร เป็นต้น 
แรงงานไร้ฝีมือ เช่น กรรมกร คนงานรับจ้าง เป็นต้น 

 ค่าจ้าง 

ทุน  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้อ านวยความสะดวก 
 ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  เช่น  เครื่องมือ 
เครื่องใช้   เครื่องจักร  ตัวอาคาร  ไฟฟ้า ประปา รถยนต์ 
บรรทุกสินค้า รวมทั้ง เงินที่ใช้จ่ายเป็นค่าแรงงาน และ 
ซื้อของต่างๆ ที่น ามาผลิต ฯลฯ 

 ดอกเบี้ย 

ผู้ประกอบการ  คือ ผู้ลงทุน หรือเจ้าของกิจการ จะเป็นผู้
รวบรวมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  เพ่ือท าการผลิตขึ้นเป็น 
สินค้าหรือบริการและ เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา 
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไร  อย่างไร  และ 
เพ่ือใคร เช่น  เจ้าของร้าน  เจ้าของอู่ซ่อมรถ เจ้าของสวน
ทุเรียน  เจ้าของที่นา ฯลฯ 

 ก าไร 

 
ตอบ 

ใบความรู้เร่ืองปัจจัยการผลิต 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง  การที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล  และปกป้องสิทธิ
ผู้บริโภคไม่ให้ถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบในการบริโภคสินค้าและบริการ  และเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักและรักษาสิทธิของตนในการบริโภคสินค้าและบริการตามกฎหมาย
เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับความเป็นธรรม 

ความส าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค 
 จุดมุ่งหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคดังนี้ 
        1. เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้เสียเปรียบผู้ผลิต 
        2. เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา      
        3. เพ่ือควบคุมสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
        4. เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย    

สิทธิผู้บริโภค  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2541 ไดบ้ัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  5 ประการ ดังนี้ 

1. สิทธิจะได้รับข้อมูลข่าวสาร สรรพคุณ ที่บรรยายถึงสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง 
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 
3. สิทธิได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
4. สิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
5. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ได้แก่ 
1.  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงานนายกรัฐมนตรี 
2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
3. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
4. กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 
5. กรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์  
6. กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
7. ส านักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  
8. กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. คณะอนุกรมการคุมครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด  
 

 
 
 

ใบความรู้เร่ืองสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 
 



 

 

 
แบบส ารวจอาชีพในท้องถิ่น/ชุมชน 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนส ารวจอาชีพในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง 
 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน........................................................................................................... ............................ 
 
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1............................................................................... ......................................................... 
2............................................................................................................................ ........... 
3............................................................ ........................................................................... 
4............................................................................................................................ ............ 
5........................................................................................................................................  
6............................................................................................................................ ............ 

 
 
................................................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................. ....................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
........................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................................... ................... 
 



 

 

 
ใบงานที่ 1.1 อาชีพที่ฉนัชอบ 

 
 
จุดประสงค ์ 1. บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง (K) 

      2.  วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น (P) 
      5.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค (A) 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์อาชีพในท้องถิ่น/ชุมชนตามประเด็นที่ศึกษา 
 
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
1..............................................................................  2.............................................................................. 
3..............................................................................  4.............................................................................. 
5..............................................................................  6.............................................................................. 
 

ชื่ออาชีพ........................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ติดรูปภาพอาชีพที่ไปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประเด็นที่ศึกษา 

 
1.  ผู้ประกอบก่อนประกอบอาชีพต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ มีอะไรบ้าง  
- ที่ดิน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-  แรงงาน  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-  ทุน  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-  ผู้ประกอบการ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  รายได้เฉลี่ยเท่าไร (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี)…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ต้นทุนในการลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพน ามาจากไหน (กู้ยืมธนาคาร/น ามาจากเงินออม/ยืมญาติพ่ีน้องหรือ
เพ่ือนบ้าน/กู้นอกระบบ)………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ก าไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ก าไรที่ได้น าไปท าอะไร (ใช้จ่ายในครอบครัว ฝากธนาคาร ใช้หนี้ ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  มีปัจจัยอะไรที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.  หากนักเรียนจะประกอบอาชีพที่นี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  ถ้านักเรียนถูกผู้ผลิตหรือผู้ขายเอาเปรียบ นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

 

กรณีศึกษาสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ว่า สอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคในเรื่องใด 
 

กรณีศึกษาที่  1 
  

บริษัทชาญชัยก่อสร้างได้รับเหมาสร้างบ้านให้นายตะวัน ในราคา 2 ล้านบาท เมื่อบ้านสร้าง
เสร็จเรียบร้อยตามก าหนด ตะวันก็ขนของเข้าไปอยู่ในบ้าน แต่ปรากฏว่า คืนวันนั้นฝนตกหนักหลังคา
บ้านรั่วน้ าไหลเปียกเคร่ืองใช้เสียหายหลายอย่าง ดังนั้นตะวันจึงฟ้องบริษัทชาญชัยต่อศาล 
 ค าถาม การกระท าของตะวันเป็นไปตามสิทธิของผูบ้ริโภคในเรื่องใด 
  
 
 
 

กรณีศึกษาที่  2 
 

แม่ชวนเก๋ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ แม่ต้องการซื้อนมสดบรรจุกล่อง ซึ่งเป็นนมท่ีพร่องมันเนย
และรสจืด เพราะแม่เป็นคนอ้วนและเป็นโรคเบาหวาน จึงต้องเลือกซื้อนมที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ดังนั้น
แม่จึงต้องอ่านค าบรรยายข้างกล่องนมชนิดต่างๆ 
ค าถาม การกระท าของแม่ของเก๋สอดคล้องกับสิทธิของผู้บริโภคในเร่ืองใด 
   
 
      
 

กรณีศึกษาที่  3 
 

วันขึ้นปีใหม่มีคนเอากระเช้าบรรจุสิ่งของซึ่งเป็นอาหารกระป๋องชนิดต่างๆ มาให้คุณพ่อ ลูกตาล
กับคุณแม่จัดเคร่ืองกระป๋องดังกล่าวใส่ตู้ไว้รับประทาน คุณแม่บอกให้ตาลช่วยดูอาหารกระป๋องแต่ละ
กระป๋องว่าหมดอายุเมื่อไร ตาลจึงพิจารณาฉลาก วัน เดือน ปี ท่ีหมดอายุ บนกระป๋องทุกกระป๋อง 
  ค าถาม การกระท าของแม่และตาลสอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคในเร่ืองใด 
        
  
 
 



 

 

กรณีศึกษาที่ 4 
 
 เนตรดาวซื้อครีมบ ารุงผิวมาส าหรับบ ารุงผิวหน้า เธอจึงเปิดฉลากในกล่องครีมบ ารุงผิว แล้วอ่าน
ดูวิธีการใช้ และปริมาณของการใช้ครีม วิธีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 
  ค าถาม เนตรดาวได้รับสิทธิผู้บริโภคในเร่ืองใด 
  
 

 
 
 

กรณีศึกษาที่ 5 
 
 ต้อยชวนต่ายไปซื้อรองเท้าผ้าใบส าหรับใส่เล่นกีฬา ต้อยเลือกรองเท้าหลายยี่ห้อกว่าจะได้ชนิดท่ี
ถูกสวมใส่สบาย และรูปแบบสวยงามตามท่ีต้องการ ส่วนต่ายยังไม่ชอบใจท่ีร้านนี้เลยชวนต้อยไปดู
รองเท้าท่ีร้านอื่นๆ 
  ค าถาม ต้อยและต่ายมีสิทธิของผูบ้ริโภคในเรื่องใด 
 
 
 

กรณีศึกษาที่  6 
  ชีวินต้องการว่าจ้างให้ศรุตซึ่งเป็นเจ้าของร้านท าเฟอร์นิเจอร์จัดท าชุดรับแขกตามรูปแบบท่ีเขา
ต้องการจึงท าสัญญาว่าจ้าง ก่อนลงลายมือชื่อท าสัญญา ชีวินจะตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นตามท่ี
เจรจากันไว้หรือไม่ 
  ค าถาม ชีวินปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยกรณีศึกษาสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ว่า สอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคในเรื่องใด 
 

กรณีศึกษาที่  1 
  

บริษัทชาญชัยก่อสร้างได้รับเหมาสร้างบ้านให้นายตะวัน ในราคา 2 ล้านบาท เมื่อบ้านสร้าง
เสร็จเรียบร้อยตามก าหนด ตะวันก็ขนของเข้าไปอยู่ในบ้าน แต่ปรากฏว่า คืนวันนั้นฝนตกหนักหลังคา
บ้านรั่วน้ าไหลเปียกเคร่ืองใช้เสียหายหลายอย่าง ดังนั้นตะวันจึงฟ้องบริษัทชาญชัยต่อศาล 
 ค าถาม การกระท าของตะวันเป็นไปตามสิทธิของผูบ้ริโภคในเรื่องใด 

สิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
  
 
 

กรณีศึกษาที่  2 
 

แม่ชวนเก๋ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ แม่ต้องการซื้อนมสดบรรจุกล่อง ซึ่งเป็นนมท่ีพร่องมันเนย
และรสจืด เพราะแม่เป็นคนอ้วนและเป็นโรคเบาหวาน จึงต้องเลือกซื้อนมที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ดังนั้น
แม่จึงต้องอ่านค าบรรยายข้างกล่องนมชนิดต่างๆ 
ค าถาม การกระท าของแม่ของเก๋สอดคล้องกับสิทธิของผู้บริโภคในเร่ืองใด 

สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร สรรพคุณที่บรรยายถึงสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง 
   
 
      
 

กรณีศึกษาที่  3 
 

วันขึ้นปีใหม่มีคนเอากระเช้าบรรจุสิ่งของซึ่งเป็นอาหารกระป๋องชนิดต่างๆ มาให้คุณพ่อ ลูกตาล
กับคุณแม่จัดเคร่ืองกระป๋องดังกล่าวใส่ตู้ไว้รับประทาน คุณแม่บอกให้ตาลช่วยดูอาหารกระป๋องแต่ละ
กระป๋องว่าหมดอายุเมื่อไร ตาลจึงพิจารณาฉลาก วัน เดือน ปี ท่ีหมดอายุ บนกระป๋องทุกกระป๋อง 
  ค าถาม การกระท าของแม่และตาลสอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคในเร่ืองใด 

สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ 
  
 



 

 

 
กรณีศึกษาที่ 4 

 
 เนตรดาวซื้อครีมบ ารุงผิวมาส าหรับบ ารุงผิวหน้า เธอจึงเปิดฉลากในกล่องครีมบ ารุงผิว แล้วอ่าน
ดูวิธีการใช้ และปริมาณของการใช้ครีม วิธีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 
  ค าถาม เนตรดาวได้รับสิทธิผู้บริโภคในเร่ืองใด 

สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ 
  
 

 
 
 

กรณีศึกษาที่ 5 
 
 ต้อยชวนต่ายไปซื้อรองเท้าผ้าใบส าหรับใส่เล่นกีฬา ต้อยเลือกรองเท้าหลายยี่ห้อกว่าจะได้ชนิดท่ี
ถูกสวมใส่สบาย และรูปแบบสวยงามตามท่ีต้องการ ส่วนต่ายยังไม่ชอบใจท่ีร้านนี้เลยชวนต้อยไปดู
รองเท้าท่ีร้านอื่นๆ 
  ค าถาม ต้อยและต่ายมีสิทธิของผูบ้ริโภคในเรื่องใด 

สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่  6 
  ชีวินต้องการว่าจ้างให้ศรุตซึ่งเป็นเจ้าของร้านท าเฟอร์นิเจอร์จัดท าชุดรับแขกตามรูปแบบท่ีเขา
ต้องการจึงท าสัญญาว่าจ้าง ก่อนลงลายมือชื่อท าสัญญา ชีวินจะตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นตามท่ี
เจรจากันไว้หรือไม่ 
  ค าถาม ชีวินปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องใด 

สิทธิได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินแผนผังความคิด เร่ืองอาชีพที่ฉันชอบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  รอบรู้ปัจจัยการผลิต  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 3 ชั่วโมง 

ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรมการ
แสดงออกเป็น 3 ระดับ  
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนน) 

3 2 1 
1 ความครบถ้วนของเนื้อหา    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 การจัดล าดับในการน าเสนอ    
4 ความคิดสร้างสรรค์    

 รวม  
  
ระดับคุณภาพ 
 คะแนน  มากกว่า 7 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  6 – 7    หมายถึง  ดี 
 คะแนน  4 – 5    หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน  ต่ ากว่า 4  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน ตั้งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  

เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด  เร่ืองอาชีพที่ฉันชอบ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1.  ความครบถ้วนของเนื้อหา เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุก

หัวข้อ/เรื่อง 
เนื้อหาเกือบครบ  ขาด 1-
2  หัวข้อ/เรื่อง 

เนื้อหาไม่ครบ  ขาด 3  
หัวข้อ/เรื่อง ข้ึนไป 

2. ความถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหาของแต่ละหัวข้อ/
เรื่องมีความถูกต้องทั้งหมด 

เนื้อหาของแต่ละหัวข้อ/
เรื่อง ไม่ถูกต้อง 1 – 2  
หัวข้อ/เรื่อง 

เนื้อหาของแต่ละหัวข้อ/
เรื่อง ไม่ถูกต้อง 3 หัวข้อ/
เรื่องขึ้นไป 

3.  การจัดล าดับในการน าเสนอ มีการจัดล าดบัการน าเสนอ
เพื่อแบ่งกลุ่มเช่น มีการใช้
ล าดับหัวเรื่อง,  มีการใช้
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 
,เป็นต้น และมีการ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา ดี
มาก 

มีการจัดล าดบัการน าเสนอ
เพื่อแบ่งกลุ่มเช่น มีการใช้
ล าดับหัวเรื่อง,  มีการใช้
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 
เป็นต้น ระดับดี  แต่การ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหายัง
มีจุดผดิ 1-2 จุด 

การจัดล าดับการน าเสนอ
เพื่อแบ่งกลุ่มเช่น มีการใช้
ล าดับหัวเรื่อง,  มีการใช้
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 
เป็นต้น ค่อนข้างดี แต่การ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหายัง
มีจุดผดิ มากกว่า 3 จุด 

4. ความคิดสร้างสรรค ์ ผลงานแปลกใหม่ แสดงให้
เห็นถึงความคิดริเริม่
สร้างสรรค ์

ผลงานค่อนข้างแปลกใหม่ 
แสดงให้เห็นถึงความคดิ
ริเริม่เพียงสร้างสรรค์ 
บางส่วน 

ผลงานไม่แปลกใหม่ แต่ยัง
มีผลงานท่ีบ่งบอกว่ามีการ
คิดริเริ่มขึ้นเล็กน้อย 

 



 

 

เกณฑ์การประเมิน ด้านความรู ้
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์คะแนน 

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของ
รูปแบบรายงาน 

ข้อมูลที่ไดร้ับการ
รวบรวม เป็นระบบ
และจดบันทึกไว้เป็น
ล าดับขั้นตอน 
ถูกต้องแม่นย า 

ข้อมูลที่ได้ 
รวบรวม เป็น
ระบบและจด
บันทึกไว้เป็นแตไ่ม่
เป็นล าดับขั้นตอน 

ข้อมูลที่ได้ 
รวบรวม เป็น
ระบบและจด
บันทึกไว้แต่ไม่เป็น
ล าดับขั้นตอนครู
ต้องให้ค าแนะน า 
บางครั้ง 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวมไม่
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้ไม่ครบถ้วย 
ไม่เป็นล าดับขั้นตอน 
ครูต้องให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอผลงาน 
และวิเคราะห์ข้อมลู  
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน 
สร้างสรรค์งานด ี
มากภาษาถูกต้อง 
อยู่ในระดับดมีาก 

น าเสนอผลงาน 
และวิเคราะห์
ข้อมูลถูกต้อง 
สร้างสรรค์งานด ี
ชัดเจนสมบรูณ ์
ภาษาถูกต้อง  อยู่
ในระดับด ี

น าเสนอผลงาน 
และวิเคราะห์
ข้อมูลถูกต้อง
บางส่วน
สร้างสรรค์งานด ี
ภาษาไม่ถูกต้อง 
อยู่ในระดับพอใช้ 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล        
ถูกต้องบางส่วน 
ภาษาไม่ถูกต้อง 
ครูต้องให้ค าแนะน า 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

3. สรุปผลการด าเนินงาน
อย่างมีเหตผุล 

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง พร้อมทั้ง 
เสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา 

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล  เชื่อมโยง 
ถูกต้อง   

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง บางส่วน   

ไม่สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง ครูต้องให้
ค าแนะน า 

4. คุณค่าและการน าไปใช้
ประโยชน์จริง  

ผลงานมีความ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

ผลงานมี
ข้อบกพร่องในการ
ใช้งาน 

ผลงานสามารถใช้
งานได้บางส่วน
  

ผลงานไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
  

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ 
 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

สรุปผลการประเมิน 
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ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 3 3 3 3 3 18   
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้  3  คะแนน 
       พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้  2  คะแนน 
       พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  1  คะแนน 
  
ระดับคุณภาพ 
 คะแนน  มากกว่า 11 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  9 – 11    หมายถึง  ดี 
 คะแนน  7 – 8    หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน  ต่ ากว่า 7  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
เกณฑ์การประเมิน ตั้งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์คะแนนด้านทักษะ/กระบวนการ  
   

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  

3 2 1 
การก าหนดปัญหา มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา

อย่างหลากหลายและเลือก
ปัญหาท่ีน่าสนใจมีพฤติกรรม
ท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

มีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาอย่างหลากหลาย
และเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจ
มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจน
และบ่อยครั้ง 

มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
อย่างหลากหลายและเลือก
ปัญหาท่ีน่าสนใจมีพฤติกรรม
ท่ีปฏิบัติบางครั้ง 

การท าความเข้าใจปัญหา มีส่วนร่วมในการระดมสมอง
อธิบายสถานการณ์ของ
ปัญหาบอกแนวทางและวิธี
ค้นหาค าตอบมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

มีส่วนร่วมในการระดม
สมองอธิบายสถานการณ์
ของปัญหาบอกแนวทาง
และวิธีค้นหาค าตอบมี
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจน
และบ่อยครั้ง 

มีส่วนร่วมในการระดมสมอง
อธิบายสถานการณ์ของ
ปัญหาบอกแนวทางและวิธี
ค้นหาค าตอบมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติบางครั้ง 

การด าเนินการศึกษาค้นคว้า มีส่วนร่วมในการแบ่งงาน
แบ่งหน้าท่ีก าหนดเป้าหมาย
งานและด าเนินการศึกษา
ค้นคว้ามีแบบบันทึกความรู้
และชิ้นงานส่งมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

มีส่วนร่วมในการแบ่งงาน
แบ่งหน้าท่ีก าหนดเป้าหมาย
งานและด าเนินการศึกษา
ค้นคว้ามีแบบบันทึกความรู้
และชิ้นงานส่งมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง 

มีส่วนร่วมในการแบ่งงาน
แบ่งหน้าท่ีก าหนดเป้าหมาย
งานและด าเนินการศึกษา
ค้นคว้ามีแบบบันทึกความรู้
และชิ้นงานส่งมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติบางครั้ง 

การสังเคราะห์ความรู้ น าความรู้มาเสนอในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบข้อมูลว่า
สามารถตอบค าถามท่ีอยากรู้ได้
มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจน
และสม่ าเสมอ 

น าความรู้มาเสนอในกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ข้อมูลว่าสามารถตอบค าถามท่ี
อยากรู้ไดม้ีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง 

น าความรู้มาเสนอในกลุม่มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบข้อมูลว่า
สามารถตอบค าถามท่ีอยากรู้ได้
มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง 

การสรุปและประเมินผลค าตอบ มีส่วนร่วมในการน าข้อมูลมา
ประมวลสร้างองค์ความรู้ใหม่
ประเมินความรู้ของตนเอง
และของกลุ่มและเลือก
วิธีการ/รูปแบบการน าเสนอ
ผลงานมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ
ชัดเจนและสม่ าเสมอ 

มีส่วนร่วมในการน าข้อมูล
มาประมวลสร้างองค์ความรู้
ใหม่ประเมินความรู้ของ
ตนเองและของกลุ่มและ
เลือกวิธีการ/รูปแบบการ
น าเสนอผลงานมีพฤติกรรม
ท่ีปฏิบัติชัดเจนและ
บ่อยครั้ง 

มีส่วนร่วมในการน าข้อมูลมา
ประมวลสร้างองค์ความรู้ใหม่
ประเมินความรู้ของตนเอง
และของกลุ่มและเลือก
วิธีการ/รูปแบบการน าเสนอ
ผลงานมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ
บางครั้ง 

การน าเสนอและประเมินผลงาน มีส่วนร่วมการน าเสนอ
ผลงานและประเมินผลงาน
ของกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ
ชัดเจนและสม่ าเสมอ 

มีส่วนร่วมการน าเสนอ
ผลงานและประเมินผลงาน
ของกลุ่มมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง 

มีส่วนร่วมการน าเสนอ
ผลงานและประเมินผลงาน
ของกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ
บางครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตร “การเงินพอเพียง” 

บันทึกหลังการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้น  

แผนการเรียนรู้ท่ี  เร่ือง  เวลา  ชั่วโมง 

จ านวนนักเรียน  คน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 สอนได้ครบถ้วนตามแผน  
 สอนไม่ครบตามแผน  
เนื่องจาก ________________________________________________________________ 
 เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลา 

  เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา  
ควรปรับปรุง โดย __________________________________________________________ 
 เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

  เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
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 _____________________________ 



 

 

รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว 

แผ่นที่  2  ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward  Design) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ส 1.1  ม.2/8  อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท ี่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไป
พัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
ส 3.1 ม.2/1  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม 
ส 3.1 ม.2/2  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการและปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
ส 3.1 ม.2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม ปศพพ. 
ง 4.1 ม.2/1  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
ง 4.1 ม.2/3  มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
ประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
สาระส าคัญ: การรู้จักบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวเพือ่หลีกเลี่ย 
การกระท าอันเป็นหนทางไปแห่งอบายมุข 6  ท าให้สามารถวางแผน 
การใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมรวมท้ังสามารถเก็บออมเงินเพื่อใช้จ่าย 
ในยามจ าเป็น  
จุดประสงค์การเรียนรู้: 
1. บอกความส าคัญของอาชีพในครอบครัว (K) 
2. บอกวิธีการหลีกเลี่ยงการกระท าอันเป็นหนทางไปแห่งอบายมุข 6 (K) 
3. วิเคราะห์และอภิปรายรายได้  รายจ่ายของครอบครัว ท่ีมาจากการ
ประกอบอาชีพ (P) 
4.  เห็นความส าคัญของการวางแผนการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับรายได้ (A) 
สาระการเรียนรู้  
- วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง 
- บัญชีรายรับ  รายจ่ายของผู้ปกครอง 
- อบายมุข 6 
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  :  การพูดน าเสนอผลงาน   

  การสัมภาษณ์ 
2.  ความสามารถในการคิด  :  คิดวิเคราะห์ 
3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  :  การท างานร่วมกับผู้อื่น 
                         น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
                                                 ชีวิตประจ าวันได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้:  ตั้งใจเรียน  แสวงหาความรู้ใหม่แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้            
2.  อยู่อย่างพอเพียง:  - คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับ 

  มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง/กลุ่ม 
  - เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง 
   ประหยัด   
  - วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความอดทน    
   รอบคอบ มีเหตุมีผล 

3.  มุ่งมั่นในการท างาน:  อดทนตั้งใจรับผิดชอบงานท่ีท าจนส าเร็จ 
                                  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน / ชิ้นงาน:  
-  บัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว 
-  แผนผังความคิดน าเสนอวิธีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครอบครัว 
 
การวัดประเมินผล  : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้านความรู้ 

(K) 
ประเมินแผนผัง
ความคิด
น าเสนอวิธกีาร
ลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ใน
ครอบครัว  

แบบประเมิน
แผนผังความคิด
น าเสนอวิธกีาร
ลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ใน
ครอบครัว  

ระดับดี ขึน้ไป 
ผ่าน 

ด้านทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

ประเมนิการ
น าเสนอผลงาน 

 แบบประเมนิ
การน าเสนอ
ผลงาน 

 ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้านเจตคติ 
(A) 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ระดับ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้:  
- วิเคราะห์และอภิปรายปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกอบอาชีพของ 
ผู้ปกครอง บันทึกรายรับ  รายจ่ายของผู้ปกครองท่ีหลีกเลี่ยงการกระท า 
อันเป็นหนทางไปแห่งอบายมุข 6 
 
สื่อการเรียนรู้:  

-  บทกลอน ผี 6 ตัวสู่ความฉิบหาย 
-  บัญชีรายรับ - ราบจ่ายของครอบครัว 
-  ตัวอย่างบัญชีรายรับ - ราบจ่ายของครอบครัว 

 
แหล่งเรียนรู้:  ครอบครัว 
 
เวลา:  2 ชั่วโมง 



 

 

แผ่นที่  3  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
ชั่วโมงที่  1 

1.   ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอกอาชีพของพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง  ครูจดค าตอบบนกระดานเพ่ือให้นักเรียน
เห็นถึงความหลากหลายของอาชีพ  อาท ิอาชีพช่างยนต์ ช่างเสริมสวย  จิตรกร นักพากย์การ์ตูน  ครู  ต ารวจ  
พยาบาล  ทหาร  เลขานุการ  ทนายความ เกษตรกร รับจ้าง (ครูและนักเรียน : ความรู้  คุณธรรม) 
 Q1  อาชีพแต่ละอาชีพที่นักเรียนยกตัวอย่างมานั้นใช้ทรัพยากรในการผลิตอะไรบ้าง  (ความรู้ เหตุผล) 

(แนวค าตอบ  เช่น  การท าสวนมะพร้าว  ต้องใช้ทรัพยากรการผลิต  ดังนี้ 
  1.  ใช้ที่ดินปลูกมะพร้าว  
  2.  ใช้ทุน เช่น ซื้อปุ๋ย ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ่ายค่าจ้างคนปลูกมะพร้าว  เก็บมะพร้าว ฯลฯ 
  3.  ใช้แรงงานของคนงาน 
  4.  มีผู้ประกอบการ) 
 2.  ครูอธิบายสรุปว่าในการประกอบอาชีพทุกอาชีพจะต้องมี “เงิน” เข้ามาเก่ียวข้องตั้งแต่ปัจจัยการผลิต
การลงทุน  รายได้  ก าไร เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องวางแผนการจัดการการเงินเพ่ือที่จะได้มีรายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีวิต มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จากการประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียง (ครู:  ความรู้ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม) 
 3. ครูซักถามนักเรียนถึงรายจ่ายส่วนตัวของนักเรียนใน 1วัน ว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ครูแจกกลอนเรื่องผี6ตัวสู่
ความฉิบหายโดยนักเรียนวิเคราะห์ว่ามีรายจ่ายส่วนใดเกี่ยวข้องกับอบายมุข 6  โดยใช้ค าถามกระตุ้นคิด (ครูและ
นักเรียน :  ความรู้ คุณธรรม  พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน)  

Q2  ใน 1 วัน  นักเรียนใช้จ่ายเงินเท่าไร และนักเรียนใช้จ่ายอย่างเหมาะสมหรือไม่ และจะใช้จ่ายให้
เหมาะสมควรท าอย่างไรและรายจ่ายใดเกิดจากอบายมุข 6  และนักเรียนมีวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายให้หลุดพ้น
จากอบายมุข6 อย่างไร (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 

Q3  นักเรียนออมเงินได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่  นักเรียนควรออมเงินก่ีเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้มาโรงเรียน 
นักเรียนควรท าอย่างไรให้มีเงินออมตามท่ีตั้งใจ (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

(แนวตอบ ควรออมเงินหนึ่งส่วน ใช้สามส่วน คือ ออมร้อยละ 25 หากใครยังออมได้ไม่ถึงตามสูตรนี้ ให้เริ่ม
ออมทีละน้อย แล้วค่อยๆ เพิ่มจ านวนเงินออมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะออมได้ร้อยละ 25 หรือ ครูเน้นย้ า ออมหนึ่งส่วน
ใช้สามส่วน และออมเงินก่อนใช้เงิน เน้นย้ าบ่อย ๆ) 
 4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าถ้าเราวางแผนการใช้จ่ายเงิน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล และคิดพิจารณาถึง
ความจ าเป็น ความไม่จ าเป็นทุกครั้งในการใช้จ่าย นักเรียนก็จะสามารถจัดการการเงินของตนเองได้เป็นอย่างดีและ
จะมีเงินออมตามที่ตั้งใจ (ครูและนักเรียน: (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม) 
 Q4  นักเรียนรู้ไหมว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนมีรายได้มาจากการประกอบอาชีพ ผู้ปกครองต้อง
ท างานเพ่ือให้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว นักเรียนรู้หรือไม่ว่าในแต่ละเดือนครอบครัวมีรายจ่ายกี่บาท ค่าอะไรบ้าง  
ครอบครัวของนักเรียนเคยท าบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่  ถ้ามีการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายท าอย่างไร ใครเป็นคน
ท า ใครมีประสบการณ์แบ่งปันให้เพื่อนฟัง (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

5.  ครูมอบหมายให้นักเรียนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายของครอบครัว โดยครูแจกตัวอย่าง
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนให้นักเรียนศึกษาและครูอธิบายเพิ่มเติม (ครูและนักเรียน : ความรู้  คุณธรรม  
พอประมาณ  เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 



 

 

6.  นักเรียนบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่ายของผู้ปกครองในใบงานที่ 2.1  บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน                     
เป็นเวลา 1 เดือน (นักเรียน :  ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถ ุสังคม ) 
หมายเหตุ  นักเรียนเก็บข้อมูลครบ 1 เดือนจึงจะสอนชั่วโมงที่ 2 
 
ชั่วโมงที่  2 

7.  ครูสอบถามภาระงานที่ได้มอบหมายให้นักเรียนกลับไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายของ
ครอบครัว (ครู :  เหตุผล ภูมคิุ้มกัน) 

Q5  จากท่ีนักเรียนได้ไปท าบัญชีรายรับ  รายจ่ายของครอบครัวแล้ว นักเรียนได้ทราบข้อมูลอะไรบ้าง 
รายได้ รายจ่ายของครอบครัวนักเรียนเป็นอย่างไร มีรายจ่ายรายการใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าน่าจะลดลงได้ รายจ่าย
เหล่านั้นรวมกันแล้วเป็นเงินเดือนละกี่บาท (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม) 

 Q6  สมมติว่าครอบครัวของนักเรียนมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย นักเรียนจะมีวิธีหรือแนวทางแก้ไขปัญหา 
การใช้จ่ายเงินหรือรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้นอย่างไร (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน วัตถุ 
สังคม) 

(แนวตอบ 1. การตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เพ่ือลดภาระทางการเงินของครอบครัว เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการ
พนัน สิ่งเสพติดของมึนเมา รายจ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

 2. การลดรายจ่ายที่จ าเป็น เพ่ือสร้างนิสัยการประหยัด มัธยัสถ์ รู้จักอดออม รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
อย่างคุ้มค่า เช่น การปลูกผัก ผลไม้ไว้รับประทานเอง เพื่อช่วยลดค่าอาหาร เป็นต้น 

3. การเพ่ิมรายรับ หารายได้เสริมนอกเวลาท างานปกติ เช่น การใช้เวลาว่างรับจ้างพิมพ์งาน หรือท าในสิ่งที่
ตนเองถนัด การท าขนม ท าอาหารขาย เป็นต้น  

4.  การตกลงกันภายในครอบครัว ให้ร่วมกันประหยัด อดออม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมกันลด
รายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จ าเป็น และช่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ) 

8. ครูมอบหมายใหน้ักเรียนแต่ละคนน าผลที่ได้จากการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของครอบครัวที่บันทึกไว้มา
สรุป และให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีรายจ่ายใดที่ควรปรับลดหรือไม่และให้นักเรียนน าเสนอวิธีการลดรายจ่ายและเพ่ิม
รายได้ในครอบครัวเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามให้เวลา 15  นาที (ครูและนักเรียน : 
ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล วัตถุ สิ่งแวดล้อม) 

9. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยครูคอยกระตุ้นให้ 
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  (ครูและนักเรียน : ความรู้ เหตุผล สังคม) 
 Q7   นักเรียนคิดว่าการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอย่างไร (ความรู้ พอประมาณ
เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 
 Q8  นักเรียนคิดว่าบัญชีรายรับ รายจ่ายมีความส าคัญต่อครอบครัวหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ เหตุผล  
ภูมิคุ้มกัน) 
 Q9 การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายจะช่วยให้เราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ย่างไร 
(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม)  

(แนวตอบ การจดรายรับรายจ่ายจะช่วยให้เราและครอบครัวเราได้รู้พฤติกรรมทางการเงินที่แท้จริงของตัว
เรา ของ ครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัย ปรับแก้พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่พอดีได้ตรงจุด)  

Q10  ระหว่างครอบครัวทีท่ าบัญชีรายรับรายจ่ายและครอบครัวที่ไม่ท าบัญชีรายรับรายจ่าย ครอบครัวใดมี
โอกาสประสบปัญหาทางการเงินมากกว่ากัน เพราะเหตุใด (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน วัตถุ 
สังคม )  

 



 

 

Q11  นักเรียนคิดว่าการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวนักเรียนเองจะมีประโยชน์ต่อครอบครัว หรือต่อ
อนาคตของตัวเองหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม )  

Q12 นักเรียนจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างเพ่ือให้ตัวเองมีเงินออม เงินออมเป็นรายจ่ายหรือไม่ เพราะอะไร 
(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถ)ุ 

 (แนวตอบ เงินออมเป็นรายจ่ายที่เราจ่ายให้ตัวเองเพ่ืออนาคตทางการเงินที่มั่นคง  เทคนิคออมเงินให้ได้
สม่ าเสมอ คือ ออมเงินก่อนใช้เงิน)  

Q13  การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองจนเป็นนิสัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร (ความรู้ คุณธรรม 
พอประมาณ เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน วัตถ)ุ 
 10.  นักเรียนท าบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน ต่ออีก  3  เดือน  ก่อนสอบปลายภาค ให้นักเรียน
น าเสนอว่าจากแนวทางการลดค่าใช้จ่ายที่นักเรียนวางแผนและน าเสนอไว้นั้น ประสบความส าเร็จมากหรือน้อย
เพียงใด (ครูและนักเรียน:  (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถ ุสังคม  สิ่งแวดล้อม) 
หมายเหตุ มีการติดตามการท า บัญชีรายรับ - รายจ่าย เป็นระยะๆจนครบก าหนดส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่  4  ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1  อาชีพแต่ละอาชีพที่นักเรียนยกตัวอย่างมานั้นใช้ทรัพยากรในการผลิตอะไรบ้าง  (ความรู้ เหตุผล) 
Q2  ใน 1 วัน  นักเรียนใช้จ่ายเงินเท่าไร และนักเรียนใช้จ่ายอย่างเหมาะสมหรือไม่ และจะใช้จ่ายให้

เหมาะสมควรท าอย่างไรและรายจ่ายใดเกิดจากอบายมุข 6  และนักเรียนมีวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายให้หลุดพ้น
จากอบายมุข6 อย่างไร (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล  ภูมิคุ้มกัน) 

Q3  นักเรียนออมเงินได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่  นักเรียนควรออมเงินก่ีเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้มาโรงเรียน 
นักเรียนควรท าอย่างไรให้มีเงินออมตามท่ีตั้งใจ (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ  เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q4  นักเรียนรู้ไหมว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนมีรายได้มาจากการประกอบอาชีพ ผู้ปกครองต้อง
ท างานเพ่ือให้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว นักเรียนรู้หรือไม่ว่าในแต่ละเดือนครอบครัวมีรายจ่ายกี่บาท ค่าอะไรบ้าง  
ครอบครัวของนักเรียนเคยท าบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่  ถ้ามีการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายท าอย่างไร ใครเป็นคน
ท า ใครมีประสบการณ์แบ่งปันให้เพื่อนฟัง (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q5  จากท่ีนักเรียนได้ไปท าบัญชีรายรับ  รายจ่ายของครอบครัวแล้ว นักเรียนได้ทราบข้อมูลอะไรบ้าง 

รายได้ รายจ่ายของครอบครัวนักเรียนเป็นอย่างไร มีรายจ่ายรายการใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าน่าจะลดลงได้ รายจ่าย
เหล่านั้นรวมกันแล้วเป็นเงินเดือนละกี่บาท (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม) 

 Q6  สมมติว่าครอบครัวของนักเรียนมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย นักเรียนจะมีวิธีหรือแนวทางแก้ไขปัญหา 
การใช้จ่ายเงินหรือรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้นอย่างไร (ความรู้  คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ 
สังคม) 

Q7   นักเรียนคิดว่าการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอย่างไร (ความรู้ พอประมาณ
เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

 Q8  นักเรียนคิดว่าบัญชีรายรับ รายจ่ายมีความส าคัญต่อครอบครัวหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ เหตุผล  
ภูมิคุ้มกัน) 
 Q9 การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายจะช่วยให้เราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ย่างไร 
(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม)  

Q10  ระหว่างครอบครัวที่ท าบัญชีรายรับรายจ่ายและครอบครัวที่ไม่ท าบัญชีรายรับรายจ่าย ครอบครัวใด 
มีโอกาสประสบปัญหาทางการเงินมากกว่ากัน เพราะเหตุใด (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ 
สังคม )  

Q11  นักเรียนคิดว่าการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวนักเรียนเองจะมีประโยชน์ต่อครอบครัว หรือต่อ
อนาคตของตัวเองหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม )  

Q12 นักเรียนจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างเพ่ือให้ตัวเองมีเงินออม เงินออมเป็นรายจ่ายหรือไม่ เพราะอะไร 
(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถ)ุ 

 Q13  การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองจนเป็นนิสัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร (ความรู้ คุณธรรม 
พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน วัตถ)ุ 



 

 

แผ่นที่  5  แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อน 
1. ความส าคัญและประโยชน์ของการจดบญัชีรายรับรายจ่าย 
2. เทคนิคการลดรายจ่าย การออม การเพิ่มรายได ้
3. อาชีพและปัจจัยการผลติที่เกี่ยวข้อง 
4. อบายมุข 6 
5. จิตวิทยาการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  มีความรักเมตตาศิษย ์
2.  มีความรับผดิชอบ 
3.  มีความยุติธรรม 
4.  ตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา เนื้อหาเรื่องการวเิคราะห์มาตรฐาน  

ตัวช้ีวัดเหมาะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่น/ชุมชน เหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนดและวัยของผู้เรยีน  

-เพื่อให้ผู้เรียนวเิคราะห์รายรับ  
รายจ่ายของผู้ปกครอง 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย 
-จัดเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยาก 
-ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เข้าใจ
เนื้อหาง่ายขึ้น 

เวลา -ก าหนดเวลาในแต่ละกจิกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรมและวยัของ
ผู้เรยีน 

-ก าหนดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมได้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน 
-จัดการเรียนรูไ้ด้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว ้

-ก าหนดเวลาในแต่ละกจิกรรมไว้
เกินเล็กน้อยเพื่อรองรับเหตุการณท์ี่
อาจเกิดขึ้นระหว่างท ากิจกรรม 
 

การจัด
กิจกรรม 

- -ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
-มอบหมายภาระงานช้ินงาน
เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน
และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรยีนรู ้

-เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร  การคิด
วิเคราะห์  มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ 
-ต้องการให้ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรม
อย่างทั่วถึงตามความสามารถ 
-ต้องการให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
-ผู้เรียนน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้กบั
ภาระงานได ้

- -ช้ีแจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้
ชัดเจน 
-สังเกตพฤติกรรมให้การช่วยเหลือ
เมื่อผู้เรียนมีปญัหา 

สื่อ/อุปกรณ ์ -การเลือกใช้สื่อเหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมและวัยของผูเ้รียน 

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตาม
จุดประสงค ์
-ต้องการให้ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรม
ได้จริงตามจดุประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว ้

-เตรียม ใบงานก่อนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้
-เตรียมใบงานให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรยีนและมีส ารองไว้กรณีช ารดุ
เสียหาย 

แหล่งเรียนรู ้ -อาชีพของผู้ปกครอง -เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จาก
สถานท่ีจริง 

-มีการติดต่อประสานงานกับบุคคล
ที่จะไปศึกษาข้อมลูล่วงหน้า 

ประเมินผล -จัดท าแบบประเมินการน าเสนอ
ผลงานและแบบประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู ้

-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

-วางแผนการวัดและประเมินผล
ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
-แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงในการวดัตามตัวช้ีวัด 

 
 



 

 

 
แผ่นที่  6  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ชั่วโมง 
 

6.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ.  ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. อาชีพของผู้ปกครอง 
2. ปัจจัยการผลิต  
3. การท าบัญชีรายรับ รายจา่ย 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความรับผดิชอบ 
2.  ตรงต่อเวลา 
 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.  ผู้เรียนท าบัญชรีายรับรายจา่ยใน
ครอบครัวเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
 

1.  ผู้เรียนน าข้อมลูที่ไดจ้ากการศกึษา
บัญชีรายรับรายจา่ยในครัวเรือนไปใช้
ในการท าบัญชีรายรับรายจ่ายใน
ครอบครัวของนักเรียน 
2.  ผู้เรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรมในสถานท่ี
จริง 

1.  วางแผนการท างานอย่างละเอยีด 
2.  ศึกษาการท าบัญชีรายรับรายจา่ย
ล่วงหน้า 
 

 
6.2  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  4  มิติตามหลัก  ปศพพ.  ดังนี้ 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ความรู้ -มีความรู้ในการใช้วัสด ุ

อุปกรณ์ในการท าบญัชี
รับ – จ่ายในครัวเรือน 

-มีความรู้ในการปฏิบัติ
ตนที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-มีความรู้ในการน า
ทรัพยากรในท้องถิ่น/
ชุมชนมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน ์

-มีความรู้เกีย่วกับ
อาชีพท่ีเกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ทักษะ -มีทักษะในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยและประหยัด 

-ท างานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายจนส าเร็จและ
มีความสุข 

-รักษาความสะอาดใน
ท้องถิ่น/ชุมชนหลังจาก
การออกไปศึกษาข้อมลู 

-ประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น/ชุมชนที่เกิด
จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ค่านิยม -เห็นความส าคัญของ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การท าบัญชีรับ – จ่าย
ในครัวเรือน 

-มีความรับผิดชอบต่อ
การท างานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

-มีจิตส านึกในการรักษา
สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น/ชุมชนให้สะอาด
เป็นระเบียบ 

-ตระหนักถึงคุณค่าของ
อาชีพในท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ที่มา  http://km.streesp.ac.th/external_links.php?links=3488 
 

 

กลอน ผี 6 ตัว  ทางสู่ความฉิบหาย 



 

 

ตัวอย่าง บัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว ใจซื่อ  
มีสมาชิก 4 คน คือ คุณตา คุณพ่อ คุณแม่ และน้องโมเม   

 

ว / ด / ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย จ าเป็น / 

ไม่จ าเป็น   
2560 หมายเหตุ เริ่มจดวันที่ 20 เมษายน 2560 เดือนต่อ ๆ ไปจะจดให้ครบท้ังเดือน 

20 เม.ย ขายมะม่วง 10,500   
 เติมน้ ามัน  800 จ าเป็น 
 จ่ายค่าจ้างคนสวน  600 จ าเป็น 

21 เม.ย ซื้อของใช้ในบ้าน  1,600 จ าเป็น 
 กินพิซซ่า ฉลองขายมะม่วง  850 ไม่จ าเป็น 

22 เม.ย. ขายขยะขวดพลาสติก ขวดแก้ว 200   
 น้องโมเมขอเงินค่าขนม  100 จ าเป็น 
 ซื้อกับข้าว ผัก เนื้อสัตว์  650 จ าเป็น 

25 เม.ย. ซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์เกษตร  900 จ าเป็น 
26 เม.ย. รับค่าจ้างซ่อมบ้าน 2,500   
28 เม.ย. ค่ารักษาพยาบาล คุณตา  1,200 จ าเป็น 

 ค่าข้าวเที่ยง แม่พาคุณตาไปหาหมอ  150 จ าเป็น 
29 เม.ย. ค่าน้ า  360 จ าเป็น 

 ค่าผ่อนที่ดิน  5,000 จ าเป็น 
30 เม.ย. ค่าไฟ  450 จ าเป็น 

 ค่าโทรศัพท์ พ่อกับแม่  340 จ าเป็น 
     
     

รวม 
13,200 13,000  
รายรับ ค่าใช้จ่าย  

เงินเกินหรือเงินขาด (รายรับ – รายจ่าย)  =      13,200 – 13,000 = 200    บาท 
 

ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของครอบครัวใจดี แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ครอบครัวใจดี มีเงินเกิน (รายรับมากกว่ารายจ่าย) แสดงว่าไม่มีปัญหาทางการเงิน ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
2. หากครอบครัวใจดี ไม่มีรายได้อ่ืนๆ เลย จะประสบปัญหาทางการเงินหรือไม่ เพราะเหตุใด 
3. รายจ่ายรายการใดที่ไม่ควรจ่าย เพราะเหตุใด 
4. รายจ่ายจ าเป็นรายจ่ายใด น่าจะปรับลดลงได้ 
5. น้องโมเมจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัวได้หรือไม่ อย่างไร 

 
 
 
 



 

 

ใบงานที่  2.1  บัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว............................................................ 
มีสมาชิก _____ คน คือ _____________________________________________ 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกรายรับรายจ่ายในครอบครัวของนักเรียน  เป็นเวลา 1 เดือน 
 

ว / ด / ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย จ าเป็น / 

ไม่จ าเป็น   
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม 
   

รายรับ ค่าใช้จ่าย  

เงินเกินหรือเงินขาด (รายรับ – รายจ่าย)  =                                  บาท 

 
เรียบเรียงจาก อัจฉรา  โยมสินธุ์ (2560). 40+ยังไม่สาย  เกษียณสายเป็นจริงได้(60-77).กรุงเทพฯ. 

 
 
 
 
 

  



 

 

แบบการประเมินผลการน าเสนองาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรมการ
แสดงออกเป็น 4 ระดับ  
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม 16 
4 3 2 1 

1. เนื้อหา      
2. กระบวนการท างาน      
3. การน าเสนอ        
4. คุณธรรม      

 รวม      
 
  ระดับคุณภาพ 
  คะแนนมากกว่า 12   ระดับคุณภาพดีมาก 
  คะแนน  11-12    ระดับคุณภาพดี 

คะแนน  8-10  ระดับคุณภาพพอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า 8    ระดับคุณภาพปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมินผลการน าเสนองาน   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  รู้เท่าทันอาชีพในครอบครัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

เนื้อหา 

1. เนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ ์
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3.  เนื้อหาต่อเนื่อง 
4.  มีการค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

กระบวนการท างาน 

1.  มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ 
2.  การปฏิบัติตาม
แผน 
3.  ติดตามประเมินผล 
4.  การปรับปรุง
พัฒนางาน 

มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

การน าเสนอ 

1. การใช้ส านวนภาษา
ดีถูกต้อง 
2. การสะกดค าและ
ไวยากรณ์ถูกต้อง 
3.  รูปแบบน่าสนใจ 
4.  ความสวยงาม 

มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

คุณธรรม 

1.  ตรงต่อเวลา 
2.  ซื่อสัตย ์
3.  ความกระตือรือร้น 
4.  ความมีน้ าใจ 

มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมิน ด้านความรู้ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์คะแนน 

4 3 2 1 
1. ความถูกต้องของ
รูปแบบรายงาน 

ข้อมูลที่ไดร้ับการ
รวบรวม เป็นระบบ
และจดบันทึกไว้เป็น
ล าดับขั้นตอน 
ถูกต้องแม่นย า 

ข้อมูลที่ได้ 
รวบรวม เป็น
ระบบและจด
บันทึกไว้เป็นแตไ่ม่
เป็นล าดับขั้นตอน 

ข้อมูลที่ได้ 
รวบรวม เป็น
ระบบและจด
บันทึกไว้แต่ไม่เป็น
ล าดับขั้นตอนครู
ต้องให้ค าแนะน า 
บางครั้ง 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวมไม่
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้ไม่ครบถ้วย 
ไม่เป็นล าดับขั้นตอน 
ครูต้องให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูล 

น าเสนอผลงาน 
และวิเคราะห์ข้อมลู  
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน 
สร้างสรรค์งานด ี
มากภาษาถูกต้อง 
อยู่ในระดับดมีาก 

น าเสนอผลงาน 
และวิเคราะห์
ข้อมูลถูกต้อง 
สร้างสรรค์งานด ี
ชัดเจนสมบรูณ ์
ภาษาถูกต้อง  อยู่
ในระดับด ี

น าเสนอผลงาน 
และวิเคราะห์
ข้อมูลถูกต้อง
บางส่วน
สร้างสรรค์งานด ี
ภาษาไม่ถูกต้อง 
อยู่ในระดับพอใช้ 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล        
ถูกต้องบางส่วน 
ภาษาไม่ถูกต้อง 
ครูต้องให้ค าแนะน า 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

3. สรุปผลการด าเนินงาน
อย่างมีเหตผุล 

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง พร้อมทั้ง 
เสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา 

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล  เชื่อมโยง 
ถูกต้อง   

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง บางส่วน   

ไม่สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง ครูต้องให้
ค าแนะน า 

4. คุณค่าและการน าไปใช้
ประโยชน์จริง  

ผลงานมีความ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

ผลงานมี
ข้อบกพร่องในการ
ใช้งาน 

ผลงานสามารถใช้
งานได้บางส่วน
  

ผลงานไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
  

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์ประเมิน ด้านทักษะ / กระบวนการ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์คะแนน  

4 3 2 1 
1.  การวางแผน 
ปฏิบัตงิาน 

วางแผนท างานได้
ถูกต้อง มขีั้นตอน 
การท างานและ
เหมาะสม 
กับเวลา  

วางแผนท างานได ้
ถูกต้อง มีขั้นตอนการ
ท างานแต่ไม่เหมาะสม 
กับเวลา 

วางแผนท างาน 
ไม่ถูกต้อง   ไม่มีขั้นตอน
การท างานและไม่
เหมาะสมกับเวลา 

ไม่สามารถวางแผน 
การท างานไดเ้อง  
จะต้องให ้
ความช่วยเหลือ 

2.  ทักษะการท างาน ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นข้ันตอน   
และเหมาะสม 
กับเวลา ได้ด้วยตนเอง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นข้ันตอน 
และเหมาะสมกับเวลา 
ต้องให้ค าแนะน า
บางครั้ง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนไดบ้างขั้นตอน  
ทันเวลา ต้องให้
ค าแนะน าบ่อยครั้ง 

ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแผนได้  
ต้องให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา 

3.  การอธิบายและ
การบันทึกข้อมูล 

อธิบาย 
และบันทึกข้อมูล      
ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์
ถูกต้อง สมบูรณ ์

อธิบายและบันทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์ส่วน
ใหญ่ 
ได้ชัดเจน 

อธิบายและบันทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์       
ไม่ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ ่

ไมส่ามารถอธิบายและ
บันทึกข้อมูล   
ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์
ถูกต้องสมบูรณ์  

4.  ความสามารถ   
ในการคิด 

คิดแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
มีการคิดวเิคราะห์  
วิจารณ์และใช้เหตุผล 
ได้อย่างถูกต้อง   
ด้วยตนเอง 

คิดแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
มีการคิดวเิคราะห์
วิจารณ์และใช้ 
เหตุผลได้  ไม่ชัดเจน 
ต้องให้ค าแนะน า
บางครั้ง 

คิดแก้ปัญหาได้ถูก
บางส่วน  มีการคดิ
วิเคราะห ์วิจารณ์  
และใช้เหตผุลไดไ้ม่
ชัดเจน ต้องให้
ค าแนะน า บ่อยครั้ง 

ไม่สามารถคดิ
แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์
วิจารณ์และใช้เหตุ
ผลไดไ้ม่ชัดเจน  
ต้องให้ค าแนะน า 
ตลอดเวลา 

5.  การน าเสนอ
ข้อมูล  

รายงานสรุปผล       
การอภิปรายเป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสาร 
ได้ถูกต้อง ชัดเจนด้วย
ตนเอง 

รายงานสรุปผล      
การอภิปราย เป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสารได้   
แต่ไม่ครบถ้วน ต้องให้
ค าแนะน าบางครั้ง 

รายงานสรุปผล         
การอภปิราย เป็น
ขั้นตอน มรีูปแบบ ใช้
ภาษาและสื่อสารได ้ 
แต่ไม่ครบถ้วน ต้องให้
ค าแนะน าบ่อยครั้ง 

ไม่สามารถรายงาน
สรุปผลการอภิปราย  
เป็นขั้นตอน  ไม่มี
รูปแบบหรือใช้ภาษา 
ไม่ถูกต้องในการ
สื่อสาร ต้องคอยให้
ความช่วยเหลือ  

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3)ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์ประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   

รายการ  ประเด็นประเมิน 
1.  ใฝ่เรยีนรู้   1.  มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 

2.  มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
3.  มีความสนใจในการสืบค้นและศึกษาค้นคว้า 
4.  สนทนา ซักถาม และเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5.  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู้ 
6.  สรุปองค์ความรู้ทีไ่ด้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.  อยู่อย่างพอเพยีง 1.  ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
2.  ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยดัคุ้มคา่ 
3.  อภิปราย และวเิคราะห์แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
4.  ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
5.  มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ 
6.  มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมดัระวัง 

3.  มุ่งมั่นในการท างาน 1.  เอาใจใส่ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานจนส าเรจ็ 
3.  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
4.  ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
5.  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.  ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 

 
ระดับพฤติกรรม 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สดุ 
 3  หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นอย่างมาก 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง  
 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ค าชี้แจง  ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรมการแสดงออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้    

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สดุ 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นอย่างมาก 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
  
สถานะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 
 

รายการ 
พฤติกรรมการแสดงออก 
4 3 2 1 

1. ความสามารถในการสื่อสาร     
 1.1 วางแผนในการน าเสนองานอย่างรอบครอบ     
 1.2 สื่อสารได้ชัดเจนมีระบบ ครบถ้วน ถูกต้องในเวลาที่ก าหนด     
 1.3  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกตอ้งเหมาะสม     
 1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อประกอบการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม     
 1.5 เลือกรับและไมร่ับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตผุลและความถูกต้อง     

สรุปผลการประเมิน     
2. ความสามารถในการคิด     
 2.1 วิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม หัวข้อหลัก หัวข้อรอง ได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์     
 2.2 แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์     
 2.3 ใช้เหตุผลในการแสดงความคดิเห็นและตดัสินใจอย่างรอบคอบ     
 2.4 ตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม     
 2.5 วิเคราะห์และเช่ือมโยงความรูท้ี่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลการประเมิน     
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต     
 3.1  เรียนรู้ด้วยตนเองไดเ้หมาะสมตามวัย     
 3.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผูอ้ื่นได ้     
 3.3  น าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
 3.4  จัดการปญัหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
 3.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน     

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
10 - 12   คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
 7 – 9      คะแนน   หมายถึง   ดี 
 5 - 6       คะแนน   หมายถึง   พอใช้ 
 0 - 4       คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 

สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง  ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับพฤติกรรมการแสดงออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้    

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สดุ 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นอย่างมาก 
 2  หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
  
สถานะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 
 

รายการ 
พฤติกรรมการแสดงออก 
4 3 2 1 

1. มีวินัย     

 1.1 ปฏิบัตติามข้อตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบและข้อบังคับ ไม่ละเมิดสทิธ์ิผู้อื่น     
 1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการท างาน     

สรุปผลการประเมิน     
2.ความสนใจใฝรู่ ้     
 2.1 มีความเอาใจใส่ ในการสบืเสาะแสวงหาความรู้     
 2.2 มีความกระตือรือร้นในการท างาน     
 2.3 มีความสนใจในการสืบค้นและศึกษาค้นคว้า     

 2.4 สนทนา ซักถาม และเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม     
 2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู้     
 2.6 สรุปองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลการประเมิน     
3.อยู่อย่างพอเพียง     
 3.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด     
 3.2 ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยดัคุ้มคา่     
 3.3 อภิปราย และวเิคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
 3.4 ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น     
 3.5 มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ     
 3.6 มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมดัระวัง     

สรุปผลการประเมิน     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการ พฤติกรรมการแสดงออก 
4 3 2 1 

4. มุ่งมั่นในการท างาน     
 4.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย     
 4.2 ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานจนส าเรจ็     

 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง     
 4.4 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน     
 4.5พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ     
 4.6 ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภมูิใจ     

สรุปผลการประเมิน     

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

15-16    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
12-14    คะแนน   หมายถึง   ดี 
9-11      คะแนน   หมายถึง    พอใช้ 
0-8        คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตร “การเงินพอเพียง” 

บันทึกหลังการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้น  

แผนการเรียนรู้ท่ี  เร่ือง  เวลา  ชั่วโมง 

จ านวนนักเรียน  คน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 สอนได้ครบถ้วนตามแผน  
 สอนไม่ครบตามแผน  
เนื่องจาก ________________________________________________________________ 
 เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลา 

  เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา  
ควรปรับปรุง โดย __________________________________________________________ 
 เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

  เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
ควรปรับปรุง โดย __________________________________________________________ 
 สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน 
 สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวัยของนักเรียน 
ควรปรับปรุง โดย __________________________________________________________ 

 

7. ปัญหาที่พบ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

8. แนวทางการแก้ไขปัญหา  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

9. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
   

10. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

บันทึกโดย ___________________________ ครูผู้สอน 
โรงเรียน _____________________________ 


