
 

 

แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 5 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- ซื่อสัตย์ 

 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
- วิเคราะห์การเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการอย่างสมเหตุสมผล 
- ส ารวจปัญหาการเงินของครอบครัว 
- ผังความคิด เรื่อง วิเคราะห์การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

อย่างสมเหตุสมผล 
- ผังความคิด เรื่อง สรุปปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
- รายงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงิน 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง 
(2 แผน 5 ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ : คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงิน เพราะขาดการวางแผนทางการเงิน                    
อย่างรอบคอบ การลงมือจัดการการเงินอย่างจริงจังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินได้รู้จักตนเอง จากการทบทวนพิจารณาสถานการณ์                     
ทางการเงินที่แท้จริงของตนเอง 
 

แผนที่ 1 (1 ชั่วโมง) 
เรื่อง เรียนรู้หลัก ปศพพ. เพื่อการจัดการทางการเงิน 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.4-6/2 
สาระการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือการจัดการทางการเงิน 

แผนที่ 2 (4 ชั่วโมง) 
เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาการเงินของครอบครัว 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.4-6/11,  ส 3.1 ม.4-6/2 และ ส 3.1 ม.4-6/4 
สาระการเรียนรู้ : ปัญหาและแนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ในครอบครัวตามหลัก ปศพพ. 



 

 

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้หลัก ปศพพ. เพื่อการจัดการทางการเงิน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส 3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของ  
เศรษฐกจิพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
 
สาระส าคัญ 
     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการเงิน เพื่อให้เกิดความสมดลุ
ทางการเงินได้ เพราะหลัก ปศพพ. ช่วยให้รู้จัก
สถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของตนเอง มีเหตุผล 
ในการใช้จ่าย และมภีูมิคุม้กันทางการเงินท่ีดี จึงท าให้
เกิดอนาคตทางการเงินท่ีมั่นคงอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. วิเคราะห์และน าหลัก ปศพพ. มาประยุกต์ใช้กับ                
การจัดการทางการเงินของตนเองได้ (P) 
2. บอกความส าคัญของ ปศพพ. ที่มีต่อเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ (K) 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการทางการเงิน
ของตนเองตามหลัก ปศพพ. (A) 
สาระการเรียนรู้ 
     ความส าคญัของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
ที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
สมรรถนะส าคญั 

ความสามารถในการสื่อสาร: อภปิราย  น าเสนอ 
ความสามารถในการคิด:  คิดวิเคราะห ์
ความสามารถในการแก้ปัญหา: แก้ปัญหาเพื่อ

ความสะดวกในชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ซ่ือสัตย:์ มีความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น 
ใฝ่เรียนรู้: มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
อยู่อย่างพอเพียง: คิดและตดัสินใจในการปฏิบัตติน

อย่างเหมาะสมตามอัตภาพของตน   
: วิเคราะห์การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการให้คุ้มค่า

เหมาะกับการใช้งานตามหลัก ปศพพ. 
: วางแผนการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

สมเหตุสมผล 

 2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
      ภาระงาน : วิเคราะห์การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่าง
สมเหตุสมผล  
การวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

ด้าน
ความรู้ 

(K) 

- ตรวจใบงานที ่1 
และใบงานที่ 2 

- ใบงานที่ 1 
และใบงานที่ 2 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน
ทักษะ 
(P) 

สังเกต 
กระบวนการกลุ่ม 

แบบสังเกต
กระบวนการ
กลุ่ม 
 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน 
เจตคติ 
(A) 

ประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 

เรียนรู้หลัก ปศพพ.  
เพ่ือการจัดการทางการเงิน 

 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
     ระดมสมอง, วิเคราะหส์ภาพปญัหา อภิปราย วิเคราะห์
สถานการณ์ที่ก าหนดตามหลัก ปศพพ. และน าเสนอโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 
สื่อเรียนรู ้/ แหล่งเรียนรู ้
     - ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่าง
สมเหตุสมผล 
      - ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
      - ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

- วิดีทัศน์ เรื่อง พระมหากษัตริย์นกัออม  
เวลา  1 ช่ัวโมง 

 
 



 

 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้หลัก ปศพพ. เพื่อการจัดการทางการเงิน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง พระมหากษัตริย์นักออม (ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=wL-
NbeCC7yo) 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจากการชมวิดีทัศน์ เรื่อง พระมหากษัตริย์นักออม ด้วยค าถาม ดังนี้ (Q 1-Q 4) 
 Q 1 : นักเรียนสรุปใจความส าคัญจากการชมวีดิทัศน์ เรื่อง พระมหากษัตริย์นักออม  (ความรู้) 

 Q 2 : นักเรียนมีการด าเนินชีวิตตามพระราชจริยวัตรข้างต้นหรือไม่ อย่างไร (พอประมาณ เหตุผล 
ภูมิคุ้มกัน) 

 Q 3 : จากวิดีทัศน์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะน าแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร  
(พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

 Q 4 : นักเรียนคิดว่าหากคนไทยปฏิบัติตามพระราชจริยวัตรข้างต้นจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา                
เศรษฐกิจชาติหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ คุณธรรม เหตุผล) 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน (ครู: พอประมาณ) โดยคละนักเรียนความสามารถที่หลากหลาย นักเรียน 
แต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดหน้าที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับความสามารถ (นักเรียน: พอประมาณและสังคม)                  
ใช้ชุดค าถาม Q 5 – Q 6   
 Q 5: นักเรียนจะวางแผนการท างานภายในกลุ่มอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน)  
 Q 6: การที่จะท างานร่วมกันให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด นักเรียนต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง (คุณธรรมและ
พอประมาณ)  

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างสินค้าและบริการในท้องถิ่นที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิต                    
(นักเรียน : พอประมาณ) จากนั้นปฏิบัติใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างสมเหตุสมผล                     
ด้วยค าถามดังนี้ (Q 7 – Q 9) 

 Q 7: นักเรียนคิดว่าสินค้าหรือบริการใดท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมา 1 อย่าง เพราะอะไร  
(นักเรียน: พอประมาณและมีเหตุผล) 
 Q 8: ถ้านักเรียนจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อหรือใช้บริการอย่างไร ตาม                     
หลัก ปศพพ. 2 – 3 – 4  
        - การเลือกซื้อสินคา้หรือใช้บริการนั้น นักเรียนต้องมีความรู้อะไรบ้าง  (ความรู้)  
   - การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น นักเรียนต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง  (คุณธรรม)  
   - นักเรียนจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นอย่างไรจึงจะเหมาะสม (พอประมาณ)  
   - ท าไมนักเรียนจึงต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น (เหตุผล)  
   - นักเรียนจะวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นอย่างรอบคอบอย่างไร (มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)  
   - จากการใช้หลัก ปศพพ. ในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น เกิดผลดีใน 4 มิติ (วัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) อย่างไร 
 Q9: หากเราเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และใช้ชีวิตตามหลัก ปศพพ. จะมีส่วนช่วยสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างไร (หลักพอเพียง) 

5. นักเรียนอาสาสมัครน าเสนอ 2-3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 นาที (ครู: พอประมาณ) โดยนักเรียนวางแผนการน าเสนอ
ในเวลาที่ก าหนด (นักเรียน: คุณธรรม พอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน) นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

6. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  



 

 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ จากนั้นปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ ดังนี้ 
 Q 10: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 
(นักเรียน : ความรู้) 
 Q 11: ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย นักเรียนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้
อย่างไร (นักเรียน: ความรู้ มีเหตุผลและมิติสังคม) 

8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้จากการศึกษา ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

9. ครมูอบหมายให้นักเรียนไปส ารวจปัญหาทางการเงินในครอบครัวของตนเอง เพ่ือการร่วมกันหาสาเหตุ  
การป้องกัน และแนวทางแก้ไขตามหลัก ปศพพ. ในชั่วโมงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้หลัก ปศพพ. เพื่อการจัดการทางการเงิน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
 Q 1: นักเรียนสรุปใจความส าคัญจากการชมวีดิทัศน์ เรื่อง พระมหากษัตริย์นักออม  (ความรู้) 
 Q 2: นักเรียนมีการด าเนินชีวิตตามพระราชจริยวัตรข้างต้นหรือไม่ อย่างไร (พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
 Q 3: จากวิดีทัศน์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะน าแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร  
(พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
 Q 4: นักเรียนคิดว่าหากคนไทยปฏิบัติตามพระราชจริยวัตรข้างต้นจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ชาติหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ คุณธรรม เหตุผล) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
 Q 5: นักเรียนจะวางแผนการท างานภายในกลุ่มอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน)  
 Q 6: การที่จะท างานร่วมกันให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด นักเรียนต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง (คุณธรรมและ
พอประมาณ) 
 Q 7: นักเรียนคิดว่าสินค้าหรือบริการใดที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมา 1 อย่าง เพราะอะไร  
(นักเรียน: พอประมาณและมีเหตุผล) 
 Q 8: ถ้านักเรียนจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อหรือใช้บริการอย่างไร ตาม                    
หลัก ปศพพ. 2 – 3 – 4  
       - การเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการนั้น นักเรียนต้องมีความรู้อะไรบ้าง  (ความรู้)  
  - การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น นักเรียนต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง  (คุณธรรม)  
  - นักเรียนจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นอย่างไรจึงจะเหมาะสม (พอประมาณ)  
  - ต้องท าไมนักเรียนจึงซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น (เหตุผล)  
  - นักเรียนจะวางแผนในการเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการนั้นอย่างรอบคอบอย่างไร  
(มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)  
  - จากการใช้หลัก ปศพพ. ในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น เกิดผลดีใน 4 มิติ  
(วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) อย่างไร 
 Q9: หากเราเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และใช้ชีวิตตามหลัก ปศพพ. จะมีส่วนช่วยสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างไร (หลักพอเพียง) 

 Q 10: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างไร (นักเรียน : ความรู้) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
 Q 11 : ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย นักเรียนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้
อย่างไร ตามหลัก ปศพพ. 2-3-4 (นักเรียน : 2-3-4) 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้หลัก ปศพพ. เพื่อการจัดการทางการเงิน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 เวลา 1 ชั่วโมง 

 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถอดบทเรียน 2 - 3 - 4  
2. สินค้าและบริการในชุมชน 
3. การจัดการทางการเงิน 
4. ความเชื่อมโยงของการใช้จ่ายส่วนบุคคลกับเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ 
5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ 
6. จิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความยุติธรรม 
4. ตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

- เนือ้หาการเงินพอเพียง
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู/้ตัวชี้วัด  
- เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและ 
ศักยภาพของผู้เรียน 
- เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนด 1 ชั่วโมง 
 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดท่ีก าหนด 

- สรุปเนื้อหาหลักสตูร และ
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
ให้เข้าใจง่าย  
- เรียงล าดับเนื้อหาจากง่าย                 
ไปหายาก เนื้อหาจากเรื่องใกล้ตัวไป
จนถึงไกลตัว 
- หาตัวอย่างที่เข้าใจง่าย กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู ้

เวลา 
จัดกิจกรรม 

- ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม 
- วิเคราะห์การเลือกซื้อสินค้า
หรือใช้บริการเหมาะสมกับ
กิจกรรมท่ีจัด 

- เพื่อจัดการเรียนรู้ได้ครบตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบไว้ 
- ควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ 

- วางแผนการท ากิจกรรม อย่าง
เป็นขั้นตอน ชัดเจน ยืดหยุ่นได้ตาม
ความเหมาะสม 
- วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามเวลาที่ก าหนดไว ้
- จัดเวลาส ารองไว้ในกรณีที่
กิจกรรมอาจไมเ่ป็นไปตามเวลาที่
ก าหนดไว ้

การจัด
กิจกรรม 

- แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 
คน โดยคละความสามารถ 
- แบ่งกลุ่มผูเ้รียนใหพ้อดีกับ
จ านวนอุปกรณ์ 
- จัดหาสื่อการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาและความ
สนใจของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาท่ีก าหนด 

- เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางสังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
- เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรก าหนด 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียน(เก่ง  
ปานกลาง อ่อน) 
- ช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม  
- เตรียมชุดค าถามตามกิจกรรม 
การเรยีนรู ้
- สังเกตกระบวนการกลุม่และให้
ความช่วยเหลือเมื่อผูเ้รียนมีปัญหา 
- นักเรียนจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

 
 



 

 

 
ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

สื่อ/อุปกรณ์ 

- เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน และเนื้อหา  
- สื่อในการจัดกิจกรรมเพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้
บรรลุตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ล่วงหน้า
และตามขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 
- วางแผนจัดล าดับการใช้สื่อ
อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

แหล่ง
เรียนรู้/ฐาน
การเรียนรู ้

- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้/ฐานการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนและกิจกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้           
บรรลุตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

- จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้/ฐาน
การเรียนรู้ให้พร้อมก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- ชี้แจงการเข้าศึกษาแหล่ง
เรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 

ประเมินผล 

- ออกแบบ วิธีการวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ประเมินผลให้เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน และกิจกรรม 

เพ่ือวัดและประเมินผลให้ตรง
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- ออกแบบ วางแผนการ
ประเมินให้เป็นไปตามข้ันตอน
ที่ชัดเจน 
- มีการตรวจสอบแบบประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขให้เที่ยงตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้หลัก ปศพพ. เพื่อการจัดการทางการเงิน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
  6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การท ากิจวัตรประจ าวัน 
3. สินค้าและการบริการในชุมชน 
4. วิธีการเขียนผังความคิด 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความรับผิดชอบ 
2. ความสามัคคี 
3. การตรงต่อเวลา 
4. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนแบ่งหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุ่มเหมาะสมกับความสามารถ/
ความถนัดของแต่ละคน 
2. นักเรียนวิเคราะห์การเลือกซื้อ
สินค้าและการใช้บริการได้อย่าง
เหมาะสม 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 

1. นักเรียนน าหลัก ปศพพ. ไป
ประยุกต์ใช้ในกิจวัตรชีวิตประจ าวัน
ได้ 
2. นักเรียนวิเคราะห์ และเข้าใจการ
เลือกซื้อสินค้าและการใช้บริการเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการทางการเงินของตนเองได้ 
3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของหลัก ปศพพ. ที่มีผลต่อ
เศรษฐกิจของชาติ 

1. วางแผนการท างานร่วมกัน 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเขียน
แผนผังความคิดได้ครบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ด้าน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- ความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการเขียนแผนผัง
ความคิดอย่าง
ปลอดภัยและคุ้มค่า 
- ความรู้ในการเลือก
ซ้ือสินค้าและการใช้
บริการอย่างประหยัด
คุ้มค่าและเหมาะสม 

- มีความรู้ในการแบ่ง
หน้าที่ในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 
- มีความรู้ในการ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกับ
ผู้อื่น  

- มีความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- มีความรู้ในการเลือก
ซื้อสินค้าและการใช้
บริการที่ไม่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

มีความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าและการบริการ
ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ทักษะ 

- มีทักษะในใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการเขียน
แผนผังความคิดอย่าง
ปลอดภัยและคุ้มค่า 
- มีทักษะในการเลือก
ซ้ือสินค้าและการใช้
บริการอย่างถูกต้อง 

ท างานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน
ส าเร็จอย่างมีความสุข  

ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีทักษะในการเลือก
และใช้สินค้าและการ
บริการที่เกิดจาก                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่านิยม 

- เห็นความส าคัญของ
การใช้วัสดุอุปกรณ์  
ในการเขียนแผนผัง
ความคิดอย่าง
ปลอดภัยและคุ้มค่า 
- ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
เลือกซื้อสินค้าและการ
ใช้บริการอย่างถูกต้อง 

- มีความรับผิดชอบ
รว่มกับเพื่อนในกลุ่ม
และห้องเรียน 
- รับฟังและยอมรับ
ความคิดเห็นของกัน
และกัน 
- เห็นคุณค่าของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

มีจิตส านึกในการดูแล
และรักษา
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนและ
สิ่งแวดล้อม 

เห็นคุณค่าและหวง
แหนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ชื่อ.......................................................สกุล.................................................. เลขที่..................ม. 4/.......... 

 
 

ใบความรูท้ี่ 1 
เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

………………………………………………………………………………….. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการ

ปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน า
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ                    
ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2560 : 
ออนไลน์)1 

วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

    ส.เสือ (2560 : ออนไลน์) กล่าวถึงวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนว่า 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว 

    รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญ
ที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” ในอนาคต”2 
1 ที่มา http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420&filename=index 
2 ที่มา https://www.thailocalmeet.com 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
ชื่อ.......................................................สกุล.................................................. เลขท่ี..................ม. 4/.......... 

 
ใบงานที่ 1.1 

  เร่ือง การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างสมเหตุสมผล ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
......................................................................................... 

 
ค าชี้แจง ถ้านักเรียนเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการในท้องถิ่นของนักเรียน   นักเรียนจะเลือกซ้ือสินค้าหรือ                    
การใช้บริการในท้องถิ่นของนักเรียนอย่างไร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้วิเคราะห์ในรูปแบบ 
ของแผนผังความคิด 
 

 “การเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการในท้องถิ่นของนักเรียน” 

ความรู้ที่ต้องมีในการท ากิจกรรมนี้ คุณธรรมที่จะช่วยท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

วัตถุ 
 
 

 
 

สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
ชื่อ.......................................................สกุล.................................................. เลขที่..... .............ม. 4/.......... 

 
 

ใบงานที่ 1.2 
เร่ือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

………………………………………………………………………………….. 
 

1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย นักเรียนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้อย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

แบบประเมินภาระงาน/ช้ินงาน 
รายการประเมิน ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การวิเคราะห์
องค์ประกอบของหลัก 
ปศพพ.  
(น้ าหนักคะแนน )2  

เนื้อหามีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของหลัก ปศพพ. ได้ครบถ้วน ดังนี้ 
- ความรู้  
- คุณธรรม 
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- มิติวัตถุ  
- มิติสังคม  
- มิติสิ่งแวดล้อม  
- มิติวัฒนธรรม 

ขาด/ 
ไม่สมบูรณ์ 1-2 
องค์ประกอบ 
 

ขาด/ไม่สมบูรณ์ 
3-4องค์ประกอบ  

ขาด/ไม่สมบูรณ์ 
ตั้งแต่ 5 
องค์ประกอบ  
ขึ้นไป 

 เนื้อหา  
(น้ าหนักคะแนน )2  
  

- เขียนแผนภูมิความคิดที่แสดง                        
ความคิดรวบยอดถูกต้อง  
ตรงประเด็น 
- ขยายความคิดรองได้ครบทุก
ประเด็น 
- ขยายความคิดย่อยได้ครบทุก
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิดรวบยอดความคิด
รองและความคิดย่อยได้ชัดเจน 

ขาด  
1 องค์ประกอบ 

ขาด  
2 องค์ประกอบ 

ขาด  
3 องค์ประกอบ
ขึ้นไป 

การใช้ภาษา - ภาษามีความกระชับ  
- สะกดค าถูกต้อง ทุกค า  
- มีการความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

ขาด  
1 องค์ประกอบ 

ขาด  
2 องค์ประกอบ 

ขาด  
3 องค์ประกอบ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีเยี่ยม 
13 – 16 ดี 
10 – 12 พอใช้ 

1-9 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี…………  

วันที่.......เดือน………………….พ.ศ……………………. 
ชื่อกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกในกลุ่ม  

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

 
                                                                    
                                                                   ลงชื่อ……………………….………………..…………ผู้ประเมิน 
                                                                         (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม  
(4) 

ดี  
(3) 

พอใช้  
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลัก ปศพพ.  
(น้ าหนักคะแนน )2  

    

 เนื้อหา  
(น้ าหนักคะแนน )2  

    

การใช้ภาษา     
รวมคะแนน  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ  



 

 

เกณฑ์การประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 

1. ความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าที่ 
(น้ าหนักคะแนน )2  
 

ทุกคนมีหน้าที่และ
มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของ
ตนเอง 

มีผู้มีหน้าที่ แต ่               
ไม่รับผิดชอบ                   
1 คน 

มีผู้มีหน้าที่ แต่ 
ไม่รับผิดชอบ                 
2 คน 

มีผู้มีหน้าที่ แต ่             
ไม่รับผิดชอบ  
2 คนขึ้นไป 

2. ขั้นตอน 
การท างาน 

- คัดเลือกและ
เตรียมข้อมูลได้
เหมาะสม 
- มีการวางแผน 
การท างาน 
- มีการเตรียม
วัสดุ/อุปกรณ์ 
- มีการปฏิบัติ  
ตามแผนและ
พัฒนางาน 

ขาด 1 ขั้นตอน  
หรือไม่ชัดเจน 

ขาด 2 ขั้นตอน  
หรือไม่ชัดเจน 

ขาดมากกว่า 2  
ขั้นตอนขึ้นไป 

3. เวลา เสร็จก่อนก าหนด
และงานมีคุณภาพ 

เสร็จตามก าหนด
และงานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนด
แต่งานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนด
และงานไม่มี
คุณภาพ 

4. ความร่วมมือ 
    ในการท างาน 

ทุกคนมีส่วนร่วม
และให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ 

80% ของกลุ่ม               
มีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ 

60% ของกลุ่ม                    
มีส่วนร่วมและ                 
ให้ความร่วมมือ 

40% ของกลุ่ม                 
มีส่วนร่วมและ                 
ให้ความร่วมมือ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีเยี่ยม 
13 – 16 ดี 
10 – 12 พอใช้ 

1-9 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินภาระงาน/ช้ินงาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที…่……… 

วันที่.......เดือน………………….พ.ศ……………………. 
 

ชื่อกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกในกลุ่ม  

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

 
 
 

 
 
 
 
                                                                    
 
 
 

 
           ลงชื่อ...........……………………….……………ผู้ประเมิน 
                                                                     (....................................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม   
(4) 

ดี  
(3) 

พอใช้  
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(น้ าหนักคะแนน )2  

    

2. ขั้นตอนการท างาน     
3. เวลา     
4. ความร่วมมือในการท างาน     

รวมคะแนน  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ  



 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการจัดเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลัก ปศพพ. เพื่อการจัดการทางการเงิน เวลา 1 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1.1 ด้านความรู้ (K) 

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

1.2 ด้านทักษะ (P) 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ด้านเจตคติ (A) 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 สมรรถนะส าคัญ 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                          ลงชื่อ……………………………………………………ผู้สอน 
                                                                                 (…………………………………………………) 
                                                                          วันที…่………………………………………................. 
 
 
 
 
 



 

 

                                                    บันทึกหลังการสอน 
                          หนว่ยการเรียนรู้การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1  เรื่อง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา  1 ชั่วโมง 
 
1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.1 ด้านความรู้ (K)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   1.3 ด้านเจตคติ (A)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. 
   2.1 ด้านวัตถุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.2 ด้านสังคม……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
   2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.4 ด้านวัฒนธรรม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ / แนวทางแก้ไขปัญหา 
   3.1 ปัญหาในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                     (ลงชื่อ)………………………………………ครูผู้สอน 
                                                                             (……………………………………..) 
                                                                 วันที…่………เดือน………………………….พ.ศ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ทื่ 2 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 4 ชั่วโมง 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส 3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
ส 3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปญัหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
ส 1.1 ม.4-6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 
 
สาระส าคัญ 
     ปัญหาทางการเงินของครอบครัว ส่วนมากเกดิจากการไม่
วางแผนทางการเงิน  ขาดวินัยทางการเงินและการใช้ชีวิต 
โดยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 6 ซึ่งเป็นเหตุของช่องทางเสื่อมทรัพย์ 
ซึ่งการจัดการทางการเงินตามหลัก ปศพพ. จะช่วยป้องกัน
และแก้ไขปญัหาทางการเงินได้ บคุคลหรือครอบครัวจึงควร 
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและจัดการการเงินตามหลัก ปศพพ. 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. วิเคราะหส์าเหตุของปัญหาการเงินท่ีได้จากการส ารวจ
สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวได้ถูกต้อง (P) 
2. ก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
ครอบครัวโดยใช้หลัก ปศพพ. (K) 
3. น าแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินของ 
ครอบครัวโดยใช้หลัก ปศพพ. ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน                            
(มีส่วนในการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้) (P) 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของหลกั ปศพพ. ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาทางการเงินของครอบครัว (มีเจตคติที่ดีใน
การใช้ชีวิตพอเพียง) (A) 
 
สาระการเรียนรู้ 
สาเหตุ ปัญหา แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการเงิน
ของครอบครัวตามหลัก ปศพพ. 
 
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย เขียน น าเสนอข้อมลู 
2. ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุป 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : แสดงความคดิเห็นในการ

 2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ภาระงาน:  
-วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง/ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 6 ที่ท าให้เกิดปัญหาทางการเงินของตนเองและ
ครอบครัว 
- วิเคราะห์และถอดบทเรียนแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวของนักเรียนตามหลัก ปศพพ. 
ช้ินงาน:  
รายงานผลการปฏิบัตติามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางการเงินของครอบครัวโดยใช้หลัก ปศพพ. ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
การวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์

ประเมิน 

ด้าน
ความรู้ 

(K) 

-ตรวจใบงานท่ี 
2.1 – 2.4 
-ประเมิน
ช้ินงาน 

-ใบงานท่ี 
2.1 – 2.4 
-ช้ินงาน 

-ถูก 70% 
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์
-ระดับ ดี     
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

ด้าน
ทักษะ 
(P) 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วม 
 
- ประเมินการ
น าเสนอ 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การมีส่วน
ร่วม 
- แบบ
ประเมิน              
การน าเสนอ 

ระดับ ดี         
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

ด้าน
เจตคติ 

(A) 

ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ-
อันพึง
ประสงค ์

ระดับ ดี                  
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

 

 
 

รู้เท่าทันปัญหาทางการเงิน 
ของครอบครัว 

 
 



 

 

แก้ปัญหาอย่างสมเหตสุมผล 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การใช้กระบวนการ
กลุ่มปฏิบตัิกิจกรรม 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย:ี การสืบค้น การน าเสนอ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- อยู่อย่างพอเพียง               
- มุ่งมั่นในการท างาน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ส ารวจปัญหาทางการเงินของครอบครัว แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
สภาพปัญหา หาสาเหตุ อภปิราย น าเสนอแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัวตาม                  
หลัก ปศพพ. ด้วยกระบวนการกลุม่และกระบวนการแก้ไข
ปัญหา 
สื่อการเรียนรู ้
ใบความรู้ที่ 2.1เรื่อง ทางแห่งความเสื่อม (อบายมุข 6)  
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง อบายมุข 6 
ใบงานท่ี 2.3 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน            
ของครอบครัว      
ใบงานท่ี 2.4 เรื่อง สรุปผลการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน                       
ของครอบครัว 
วิดีทัศน์ เร่ือง “อบายมุข 6” 
แหล่งเรียนรู ้
      ครอบครัว/ชุมชน 
เวลา 4 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ทื่ 2 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 4 ชั่วโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหลัก ปศพพ. Q1 – Q3 (นักเรียนและครู: ภูมิคุ้มกัน) 
Q 1: หลัก ปศพพ.คืออะไร เมื่อกล่าวถึงหลัก ปศพพ. นักเรียนคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง (ความรู้)  
Q 2: นักเรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลัก ปศพพ.ในกิจวัตรประจ าวันของนักเรียน 1 เรื่อง และ

อธิบายว่าใช้หลักคิดนี้ อย่างไรอย่างไร (ถอดรหัส 2-3-4) (ความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 
2. ให้นักเรียนบอกปัญหาทางการเงินที่ได้ส ารวจมาตามที่ได้รับมอบหมายในชั่วโมงท่ีแล้ว ครูจดค าตอบบน

กระดานด าโดยจดปัญหาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน (ครู: 
พอประมาณ) ตามความสนใจในปัญหาทางการเงิน (ครู: คุณธรรมและมีภูมิคุ้มกัน) นักเรียนในกลุ่มร่วมกันก าหนด
หน้าที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับความสามารถ (นักเรียน: ความรู้ พอประมาณ เหตุผล และสังคม) และตอบ
ค าถาม Q 3 – Q 4 

Q 3:บอกปัญหาทางการเงินที่นักเรียนส ารวจมา 2 – 3 ปัญหา (พอประมาณ) 
Q 4: นักเรียนสนใจและอยากแก้ไขปัญหาทางการเงินเรื่องใด เพราะเหตุใด (เหตุผล) 
Q 5: นักเรียนวางแผนการท างานภายในกลุ่มอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน) 
Q 6: การท างานร่วมกันให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด นักเรียนต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง (คุณธรรมและ

พอประมาณ) 
3. นักเรียนในกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางการเงินนั้น และช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหาโดยบันทึกในใบงานที่ 2.1 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว (นักเรียน: ความรู้ เหตุผลและ
สังคม) ใช้ชุดค าถามกระตุ้นคิด Q 7 – Q 10 
  Q 7: ปัญหาทางการเงินนี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 

 Q 8: หากปล่อยปละละเลย ไม่สนใจ ไม่แก้ไขปัญหานี้ สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวจะเป็น
อย่างไร 

 Q 9: ปัญหาทางการเงินของแต่ละครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
หรือไม่ อย่างไร  

 Q 10: นักเรียนคิดว่าปัญหาทางการเงินนั้นเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอปัญหา ผลกระทบ และสาเหตุของปัญหาที่กลุ่มศึกษาหน้าชั้นเรียน นักเรียน

และครูร่วมอภิปราย ผลกระทบและสาเหตุของปัญหาเพ่ิมเติมเพ่ือเติมเต็มครู 
ชั่วโมงที่ 2 

6. แบ่งนักเรียนตามกลุ่มเดิมในชั่วโมงท่ีแล้ว ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงท่ีผ่านมา  
7.ครูและนักเรียนพูดคุยและอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างปัญหาทางการเงิน จากชั่วโมงท่ี 1 อภิปรายถึงสาเหตุและ

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัญหาดังกล่าว  
8. ให้นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “อบายมุข 6”  https://www.youtube.com/watch?v=iEL8athzJfc  ใช้

เวลา 4.58 นาท ี (หรืออาจสถานการณ์  เรื่อง เพราะใคร?)  
9. ครูสนทนาซักถามเก่ียวกับเรื่องที่นักเรียนชมในวีดีทัศน์ ด้วยชุดค าถามQ 11 – Q 13 
  Q 11: ช่องทางเสื่อมทรัพย์ หรือ อบายมุขท้ัง 6 มีอะไรบ้าง หากโตขึ้นเราสูบบุหรี่วันละซอง หนึ่งปีจะต้อง

เสียเงินเท่าไร (แนวการตอบ ซองละ 100 บาท ปีละ 36,500 บาทซึ่งเงินจ านวนนี้สามารถเก็บไว้เป็นค่าเทอมเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=iEL8athzJfc


 

 

ต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ หรือใช้ปรับปรุงห้องน้ า ห้องครัวได้ หรืออาจจะไว้เป็นเงินส ารองฉุกเฉินยามเจ็บป่วยไข้ไม่
สบายได้ นอกจากนี้ คนที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ยังต้องเตรียมเงินไว้รักษาโรคร้ายอีกหลายโรค เช่น ตับแข็ง พิษสุรา
เรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ฯลฯ) 

  Q 12: ปัญหาทางการเงินของครอบครัวมีอะไรบ้าง ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนและ
ประเทศชาติอย่างไร 

  Q 13: ท าไมปัญหาทางการเงินเหล่านี้จึงเกิดข้ึน สาเหตุส าคัญมีอะไรบ้าง 
 10. ครูยกสถานการณ์ออมก่อนรวยกว่า อภิปรายร่วมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และ

ประโยชน์ของการออม  โดยใช้ค าถามกระตุ้นคิด Q 14 (เหตุผล และภูมิคุ้มกัน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Q 14: จากแผนภาพนักเรียนจะเลือกออมแบบนายอ้วนหรือนายผอม  เพราะเหตุใด ? (ความรู้,  

 
    11. ครูแจกใบงานที่ 2.2 เรื่อง อบายมุข 6 โดยให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง/ครอบครัว               
ที่เก่ียวข้องกับอบายมุข 6 แล้วท าให้เกิดปัญหาทางการเงินต่อตนเองและครอบครัว ให้นักเรียนท ากิจกรรมภายใน
เวลา 10 นาที  

12. ให้นักเรียนอาสาสมัครน าเสนอใบงานที่ 2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเติม    
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอบายมุข 6 โดยใช้ชุดค าถาม Q 15 – Q 17  

  Q 15: หากนักเรียนตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จะส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างไร (ความรู้ คุณธรรม 
พอประมาณเหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q 16: หากครอบครัวของนักเรียนตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร 
(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณเหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q 17: หากคนในสังคมตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศอย่างไร 
(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณเหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

14. นักเรียนในกลุ่มเตรียมวางแผน หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินตามหลัก ปศพพ. เพื่อ
เตรียมน าเสนอในชั่วโมงต่อไป 
ชั่วโมงที่ 3 

15. แบ่งนักเรียนตามกลุ่มเดิมในชั่วโมงท่ีแล้วและทบทวนเรื่องอบายมุข 6 โดยใช้ค าถามกระตุ้นคิด                              
Q 18 – Q 19 
   Q 18: นักเรียนคิดว่าอบายมุข 6 ส่งผลต่อปัญหาทางการเงินของนักเรียนและครอบครัวอย่างไร (เหตุผล) 
       Q 19: หากนักเรียนและครอบครัวตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จนท าให้เสียทรัพย์นักเรียนและ
ครอบครัวจะท าอย่างไร (เหตุผล และภูมิคุ้มกัน) 

16. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินตามหลัก ปศพพ. โดยบันทึกใน
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัว แล้วน าเสนอทีละกลุ่ม โดยกลุ่มอ่ืน ๆ รับฟัง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือเติมเต็ม (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณเหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 



 

 

  Q 20: การแก้ไขปัญหานี้ ควรเริ่มต้นที่จุดใด ต้องมีความรู้อะไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหานี้ ต้องใช้คุณธรรม
อะไรบ้างจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ส าเร็จลุล่วง เราจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้ตามหลัก ปศพพ. ได้อย่างไร วิเคราะห์
โดยใชห้ลัก 2 - 3 - 4 
  Q 21: นักเรียนระบุแนวทางการป้องกันเพ่ือไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามต่อไป หรือเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานี้อีก                 
ในอนาคต 

17. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับ แก้ไขแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้ครบถ้วนครูตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนน าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินไปปฏิบัติจริง
เป็นเวลา 1 เดือน และเตรียมรายงานผลในชั่วโมงต่อไป (ความรู้ คุณธรรม มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน) 
  Q 22: นักเรียนจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัวได้อย่างไรบ้าง 
  Q 23: ระบุแนวปฏิบัติที่ดี 3 ข้อ ที่นักเรียนจะท าทันทีเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัว (เช่น 
เก็บออมเงินก่อนใช้เงิน 10% เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางบ้าน / ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยลงวันละ 15 บาท / ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่บ้านโดยการน าข้าวห่อมาทาน / ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองท างานแทนการจ้างคนงาน / ช่วยประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ  ลดดูแลปิดน้ า ปิดไฟ / ใช้กระเป๋านักเรียน ชุดนักเรียนต่อจากพ่ีแทนการซื้อใหม่ / ไม่ยุ่งเกี่ยว                  
กับอบายมุข คือ ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เที่ยว ไม่เล่นเกม ไม่ดูทีวีมากเกินไป ไม่คบคนไม่ดี ไม่เล่นการพนัน                     
ไม่เกียจคร้าน ฯลฯ) 
ชั่วโมงที่ 4 

18. ครูชวนสนทนา ซักถามผลการน าแนวปฏิบัติที่ดี 3 ข้อไปปฏิบัติด้วยตัวเอง ด้วยค าถามกระตุ้นคิด Q 24 
(ครูและนักเรียน: พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และสังคม) 
   Q 24: จากการที่นักเรียนได้น าแนวปฏิบัติที่ดี 3 ข้อ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัว                    
ไปปฏิบัติแล้ว นักเรียนพึงพอใจในการปฏิบัติของตน และผลที่ได้มากหรือน้อยเพียงใด เพราะอะไร 

 19. นักเรียนในกลุ่มวิเคราะห์การปฏิบัติของตนเองและเพ่ือน ๆ ในกลุ่มที่ได้ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติที่ดี                   
3 ข้อ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง การปฏิบัตินั้นท าได ้และส่งผลดีต่อครอบครัวอย่างไรบ้าง มีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง   
แต่ละกลุ่มมีข้อเสนอแนะอย่างไร แล้วให้ทุกกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ และครูซักถาม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ (ความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล) ด้วยชุดค าถามกระตุ้นคิด Q 25 – Q 27 
  Q 25: การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทีด่ีของนักเรียน ส่งผลดีต่อครอบครัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง  
  Q 26: เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 3 ข้อแล้ว นักเรียนมีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และ
นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างไร 

 Q 27: นักเรียนมีข้อเสนอแนะในการช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัวเพ่ิมเติมอะไร 
20. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติตนตามหลัก ปศพพ. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทาง

การเงินในอนาคต (ความรู้ คุณธรรม มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) โดย
ค าถามกระตุ้นคิด Q 28 
  Q 28: นักเรียนน าหลัก ปศพพ. ไปใช้ในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต และให้มี
ความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนได้อย่างไร (อาจใช้หลัก ปศพพ. เพ่ือวางแผนโดยคิดแบบ4 – 3 – 2 คือ ก าหนด
เป้าหมาย 4 มิติก่อน)  

21. นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 3 ข้อ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามที่ได้วางแผนร่วมกันไว้
ตลอดภาคเรียน แล้วเขียนรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีทุก ๆ เดือน เป็นรายบุคคล และ
ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัวโดยใช้หลัก ปศพพ. ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน 

 
 
 



 

 

แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ทื่ 2 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 4 ชั่วโมง 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q 1: หลัก ปศพพ.คืออะไร เมื่อกล่าวถึงหลัก ปศพพ. นักเรียนคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง (ความรู้)  
Q 2: นักเรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลัก ปศพพ.ในกิจวัตรประจ าวันของนักเรียน 1 เรื่อง และ

อธิบายว่าใช้หลักคิดนี้ อย่างไรอย่างไร (ถอดรหัส 2-3-4) (ความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 
Q 3:บอกปัญหาทางการเงินที่นักเรียนส ารวจมา 2 – 3 ปัญหา (พอประมาณ) 
Q 4: นักเรียนสนใจและอยากแก้ไขปัญหาทางการเงินเรื่องใด เพราะเหตุใด (เหตุผล) 
Q 5: นักเรียนวางแผนการท างานภายในกลุ่มอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน) 
Q 6: การท างานร่วมกันให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด นักเรียนต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง (คุณธรรมและ

พอประมาณ) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
 Q 7: ปัญหาทางการเงินนี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 

 Q 8: หากปล่อยปละละเลย ไม่สนใจ ไม่แก้ไขปัญหานี้ สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวจะเป็น
อย่างไร 

 Q 9: ปัญหาทางการเงินของแต่ละครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
หรือไม่ อย่างไร  

 Q 10: นักเรียนคิดว่าปัญหาทางการเงินนั้นเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง 
Q 11: ช่องทางเสื่อมทรัพย์ หรือ อบายมุขท้ัง 6 มีอะไรบ้าง หากโตขึ้นเราสูบบุหรี่วันละซอง หนึ่งปีจะต้อง

เสียเงินเท่าไร (แนวการตอบ ซองละ 100 บาท ปีละ 36,500 บาทซึ่งเงินจ านวนนี้สามารถเก็บไว้เป็นค่าเทอมเรียน
ต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ หรือใช้ปรับปรุงห้องน้ า ห้องครัวได้ หรืออาจจะไว้เป็นเงินส ารองฉุกเฉินยามเจ็บป่วยไข้ไม่
สบายได้ นอกจากนี้ คนที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ยังต้องเตรียมเงินไว้รักษาโรคร้ายอีกหลายโรค เช่น ตับแข็ง พิษสุรา
เรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ฯลฯ) 

  Q 12: ปัญหาทางการเงินของครอบครัวมีอะไรบ้าง ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนและ
ประเทศชาติอย่างไร 

  Q 13: ท าไมปัญหาทางการเงินเหล่านี้จึงเกิดข้ึน สาเหตุส าคัญมีอะไรบ้าง 
Q 14: จากแผนภาพนักเรียนจะเลือกออมแบบนายอ้วนหรือนายผอม  เพราะเหตุใด ? (ความรู้, เหตุผล 

และภูมิคุ้มกัน) 
Q 15: หากนักเรียนตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จะส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างไร (ความรู้ คุณธรรม 

พอประมาณเหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q 16: หากครอบครัวของนักเรียนตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร 

(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณเหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q 17: หากคนในสังคมตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศอย่างไร 

(ความรู้ คุณธรรม พอประมาณเหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q 18: นักเรียนคิดว่าอบายมุข 6 ส่งผลต่อปัญหาทางการเงินของนักเรียนและครอบครัวอย่างไร (เหตุผล) 

       Q 19: หากนักเรียนและครอบครัวตกอยู่ในวังวนของอบายมุข 6 จนท าให้เสียทรัพย์นักเรียนและ
ครอบครัวจะท าอย่างไร (เหตุผล และภูมิคุ้มกัน) 



 

 

Q 20: การแก้ไขปัญหานี้ ควรเริ่มต้นที่จุดใด ต้องมีความรู้อะไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหานี้ ต้องใช้คุณธรรม
อะไรบ้างจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ส าเร็จลุล่วง เราจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้ตามหลัก ปศพพ. ได้อย่างไร วิเคราะห์
โดยใชห้ลัก 2 - 3 - 4 
  Q 21: นักเรียนระบุแนวทางการป้องกันเพ่ือไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามต่อไป หรือเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกใน
อนาคต 

Q 22: นักเรียนจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัวได้อย่างไรบ้าง 
  Q 23: ระบุแนวปฏิบัติที่ดี 3 ข้อ ที่นักเรียนจะท าทันทีเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัว (เช่น 
เก็บออมเงินก่อนใช้เงิน 10% เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางบ้าน / ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยลงวันละ 15 บาท / ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่บ้านโดยการน าข้าวห่อมาทาน / ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองท างานแทนการจ้างคนงาน / ช่วยประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ  ลดดูแลปิดน้ า ปิดไฟ / ใช้กระเป๋านักเรียน ชุดนักเรียนต่อจากพ่ีแทนการซื้อใหม่ / ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุข คือ ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เท่ียว ไม่เล่นเกม ไม่ดูทีวีมากเกินไป ไม่คบคนไม่ดี ไม่เล่นการพนัน ไม่เกียจ
คร้าน ฯลฯ) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q 24: จากที่นักเรียนได้น าแนวปฏิบัติที่ดี 3 ข้อเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัวไปปฏิบัติ
แล้ว นักเรียนพึงพอใจในการปฏิบัติของตน และผลที่ได้มากหรือน้อยเพียงใด เพราะอะไร 

Q 25: การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของนักเรียน ส่งผลดีต่อครอบครัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง  
  Q 26: เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 3 ข้อแล้ว นักเรียนมีปัญหา/อุปสรรคอะไรบ้าง และ
นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างไร 

 Q 27: นักเรียนมีข้อเสนอแนะในการช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัวเพ่ิมเติมอะไร 
Q 28: นักเรียนน าหลัก ปศพพ. ไปใช้ในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต และให้มี

ความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนได้อย่างไร (อาจใช้หลัก ปศพพ. เพ่ือวางแผนโดยคิดแบบ4 – 3 – 2 คือ ก าหนด
เป้าหมาย 4 มิติก่อน)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ทื่ 2 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 4 ชั่วโมง 

 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. อบายมุข 6  
3. สภาพเศรษฐกิจและปัญหาทางการเงินในชุมชน  
4. เทคนิคและจิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความยุติธรรม 
4. ตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา เนื้อหาเก่ียวกับการเงินสอดคล้อง

กับตัวชี้วัด เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน และเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เรื่องสินเชื่อ การรู้เท่าทันหนี้สิน 
และแนวทางการแก้ปัญหา  

- เนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปหา
ยาก  
- เนื้อหาจากเรื่องใกล้ตัวไปจนถึง 
ไกลตัว 
- ตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน 

เวลา 
จัดกิจกรรม 

ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและเนื้อหาที่จัด 

ครบตามกระบวนการที่
ออกแบบไว้ ส่งเสริมให้นักเรียน
ท ากิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม 
 

การจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
จ านวนอปุกรณ์  
- สื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรม 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียนน าไปสู่
เป้าหมาย 
- การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 

- ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะทาง
สังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เต็มศักยภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา  
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด 

- ชี้แจงขั้นตอนการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ที่คละความสามารถ 
- เตรียมชุดค าถามในการท ากิจกรรม 
- วางแผนการท ากิจกรรมเป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ 
 

สื่อ/อุปกรณ์ จ านวนใบความรู้ ใบงาน 
เหมาะสมกับกิจกรรม และปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ใบความรู้  ใบ
งานล่วงหน้าและทดลองการใช้ก่อน
น าไปจัดการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับจ านวนวัยของผู้เรียนและ
กิจกรรมที่จัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมก่อน
น าไปจัดการเรียนรู้ 

ประเมินผล - ออกแบบวิธีการวัดประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วดั 
- ประเมินผลให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน กิจกรรมและเป้าหมาย
การเรียนรู้ 

เพ่ือวัดประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด 

- ออกแบบและวางแผนการประเมิน
ให้เป็นไปตามข้ันตอนที่ชัดเจน 
- มีการตรวจสอบแบบประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เที่ยงตรง 

 



 

 

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ทื่ 2 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 4 ชั่วโมง 

  6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การท ากิจวัตรประจ าวนั 
2. หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กระบวนการท างานกลุ่ม 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม               
2. ความรับผิดชอบ 
3. ซื่อสัตย์                             
4. มีวินัย 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหนา้ที่ของสมาชิก
ในกลุ่มได้เหมาะสมกบัศักยภาพของ
แต่ละคน 
2. นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาทาง
การเงินและแนวทางบริหารจัดการ
ปัญหาทางการเงินได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพและความสามารถของ
ตนเอง 
3. นักเรียนก าหนดแนวทางบริหาร
จัดการปัญหาทางการเงินได้สอดคล้อง
กับความต้องการ ความสนใจ และ
บริบทของครอบครัว 

1. นักเรียนสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตอบค าถามได้อยา่ง
สมเหตุสมผล 
2. การเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม เป็น
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความสามคัคี 
ความมีวินัย การยอมรับความแตกต่าง
ส่วนบุคคล  
3. นักเรียนวิเคราะห์ความสามารถ
และความต้องการของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ม 

1. วางแผนการท างานกลุ่มเปน็
ขั้นตอนอย่างละเอียด 
2. ปรับตัวในการท างานกับเพื่อน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสงัคม 
3. ศึกษารายละเอียดกิจกรรมก่อนลง
มือปฏิบัต ิ
4. รูเ้ท่าทันสถานการณ์ทางการเงิน
ของครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ด้าน 

องค์ 
ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- มีความรู้ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้
ในการ อย่างประหยัด
คุ้มค่า  
- มีความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือสืบค้น
ข้อมูลอย่างคุ้มค่า 

- มีความรู้ในการปฏิบัติ
ตนในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในกลุ่ม 
- มีความรู้เกี่ยวกับการ
อยู่ในสังคมร่วมกันตาม
หลักพอเพียง 

มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาด
ของสถานที่ที่ท า
กิจกรรม 
 

มีความรู้เกี่ยวกับ                   
การด ารงชีวิตตามวิถี
ของท้องถิ่นของตน 

ทักษะ 

- มีทักษะในการน าวัสดุ
อุปกรณ์ ใบงานใบความรู้
มาปฏิบัติกิจกรรมที่
มอบหมายได้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

- มีทักษะในการท างาน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
อย่างมีความสุข 
- ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได ้

- รู้จักเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสม
กับการรักษาความ
สะอาดและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตตามวิถีของ
ท้องถิ่นของตน 

ค่านิยม 

- ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของวัสดุอุปกรณ์ ใบงาน 
ใบความรู้และแหล่งเรียนรู ้

- ตระหนักเห็นคุณค่า
ของความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการ
ท างาน 
- ตระหนักในการท างาน
ให้เกิดความส าเร็จ 

- มีจิตส านึกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

มีความภาคภูมิใจใน 
ท้องถิ่นของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง  ทางแห่งความเสื่อม (อบายมุข 6)   

(ส าหรับครูผู้สอนเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เรื่อง  ทางแห่งความเสื่อม (อบายมุข 6)   
 

 
 
 
 
 
 
6 ช่องทางเสื่อมทรัพย์ 

ใครสงสัยว่าท าไมตัวเองไม่ค่อยมีเงินเก็บเงินออม ต้องลองตรวจสอบว่าปิดช่องทางเสื่อมทรัพย์ไว้ได้กี่ข้อ 
ตั้งแต่ช่องทางที่ 1. การดื่มสุราของมึนเมา  2. การเที่ยวกลางคืน  3. การดูการละเล่น ดูหนัง ดูละคร เล่นเกม  
เล่นโซเซียลเนตเวิร์คเป็นประจ า  4. การเล่นการพนัน ซื้อหวย5. การคบคนชั่วเป็นมิตร และ 6. การเกียจคร้าน     
การท างาน 

การกระท า 6 ข้อนี้ คือ ปากทางแห่งความเสื่อมและช่องทางเสื่อมทรัพย์ หรืออบายมุข ซึ่งก็คือ เหตุย่อยยับ
แห่งโภคทรัพย์ ใครไม่อยากเสียทรัพย์สินเงินทอง เสียสุขภาพ เสียงานเสียการ จนอาจเสียผู้เสียคน ก็ต้องหลีก                   
ให้ไกลช่องทางเสื่อมทรัพย์ทั้ง 6 ข้อนี้ 

โดยเฉพาะอบายมุขเงียบที่หลายคนมองข้ามอย่าง ข้อ 3 การดูหนัง ดูละคร ดูทีวี เล่นอินเทอร์เน็ต วันละ
หลาย ๆ ชั่วโมง และข้อ 6 การเกียจคร้านการท างาน ที่จะท าให้การงานคั่งค้างหรือไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร                     
ซึ่งจะบั่นทอนความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างเงียบๆ 

 
เรียบเรียบจาก: หนังสือ เทคนิคเรื่องเงินทองของเศรษฐีแสนสุข โดย ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ใบงานที่ 2.1 
เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 

 
ประธาน....................................................................................................................... ................ 
สมาชิกกลุ่ม ................................................................ ................................................................ 
      ............................................................................................................................. .. 
      .............................................................................................................................. . 
      ............................................................................................................................. ... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนน าเสนอปัญหาทางการเงินที่สนใจศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาทางการเงิน 
 
 
 
 
 
1.  ปัญหาทางการเงินที่สนใจศึกษา คือ .....................................................................................................................  
2.  สาเหตุของปัญหา  ได้แก่ ....................................................................................................................... ............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางการเงินที่ศึกษาที่ส่งผลต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ ได้แก่ 
 

ผลกระทบต่อตนเอง 
 

 
 
 

ผลกระทบต่อครอบครัว 

ผลกระทบต่อสังคม 
 

 
 
 
 

ผลกระทบต่อประเทศ 
 

 
 
 
 

รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว 



 

 

ตุลย์และมีนเป็นคู่สามีภรรยากัน ตุลย์ประกอบอาชีพเป็นวิศกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ 
มีนท างานบริษัทโฆษณา ทั้งคู่ท างานหนักเพ่ือสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกัน จนสามารถสร้างบ้าน ซื้อรถ และมี
เงินเก็บจ านวน 3 ล้านบาท 20 ปีต่อมา กันย์ลูกชายของตุลย์และมีนเริ่มเข้าสู่วัยมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก
พ่อและแม่ของกันย์ท างานหนักจนไม่มีเวลาดูแลกันย์อย่างเต็มที่  กันย์เริ่มคบเพ่ือน และได้ชวนกันย์เล่น
การพนันฟุตบอล ในช่วงแรกกันย์ได้เงินจากพนันฟุตบอลจ านวนมาก ท าให้กันย์มีเงินจับจ่ายซื้อของ หาซื้อ
ความสุขที่ขาดไปจากครอบครัว เริ่มมีสังคมที่ใหญ่ขึ้น ชักชวนเที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิงต่างๆ เพ่ือดู
คอนเสิร์ต นักร้องที่ตนชื่นขอบพร้อมกับดื่มสุรา ส่งผลให้กันย์ขาดเรียนบ่อยๆ ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมาย
ส่งอาจารย์ ผลการเรียนตกต่ า 3 เดือนต่อมากันย์เริ่มเสียเงินจากพนันฟุตบอล จนหมดตัวในที่สุด และเริ่ม
เป็นหนี้มากขึ้น จนไม่สามารถหาทางออกของตนเองได้ กันย์เริ่มขโมยเงินของพ่อแม่น าไปใช้หนี้ แต่ก็ไม่
สามารถใช้หนี้ได้หมด จนพ่อแม่จับได้ กันย์จึงสารภาพการกระท าของตนเองที่ผ่านทั้งหมด พ่อกับแม่ของ
กันย์จึงน าเงินเก็บที่สะสมมาใช้หนี้ให้กันย์จนหมด 
 

ตัวอย่างสถานการณ์  อบายมุข 6 
(กรณี โรงเรียนที่ไม่สามารถดูคลิป วีดีโอ หรืออุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง  เพราะใคร ? 



 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
คน 2 คนเป็นเพื่อนกัน ชื่อนายอ้วน กับนายผอม ออมเงินที่อัตราดอกเบี้ย 10% เท่ากัน นายอ้วนออมเงิน

เมื่ออายุ 21 ออมเพียงปีละ 100 บาท ไป 8 ปี แล้วเลิกออมเม่ืออายุ 29 ปี รวมเป็นเงินต้น 800 บาท แล้วทิ้งไปกิน
ดอกเบี้ยต่อไปจนอายุ 60 ปี พอสิ้นปีที่ 60 จะได้รับเงินทั้งหมด จะได้รับเงินทั้งหมด 26,500 บาท คิดเป็นดอกผล
จากดอกเบี้ย 25,700 บาทโดยมีเงินต้นแค่ 800 บาท ผลตอบแทนที่ได้คือ 3,212.5% ของเงินต้น!!! 

ส่วนนายผอมเห็นเพื่อนออมก็อยากออมบ้าง แต่มาเริ่มออมเงินตอนที่นายอ้วนหยุดออมแล้ว คือตอนอายุ 
29 ปี และออมต่อไปเรื่อยๆ จนอายุ 60 ปี คิดเป็นเงินต้นที่ออมทั้งหมด 3,200 บาท พอถึงอายุ 60 นายผอมจะมี
เงิน 22,100 บาท น้อยกว่านายอ้วน 4,400 บาท ทั้งที่ นายอ้วนเลิกสะสมมาตั้งแต่อายุ 29 ปี แต่นายผอมไล่สะสม
ตามถึง 32 ปี ยังไล่นายอ้วนไม่ทัน 

 
หมายเหตุ  ส าหรับครูผู้สอนใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ชั่วโมงท่ี 2 

 
 
 
 
 

8 ปีที่หายไป 
 

สถานการณ์ออมก่อน รวยกว่า 
 



 

 

 
ใบงานที่ 2.2 

เร่ือง อบายมุข 6 
 

ชื่อ...................................................................................................ห้อง.................................. .. 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนส ารวจพฤติกรรมของตนเอง/ครอบครัวที่เก่ียวข้องกับ อบายมุข 6 และวิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเองและครอบครัวลงในตาราง 

 
 
 

อบายมุข 6 พฤติกรรมของตนเอง/
ครอบครัว 

สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรม 

การดื่มเหล้า สูบบุหรี่  
ติดของมึนเมา 

 
 

   

การเที่ยวกลางคืน 
 
 
 

   

การดูการละเล่นเป็นประจ า 
 
 

   

การเล่นการพนัน 
 
 
 

   

การคบคนชั่วเป็นมิตร 
 
 
 

   

การเกียจคร้าน 
 
 
 

   

 
 
 
 

อบายมุข 6 



 

 

 
ใบงานที่ 2.3 

เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
 
ประธาน....................................................................................................................... ................ 
สมาชิกกลุ่ม ................................................................................................................................  
      ............................................................................................................................. .. 
      .............................................................................................................................. . 
     ............................................................................................................................. ... 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินที่สนใจศึกษาโดยใช้หลัก ปศพพ. 
 
 
 
 
 
1.  ปัญหาทางการเงินที่สนใจศึกษา คือ .....................................................................................................................  
2.  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลัก 2 – 3 – 4 

ความรู้ที่ต้องมีในการแก้ปัญหา 
 
 

คุณธรรมที่จะช่วยในการแก้ปัญหาให้ประสบ
ความส าเร็จ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

3. แนวทางในการป้องกันปัญหาคือ ....................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
ของครอบครัว 



 

 

ใบงานที่ 2.4 
เร่ือง สรุปผลการแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัว 

 
ประธาน....................................................................................................................... ................ 
สมาชิกกลุ่ม ................................................................................................................................  
      ............................................................................................................................. .. 
      ............................................................................................................................. .. 
      ....................................................................................................................... ......... 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปผลการน าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินที่สนใจศึกษาโดยใช้                     
หลัก ปศพพ. 
 
 
 
 
 
1.  ปัญหาทางการเงินที่สนใจศึกษา คือ ................................................................................. .................................... 
2.  ผลการน าแนวทางในการแก้ไขปัญหา ไปปฏิบัติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ในอนาคตนักเรียนจะมีแนวทางในการใช้เงินอย่างไรเพื่อมิให้มีปัญหาด้านการเงิน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัญหาที่พบจากการน าแนวทางการแก้ปัญหาทางการเงินไปใช้ และนักเรียนมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

รู้เท่าทันในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
ของครอบครัว 



 

 

 
แบบประเมินชิ้นงาน 

(รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
โดยใชห้ลัก ปศพพ. ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
เนื้อหา  
(น้ าหนักคะแนน )2  
  

ครอบคลุมประเด็น 
-ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
-แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
-บันทึกการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
-ความคิดเห็น  ปัญหา/อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการปฏิบัติฯ 

ขาด  
1 องค์ประกอบ 

ขาด  
2 องค์ประกอบ 

ขาด  
3 องค์ประกอบ
ขึ้นไป 

การปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสอดคล้อง
ตามของหลัก ปศพพ.  
(น้ าหนักคะแนน )2  

เนื้อหามีการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
หลัก ปศพพ. ได้ครบถ้วน ดังนี้ 
- ความรู้  
- คุณธรรม 
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- มิติวัตถุ  
- มิติสังคม  
- มิติสิ่งแวดล้อม  
- มิติวัฒนธรรม 

ขาด/ 
ไม่สมบูรณ์ 1-2  
องค์ประกอบ 
 

ขาด/ไม่สมบูรณ์ 
3-4
องค์ประกอบ  

ขาด/ไม่สมบูรณ์ 
ตั้งแต่ 5 
องค์ประกอบ 
ขึ้นไป 

การใช้ภาษา - ภาษามีความกระชับ  
- สะกดค าถูกต้องทุกค า  
- มีการความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

ขาด  
1 องค์ประกอบ 

ขาด  
2 องค์ประกอบ 

ขาด  
3 องค์ประกอบ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีเยี่ยม 
13 – 16 ดี 
10 – 12 พอใช้ 

1-9 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครับครัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ค าชี้แจง  ลงคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับ
พฤติกรรมการแสดงออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ คุณภาพ ดังนี้  

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกระดับดีมาก 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกปานกลาง 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกพอใช้ 
สถานะของผู้ประเมิน  ครูผู้สอน นักเรียน 

 

 
เลขที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

มีว
ินัย

 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
 าง

าน
 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพี
ยง

  
 

รวม 

ผลการประเมิน 

3 3 3 3 12 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         

   เกณฑ์การผ่าน ระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   สรุป  ผ่าน            ไม่ผ่าน    

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
            (...………………………………………………...)  
          วันที่ ...........เดือน...................................พ.ศ. ............. 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนรวม    ระดับคุณภาพ      

7 -12  ผ่านเกณฑ์ 
1-6 ไมผ่่านเกณฑ์ 

 



 

 

เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันพึงประสงค์ 
 

พฤติกรรม 
การเรียน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

ใฝ่เรียนรู ้ ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่เพยีรพยายาม
ในการเรียน  สนใจในการร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่ในการเรียน  
สนใจในการร่วมกจิกรรมเป็นดี 
และแสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ค่อนข้างตั้งใจเรียน  เอาใจใส่                     
ในการเรียน และร่วมกิจกรรม 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่วางไวเ้ป็น
อย่างดี  ตรงต่อเวลาโดยปฏิบัติ
กิจกรรมและงานท่ีมอบหมายเสร็จ
ก่อนหรือตามเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่วางไว ้
ค่อนข้างดี    ตรงต่อเวลาโดย
ปฏิบัติกิจกรรมและงานท่ี
มอบหมายเสรจ็ตามเวลาที่
ก าหนด 

ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่วางไว ้แต่               
ยังไม่ดเีท่าที่ควร  ปฏิบัติกิจกรรม
และงานท่ีมอบหมายเสร็จ แตไ่ม่ทนั
ตามเวลาที่ก าหนด 

มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายด้วย
ความเพียรพยายาม และอดทน
ท างานจนส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

ท างานปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
แต่ยังไม่ครบถ้วน ขาดความสมบรูณ์  
หรือยังไมส่ าเร็จตามเป้าหมาย 

อยู่อย่างพอเพียง 
 

ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนีไ้ด้ครบถ้วน 
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่
ก าหนด 
2. ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
ประหยดัคุ้มค่า 
3.อภิปราย และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ 
ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
5.มีการวางแผนการท ากิจกรรม
อย่างรอบครอบ 
6.มีความพร้อมในการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งระมดัระวัง 

ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนีไ้ด้เป็น
ส่วนมาก 
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่
ก าหนด 
2. ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อยา่ง
เหมาะสม ประหยดัคุ้มค่า 
3.อภิปราย และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ 
ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
5.มีการวางแผนการท ากิจกรรม
อย่างรอบครอบ 
6.มีความพร้อมในการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งระมดัระวัง 

ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนีไ้ด้เป็นบา้ง 
ไม่ครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ ์
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่
ก าหนด 
2. ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
ประหยดัคุ้มค่า 
3. อภิปราย และวิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์                
ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีการวางแผนการท ากิจกรรม
อย่างรอบครอบ 
6. มีความพร้อมในการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งระมดัระวัง 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการจัดเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว เวลา 4 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
4.1 ด้านความรู้ (K) 

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

4.2 ด้านทักษะ (P) 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 ด้านเจตคติ (A) 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.4 สมรรถนะส าคัญ 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                          ลงชื่อ……………………………………………………ผู้สอน 
                                                                                 (…………………………………………………) 
                                                                          วันที…่………………………………………................. 
 
 
 
 
 



 

 

                                                      บันทึกหลังการสอน 
                          หนว่ยการเรียนรู้การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2  เรื่อง รู้เท่าทันปัญหาทางการเงินของครอบครัว เวลา  4  ชั่วโมง 
1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.1 ด้านความรู้ (K)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   1.3 ด้านเจตคติ (A)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. 
   2.1 ด้านวัตถุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.2 ด้านสังคม……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
   2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.4 ด้านวัฒนธรรม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ / แนวทางแก้ไขปัญหา 
   3.1 ปัญหาในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                     (ลงชื่อ)………………………………………ครูผู้สอน 
                                                                             (……………………………………..) 
                                                                 วันที…่………เดือน………………………….พ.ศ……………… 


