
 

 

ค ำชี้แจงกำรใช้หน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

 หน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ใช้เวลา
เรียน 6 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
         1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ารวจตนเอง เวลา 1 ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มาตรฐานการเรียนรู้./ตัวชี้วัด ง 4.1 ม.4-6/1, ง 4.1 ม.4-6/2, ง 4.1 ม.4-6/3 
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล เวลา 3 ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้./ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6/3, ค 6.1 ม.4-6/5 

 1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต เวลา 2 ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้./ตัวชี้วัด  ง 4.1 ม.4-6/1, ง 4.1 ม.4-6/2, 
ง 4.1 ม.4-6/3, ส 3.1 ม.4-6/2 

2. การน าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้  
             2.1 ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง 
             2.2 ครูผู้สอนควรแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนการจัดการเรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง 
             2.3 ครูผู้สอนควรจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมก่อนการจัด
กิจกรรมทุกครั้ง 

  2.4 ครูผู้สอนควรวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์อย่างโปรงใสและเป็นธรรม 
  2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สถานศึก ษาและ

ครูผู้สอน สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และบริบทของสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

                           คณะผู้จัดท าหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1. นายวิแทน           ปวกพรมมา       ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม    สพม.35  (จังหวัดล าปาง) 
2. นางสาวสายทิพย์   อ๊อดพันธ์          ครูโรงเรียนกงไกรลาสวิทยา      สพม.38  (จังหวัดสุโขทัย) 
3. นายเอกชัย          พันธุลี              ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม        สพม.38  (จังหวัดตาก) 
4. นายอดิศร           บุญโนนแต้        ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  สพม.30 (จังหวัดชัยภูมิ) 
5. นางสาวละมุล      เอียดเฉลิม         ครูโรงเรียนห้วยยอด               สพม.13  (จังหวัดตรัง) 
 



 

 

แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี คณิตศำสตร์ และสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
- การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพ (งานกลุ่ม) 
- การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพที่สนใจ (รายบุคคล) 
- สรุปการบริหารการเงินส่วนบุคคลตามหลักปศพพ. 
- แผนที่ชีวิตของตนเอง (รายบุคคล) 
 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง  (3 แผน 6 ชั่วโมง) 
     สำระส ำคัญ: การวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ควร
เป็นไปตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ การมีรายได้ที่มั่นคง 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความสมดุลทางการเงิน การวางแผน
ออม แผนการใช้จ่าย  และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่าง
ยั่งยืน 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 1 (1 ชั่วโมง) 
เรื่อง ส ำรวจตนเอง 

มฐ./ตัวชี้วัด ง 4.1 ม.4-6/1  
ง 4.1 ม.4-6/2, ง 4.1 ม.4-6/3 

สาระการเรียนรู้: การประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสมตามความถนัดและความสนใจ 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 2 (3 ชั่วโมง) 
เรื่อง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล  มฐ./ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6/3, ค 6.1 ม.4-6/5 

สาระการเรียนรู้ : การบริหารการเงินส่วนบุคคล รายได้ รายจา่ย สินทรัพย์ หนีส้ิน และการตรวจสุขภาพทางการเงิน 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 3 (2 ชั่วโมง)  
เรื่องแผนที่ชีวิต 

มฐ./ตัวชี้วัด ง 4.1 ม.4-6/1, ง 4.1 ม.4-6/2,  
ง 4.1 ม.4-6/3, ส 3.1 ม.4-6/2 

สาระการเรียนรู้ : การวางแผนชวีิตเพื่ออนาคต 



 

 

แผ่นที่ 2 ผังภำพกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
 

1. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 
ง 4.1 ม.4-6/1 : อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพท่ีสนใจ 
ง 4.1 ม.4-6/2 : เลือกและใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับอาชีพ 
ง 4.1 ม.4-6/3 :  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
สำระส ำคัญ     
       การวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ควรเป็นไป
ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ การมีรายได้ที่มั่นคงเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความสมดุลทางการเงิน การวางแผน
ออม แผนการใช้จ่าย  และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างความมั่นคง
ทางการเงินอย่างยั่งยืน 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     1. ส ารวจตนเอง เพื่อหาอาชีพตรงกับความถนัดและสนใจ(K)  
     2. น าเสนอข้อมูลอาชีพท่ีเหมาะสมตนเอง(P) 
     3. นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพท่ีตนเองสนใจ(A) 
สำระกำรเรียนรู้ 
       การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามความถนดัและความ
สนใจ 
สมรรถนะส ำคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย เขียน น าเสนอ 
หน้าช้ัน 
     2. ความสามารถในการคิด : วิเคราะห์ อภิปราย สรุป 
     3. ความสามารถในการแก้ปญัหา : แสดงความคิด  
การแก้ปัญหาอยา่งสมเหตสุมผล 
     4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การใช้กระบวนการ
กลุ่มปฏิบตัิกิจกรรม 
     5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : สืบค้น และน าเสนอ
อย่างหลากหลาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    - มีวินัย        - อยู่อย่างพอเพียง  
    - ใฝ่เรียนรู้    - มุ่งมั่นในการท างาน 

 2. หลักฐำนกำรเรียนรู ้
ภำระงำน / ชิ้นงำน  
   - ส ารวจตนเองด้านอาชีพ / รายงานการศึกษาค้นคว้าอาชีพในฝนั 
กำรวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีกำร เคร่ืองมือ 
เกณฑ์

ประเมิน 

ด้านความรู ้
(K) 

ตรวจใบงาน แบบประเมิน
ใบงาน 

ระดับ 3 
ขึ้นไปผ่าน

เกณฑ ์

ด้านทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

สังเกต
พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

ระดับ 3 ข้ึน
ไปผ่านเกณฑ ์

ด้านเจตคต ิ
(A) 

ประเมิน 
ด้าน

คุณลักษณะ 

แบบประเมิน
ด้าน

คุณลักษณะ 

ระดับ 3 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ ์

 

 
 

 
 
 

3. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้

1. นักเรียนท าแบบส ารวจตนเองด้านอาชีพ (รู้จักงาน รู้ใจตน) 
2. แบ่งกลุ่มนักเรยีนตามกลุ่มอาชีพ 
3. นักเรียนแตล่ะกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะของอาชีพ รายได้ 

เส้นทางการประกอบอาชีพ  
4. แลกเปลีย่นเรยีนรู้กันในห้องเรยีน 
5. นักเรียนเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 อาชีพ และศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับอาชีพน้ัน เช่น เส้นทางการประกอบอาชีพ ลักษณะ
อาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่ายในการเรียน ข้อมูลการเรียน   

สื่อเรียนรู้     :   ใบความรู้  ใบกิจกรรม   ใบงาน  
แหล่งเรียนรู ้ :   ห้องสมุด , อินเตอร์เน็ต , ห้องแนะแนว 
เวลำ           :   1 ช่ัวโมง 
 
 
 
 

ส ำรวจตัวเอง 



 

 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยและอภิปรายถึงตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยครูใช้ชุดค าถาม Q1 – Q4 
 (ครูและนักเรียน: มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และสังคม) 

2. ครูให้นักเรียนเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ 1 อาชีพ และใช้ชุดค าถาม Q5 (คร:ู มีภูมิคุ้มกัน) 
3. ครูให้นักเรียนท า ใบงานที่ 1 แบบส ารวจตนเองด้านอาชีพ (รู้จักงาน รู้ใจตน) และแปลผลคะแนน   

โดยนับจ านวนเครื่องหมายถูก ( )  ตามที่นักเรียนเลือก แล้วเรียงล าดับจากมากไปน้อย  ตามกลุ่มบุคลิกภาพ
ตามความสนใจอาชีพ คือ ช่องท่ี 1 กลุ่ม Realistic (บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง และสิ่งที่เป็น
รูปธรรม) ช่องที่ 2 กลุ่ม Investigative (บุคลิกภาพแบบใช้เชาวน์ปัญญา ความคิด และการแสวงหาความรู้)                  
ช่องที่ 3 กลุ่ม Artistic (บุคลิกภาพแบบมีศิลปะและความบันเทิง) ช่องที่ 4 กลุ่ม Social (บุคลิกภาพที่ชอบ
สมาคม สั งคมกับผู้ อ่ื น  สนใจสั งคม ) ช่องที่  5 กลุ่ ม  Enterprising (บุ คลิ กภ าพแบบกล้ าคิดกล้ าท า                                  
ชอบการวางแผน ชอบค้าขาย สนใจกิจกรรมทางธุรกิจหรือการเมือง) ช่องที่  6 กลุ่ม Conventional              
(บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน) (นักเรียน : ความรู้) 

4. ครูแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง บุคลิกภาพตามความสนใจอาชีพ ให้กับนักเรียนทุกคนและใช้ชุดค าถาม         
Q6 – Q10 (นักเรียน : ความรู้) 

5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 -6 คน (ครู : พอประมาณ) ตามกลุ่มอาชีพของตนเองที่      
แปลผลได้ หากนักเรียนคนใดมีผลเท่ากันหลายกลุ่ม (กลุ่มบุคลิกภาพ) ให้นักเรียนเลือกกลุ่มอาชีพที่นักเรียนสนใจ
มากที่สุดเพียง 1 กลุ่มอาชีพ และหากกลุ่มอาชีพใดมีคนจ านวนมาก ครูสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ได้ตามความ
เหมาะสม ครูแจกอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานกลุ่ม คือ กระดาษชาร์ตและปากกาเมจิก นักเรียนในกลุ่มร่วมกัน
ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับความสามารถ (นักเรียน, พอประมาณ , สังคม) 

6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพที่ตนเองสนใจ (15 นาที ) โดยใช้ชุดค าถาม          
Q10 – Q16 (ครูและนักเรียน , พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และสังคม)  

ในระหว่างที่นักเรียนท างาน ครูเข้าไปเติมเต็มหรือตั้งประเด็นค าถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานของนักเรียน โดยใช้ชุดค าถาม Q17 – Q19 (นักเรียน: คุณธรรม พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม) 

7. ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอผลการอภิปรายในกลุ่มอาชีพที่ตนเองได้รับมอบหมาย จ านวน 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 นาที เน้นกลุ่มนักเรียนที่มีจิตอาสา (ครู , พอประมาณ) โดยนักเรียนต้องวางแผนการน าเสนอในเวลา    
ที่ก าหนด (นักเรียน , ภูมิคุ้มกัน) 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง บุคลิกภาพตามความสนใจอาชีพ ซึ่งเป็นค าถามที่เชื่อมโยงกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละกลุ่มอาชีพ และใช้ชุด
ค าถาม Q20 – Q23 (นักเรียน , ความรู้ , มีเหตุผล , สังคม) 

9. ครูมอบหมายให้นักเรียนท า ใบงานที่ 2 อาชีพในฝัน เป็นการบ้านแบบส ารวจตนเองด้านอาชีพ  
(รู้จักงาน รู้ใจตน) โดยให้นักเรียนเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจมากท่ีสุด 1 อาชีพ ซึ่งอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
อาชีพ ในการแปลผลจากใบงาน ที่ 1 ก็ได้ และใช้ชุดค าถามท่ี Q10 - Q15 
 ในการหาข้อมูล โดยการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต หรืออาจจะสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบอาชีพโดยตรง            
ที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เพ่ิมเติมได้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป         
(นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม วัฒนธรรม) 
 



 

 

แผ่นที่ 4 ชุดค ำถำมกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1 นักเรียนคิดว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร (ความรู้) 
Q2 มีอาชีพอะไรที่น่าสนใจในปัจจุบัน (ความรู้) 
Q3 มีอาชีพอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ในอนาคต (ความรู้) 
Q4 หากนักเรียนต้องท างานแข่งกับคนทั่วโลก นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ความรู้) 
 

ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่ำงเรียน 
 Q5 หากนักเรียนต้องการบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่นักเรียนเลือก 
นักเรียนจะต้องมีการวางแผนในเรื่องใดบ้าง (เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 

Q6 ผลที่ได้ตามแบบสอบถามท่ีนักเรียนท า ตรงกับอาชีพที่นักเรียนคิดไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ให้นักเรียน
วิเคราะห์ตนเอง) (เหตุผล) 

Q7 หากตรงกับอาชีพที่สนใจ นักเรียนจะมุ่งม่ันไปสู่อาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างไร (เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q8 หากไม่ตรงกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ อาชีพที่นักเรียนสนใจคืออาชีพอะไร นักเรียนจะมุ่งมั่นไปสู่อาชีพ

ที่ตนเองสนใจได้อย่างไร (เหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 
Q9 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพหรือการเรียนต่อในระดับสูงของนักเรียน (เหตุผล) 
Q10 กลุ่มอาชีพที่นักเรียนสนใจต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะ อะไรบ้าง (ความรู้) 
Q11 คุณธรรมที่ต้องมีในการประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจคืออะไร (คุณธรรม) 
Q12 กลุ่มอาชีพที่นักเรียนสนใจสามารถเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนในตลาดแรงงานไทย (เหตุผล) 
Q13 หากนักเรียนไม่สามารถประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพที่นักเรียนสนใจได้ในอนาคตหรืออาชีพที่

นักเรียนสนใจไม่สามารถสร้างรายได้ให้นักเรียน นักเรียนจะท าอย่างไร (เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q14 การจะประสบความส าเร็จและได้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่นักเรียนสนใจ นักเรียนต้องท าอย่างไรบ้าง  

(ภูมิคุ้มกัน) 
Q15 กลุ่มอาชีพที่นักเรียนสนใจและเลือกเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

หรือไม่ เพราะเหตุใด (ความรู้และเหตุผล) 
Q16 คนที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพที่นักเรียนสนใจควรมีคุณลักษณะอย่างไรและนักเรียน มีจุดเด่น

อะไรที่จะสามารถแข่งขันกับคนอ่ืนๆ ได้ (เหตุผล ภูมิคุ้มกัน) 
Q17 นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้

งานส าเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่ก าหนด (ภูมิคุ้มกัน, พอประมาณ) 
Q18 การปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม นักเรียนจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

(คุณธรรม) 
Q19 อุปกรณ์ที่ใช้ และสถานที่ที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนจะมีวิธีการใช้และเก็บรักษาอย่างไร

เพ่ือให้สามารถใช้ได้นานที่สุด (วัตถุและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 



 

 

ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q20 ในการท างานร่วมกันให้ส าเร็จนักเรียนต้องมีความรู้และคุณธรรมอย่างไรบ้าง (ความรู้และคุณธรรม) 
Q21 การจะท างานให้เสร็จตามเวลา นักเรียนควรมีการวางแผนการท างานอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน) 
Q22 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตด้านอาชีพของตนเอง (ภูมิคุ้มกัน) 
Q23 หลังจากท่ีนักเรียนได้ส ารวจตนเองด้านอาชีพแล้ว นักเรียนจะปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

เพ่ือให้ตนเองประสบความส าเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้ (2-3-4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 5 แนวทำงท่ีครูน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ควำมรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. บุคลิกภาพในอาชีพต่างๆ  
3. เทคนิคและจิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
3. มีความยุติธรรม 

ประเด็น พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

เนื้อหาเรื่องบุคลิกภาพตามความ
สนใจอาชีพสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ 
เวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดใน
หลักสูตร 

วางแผนการสอน เรียงล าดับ
เนื้อหาจากง่ายไปหายาก 
เนื้อหาจากเรื่องใกล้ตัวไป
จนถึงไกลตัว 

เวลา 
จัดกิจกรรม 

ก าหนดเวลา 1 ชั่วโมงเหมาะสม
กับกิจกรรมและเนื้อหาที่จัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ครบ
ตามกระบวนการที่
ออกแบบไว้ ส่งเสริมให้
นักเรียนท ากิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางแผนการท ากิจกรรมตาม
เวลาที่ก าหนด 

การจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมส าหรับการน านักเรียน
ไปสู่เป้าหมายและเหมาะสมกับ
ศักย์ภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางสังคม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เต็มศักยภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละกัน(เก่ง 
ปานกลาง และอ่อน) 
- ชี้แจงขั้นตอนการท า
กิจกรรมกลุ่ม  
- เตรียมชุดค าถามในการท า
กิจกรรม  
- วางแผนการจัดกิจกรรมให้
มีล าดับก่อน-หลัง 

สื่อ/อุปกรณ์ 

- จ านวนใบความรู้เรื่อง
บุคลิกภาพสอดคล้องกับความ
สนใจอาชีพ  
- ด้านอาชีพ ใบกิจกรรมรู้จักงาน  
รู้ใจตน  เหมาะสมกับเนื้อหา 
เวลา วัยของผู้เรียนและปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ใบ
ความรู้  ใบกิจกรรม ใบงาน
ไว้ล่วงหน้าและทดลองใช้
ก่อนสอนจริง 

 

 

 

 



 

 

ประเด็น พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียนและกิจกรรม
ที่จัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้
พร้อมก่อนสอนจริง 

ประเมินผล 

- วิธีการวัดประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
- ประเมินผลผ่านเกณฑ์ระดับ 
3 ขึน้ไปเหมาะสมกับวัย และ
กิจกรรม 

เพ่ือวัดประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด 

- วางแผนการประเมินผล
เป็นไปตามขั้นตอน 
- ตรวจสอบแบบประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขให้
เที่ยงตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 

ควำมรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความสนใจ ความถนัดของตนเอง 
2. ลักษณะของอาชีพ 
3. กระบวนการท างานกลุ่ม 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท ำให้กำรเรียนรู้ส ำเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม 
2. ความรับผิดชอบ 
3. ซื่อสัตย์ 
4. มีวินัย 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละคน 
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและความสามารถของ
ตนเอง 
3. การศึกษาอาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสนใจ และ
บริบทของตนเอง 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถส ารวจ
ตนเอง เกี่ยวกับอาชีพ ความถนัด
และความสนใจ 
2. เพ่ือให้นักเรียนน าเสนอข้อมูล
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

1. วางแผนการท างานกลุ่มอย่าง
ละเอียดเป็นขั้นตอน 
2. ปรับตัวในการท างานกับเพ่ือน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
3. วางแผนการจัดกิจกรรมก่อนลง
มือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
4. แนวทางในการเลือกอาชีพ 
ความต้องการของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ด้ำน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

- มีความรู้ในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม
และใบงานอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า  
 

- มีความรู้ในการ
ปฏิบัติตนในหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ในกลุ่ม 
- มีความรู้ในการ
อภิปรายภายในกลุ่ม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และ
ห้องเรียนหลัง 
เลิกเรียน 
 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

ทักษะ 

- มีทักษะในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ใบงานใบความรู้มา
ปฏิบัติกิจกรรมที่
มอบหมายได้อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 

- ท างานด้วย
กระบวนการกลุ่ม
อย่างมีความสุข 
- ปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- รู้จักเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสม
กับงาน รักษาความ
สะอาดและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 
- เก็บอุปกรณ์ต่างๆ
เมื่อใช้งานเสร็จ 

-มีทักษะในการ
ส ารวจตนเองและ
เลือกอาชีพของ
ตนเองสามารถ
เผยแพร่   แก่คนอ่ืน  

ค่ำนิยม 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของวัสดุ
อุปกรณ์ ใบงาน ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม
และแหล่งเรียนรู้ 

- ตระหนักเห็น
คุณค่าของความ
สามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลในการท างาน 
- เกิดการตระหนัก
ในการท างานให้เกิด
ความส าเร็จ 

- เกิดจิตส านึกที่ดีใน
การรักษา
สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนให้สะอาด 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการ
อาชีพต่างๆ ของ 
บุคคลในชุมชน 
(บุคคลตัวอย่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบควำมรู้ที่ 1 บุคลิกภำพตำมควำมสนใจอำชีพ 
 

บุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพ ของ Holland , John L. มี 6 แบบ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
  
 กลุ่มที ่1 บุคลิกภำพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน และนิยมควำมจริง (REALISTIC) 

        ลักษณะบุคลิกภำพ  ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละก าลัง ชอบท างานกลางแจ้ง           
รักธรรมชาติ  ชอบท างานเกี่ยวกับเครื่องจักกล มีลักษณะเป็นชาย มีความอดทน มีความ    
บากบั่น ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม 
           อำชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพ  วิศวกร ช่างเทคนิค นักบิน ประมง ป่าไม้ 
เกษตรกร  สัตวแพทย์ นักกายภาพบ าบัด ผู้ฝึกกีฬา ครูสอนพลศึกษา ช่างฝีมือ ช่างเครื่องยนต์ 
ช่างเจียระไน  ช่างเชื่อม ช่างทอ ช่างปัก ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อม  ทหารบก ทหารเรือ ทหาร
อากาศ ฯลฯ 
 

/874กลุ่มที่  2 บุคลิกภำพแบบใช้ เชำวน์ปัญญำ  และกำรแสวงหำควำมรู้ 
(Investigative) 
           ลักษณะบุคลิกภำพ ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมี
เหตุผล ชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้ ชอบท างานที่สลับซับซ้อน มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความเห็นที่รุนแรง มีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัว ไม่ติดประเพณี
นิยม ไม่ชอบเอาอย่างใคร 
             อำชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักวิทยาศาสตร์  นักรังสี เทคนิค นักคณิ ตศาสตร์ 
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักเคมี นักฟิสิกส์ นักเขียน เศรษฐศาสตร์ นักเขียน
รายงานวิชาการ นักโบราณคดี ฯลฯ 

 

  
  

กลุ่มที ่3 บุคลิกภำพแบบมีศิลปะและควำมบันเทิง (ARTISTIC) 
          ลักษณะบุคลิกภำพ รักอิสระ มีสุนทรีย์ มีศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 
ชอบใช้ชีวิตตามล าพัง ไม่ชอบให้ใครมาควบคุม ชอบแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตัวเอง 
ไม่ชอบงานที่มีระเบียบแบบแผน ไม่ชอบเลียนแบบ 
อำชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพ สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร ประติมากร นักเขียนการ์ตูน 
นักออกแบบ นักถ่ายภาพ นางแบบ ศิลปิน นักดนตรี นักประพันธ์ นักแสดง ครูสอนศิลปะ 
นักหนังสือพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี เต้นร า ละคร ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
 
กลุ่มที ่4 บุคลิกภำพที่ชอบสมำคม สังคมกับผู้อ่ืน สนใจสังคม (SOCIAL) 
             ลักษณะบุคลิกภำพ ชอบติดต่อกับผู้อ่ืน ชอบเข้าสังคม ชอบแสดง
ตัว ร่าเริง ชอบช่วยเหลือหรือบริการผู้อื่น สนใจปัญหาสังคม มีทักษะทาง
ภาษา มีความรับผิดชอบ รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนได้เร็ว มีลักษณะเป็นผู้หญิง 
            อำชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 
นักแนะแนว ครู อาจารย์ นักปกครอง พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
ผู้จัดการโรงแรม นักจัดรายการ นักประวัติศาสตร์ พัฒนากร บรรณารักษ์ 
พนักงานต้อนรับ ต ารวจ พ่อบ้าน แม่บ้าน  ช่างเสริมสวย  ฯลฯ 
 
 
 กลุ่มที ่5 บุคลิกภำพแบบกล้ำคิดกล้ำท ำ ชอบกำรวำงแผน ชอบค้ำขำย  

สนใจกิจกรรมทำงด้ำนธุรกิจหรือกำรเมือง  (Enterprising) 
        ลักษณะบุคลิกภำพ มีลักษณะเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าโต้แย้ง   ชอบเสี่ยงหรือผจญภัย มีความเป็นอิสระ สนใจในอ านาจ มี
ทักษะทางเจรจา ชักชวนให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม ชอบการสมาคม มีความก้าวร้าว 
ทะเยอทะยาน 
        อำชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพนักธุรกิจนายธนาคาร พ่อค้า นักการเมือง 
นายหน้า พิธีกร โฆษกวิทยุ ผู้พิพากษา ทนายความ นักจัดรายการ พนักงานขาย 
ผู้บริหาร  ฯลฯ 
 

กลุ่มที ่6 บุคลิกภำพแบบมีระเบียบแบบแผน (CONVENTIONAL) 
           ลักษณะบุคลิกภำพ เจ้าระเบียบ ละเอียดรอบคอบ รักษาระเบียบ
ประเพณี มีความรับผิดชอบ ไม่ยืดหยุ่น ชอบท าตามระเบียบแบบแผน เป็นผู้ตามที่
ดี ชอบพึ่งพาผู้อื่น ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม การจัดหมวดหมู่ ตัวเลขและข้อมูล 
           อำชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพ นักบัญชี สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 
การธนาคาร ผู้ ตรวจสอบบัญชี  เจ้าหน้ าที่ งบประมาณ  พนักงานสิ นเชื่ อ 
นักวิเคราะห์การเงิน เลขานุการ เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการ ยาม พนักงานเก็บเงิน 
พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

 

 
 
    ที่มำ: www.baangomnt.com/iibrary_2/extension-1/itroduetion_to_personality/06.html 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ทิศทำงตลำดแรงงำนที่ทั้งนำยจ้ำงและลูกจ้ำงจะต้องปรับตัวในปี 2560 
 
 

1. เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในโลกของการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว จนกลายเป็นชีวิตเดียว 
2. การท างานจะถูกเชื่องโยงด้วยอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
3. โลกของการท างานจะเปลี่ยนไป ท างานที่ไหน เวลาใดก็ได้ 
4. โลกของการท างานและการผลิตจะถูกพัฒนาจาก กึ่งอัตโนมัติ เป็นอัตโนมัติ และกลายเป็นการใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 
5. การปฏิรูปทุนมนุษย์ ในภาคแรงงาน ภาคการศึกษา และองค์กร จะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. แรงงานจะแข่งขันด้วยความคิด มากกว่าก าลังแรงงาน 
7. ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปันและการร่วมมือกันจากกับปรับอัตราค่าจ้างเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าเพื่อเป็นการกระจายรายได้ 
8. ตลาดแรงงานจะเป็นตัวก าหนดทิศทางของการศึกษา ทั้งในเรื่องของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
9. แรงงานที่ยังไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จะถูกผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงาน อาทิ คนสูงอายุ แรงงาน

ผู้หญิง   คนพิการ 
10. โครงสร้างแรงงานจะถูกปรับให้เป็นแรงงานทักษะสูงมากข้ึน 
11. แรงงานจะเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
12. ภาษาที่จ าเป็นของโลกการท างาน นอกจากภาษาที่2 อาจจะยังไม่พอต้องภาษาที่ 3 และภาษา

เทคโนโลยี 
13. อัตราการว่างงานเพ่ิมสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จากการที่

ผู้ประกอบการอยู่ในช่วงรอดูทิศทางท้ังเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก 
14. อ านาจการต่อรองของสหภาพแรงงานจะลดลงจากภาวะการจ้างงานที่เปลี่ยนไป 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

มีทักษะในการหาข้อมูลและน าเสนอข้อมูลอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
 
 

1.  กระดาษบรู๊ฟ  กลุ่มละ  1  แผ่น 
2.  ปากกาเมจิ  กลุ่มละ  3 ด้าม 

 
 
                                   

1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา จากใบความรู้ที่ 1 เรื่อง บุคลิกภาพตามความสนใจอาชีพ 
2.  ให้ตัวแทนกลุ่มอ่านค าชี้แจงที่ก าหนดให้เพ่ือน  ๆฟัง    
3. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มอาชีพที่ตนเองแปลผลได้และเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ   

เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
      3.1) กลุ่มอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ อะไรบ้าง 
      3.2) คุณธรรมที่ต้องมีในการประกอบอาชีพ 
      3.3) กลุ่มอาชีพนี้สามารถเติบโตได้มากน้อยเพียงใดในตลาดแรงงานไทย  
       3.4) รายได้โดยประมาณของกลุ่มอาชีพ 
      3.5) หากนักเรียนไม่สามารถประกอบอาชีพในกลุ่มนี้ได้ในอนาคต หรืออาชีพนี้ไม่สามารถสร้าง
รายได้ให้นักเรียน นักเรียนจะท าอย่างไร 
      3.6) ในการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพนี้ นักเรียนจะต้องท าอย่างไรบ้าง  
       3.7) กลุ่มอาชีพนี้เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4. นักเรียนน าเสนอผลการวิเคราะห์และสรุป หน้าชั้นเรียน ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาท ี
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จุดประสงค์ 

วัสดุอุปกรณ์ 

ค ำชี้แจง 

ใบงำนที ่1 
รู้จักงำน รู้ใจตน 



 

 

              ใบงำนที่ 1 แบบส ำรวจตนเองด้ำนอำชีพ 
                             รู้จักงำน รู้ใจตน 
 

สิ่งท่ีฉันชอบ 1 2 3 4 5 6 สิ่งท่ีฉันชอบ 1 2 3 4 5 6 
ท าในสิ่งที่ตื่นเต้น       ใช้คอมพิวเตอร์       
เล่นกีฬาเป็นทีม       ตัดสินใจในรายละเอียดของงานต่างๆ       
วาดรูป, เขียนรูป       ตัดสินใจที่มีผลต่อผู้อ่ืน       
เก็บรายละเอียดที่ถูกต้อง       ร้อง เล่นละคร และเต้นร า       
คิดอย่างสรุป       พบปะบุคคลส าคัญ       
เขียนรายงานในสิ่งที่เป็นจริงเสมอ       สร้างสิ่งต่างๆ       
คิดอย่างก้าวหน้า       เป็นผู้น าในการแสดงความคิดเห็น       
เล่นเครื่องดนตรี       ท างานกับเอกสาร       
ติดตั้งเต็นท์       ท างานการทดลองในห้องแล็ป       
ท าตามวิธีการที่โปร่งใส       ใช้กล้องจุลทรรศน์       
วางแผนและควบคุมในกิจกรรมต่างๆ       อ่านนวนิยาย บทกลอน       
เลือกสถานที่ท างาน       พูดคุยหรือกล่าวสุนทรพจน์       
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์       จัดกิจกรรมในงานต่างๆ       
ท างานกับตัวเลขและข้อมูล       มีความกระตือรือร้นเสมอ       
ช่วยผู้อ่ืนในการแก้ปัญหา       เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง       
เขียนเรื่องราวและบทกลอน       สอนหรือฝึกฝนผู้อ่ืน       
ชมดนตรีหรือชมนิทรรศการ       ท างานอิสระ       
ท างานนอกสถานที่       รวม       
ที่มา : อนิศา เซ็นนันท์.  (2547) เงินทองของมีค่ำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำ ช่วงชั้นที่ 4 (ม4-6)  กรุงเทพ : บริษัท อัมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 
                          ใบงำนที่ 2 
                          อำชีพในฝัน 

ช่ือ..........................................................................................ช้ัน...............................เลขท่ี............................... 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีแรเงำไว้ในแต่ละแถว อ่านค าอธิบายของแถวนั้นๆ ตรงกับ
สิ่งที่นักเรียนชอบท า ทั้งนี้หากค าอธิบายในแถวใดไม่ตรงกับสิ่งที่นักเรียนชอบให้ละแถวนั้นไว้โดยไม่ต้องท า
เครื่องหมายใดๆ 

ช่ือ..........................................................................................ชั้น...............................เลขท่ี............................... 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกอาชีพในฝันของตนเอง 1 อาชีพ และหารายละเอียดของข้อมูลตามที่ก าหนดให้ โดยนักเรียน
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพในฝันของตนเองได้ 



 

 

 
                                           ใบงานที่ 2 
 
 รายได้ต่อเดือน   อาชีพนี้มีโอกาสเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนในตลาดแรงงาน

ไทย 
 

   
 ต้องเรียนสาขา คณะ มหาวิทยาลัย ค่าเทอม  
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี (เลือก 3 คณะ) 
 

  หากนักเรียนไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ในอนาคต หรือ
อาชีพนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้นักเรียน นักเรียนจะท าอย่างไร 

   
 ความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ต้องม ี
 

  อาชีพนี้เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ใน
ปัจจุบันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

   
 คุณธรรมที่ต้องม ี   

อำชีพในฝัน คือ 
................................... 



 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ด้ำนควำมรู้  

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์คะแนน 
4 3 2 1 

1. ความถูกต้องของ
รูปแบบรายงาน 

ข้อมูลที่ได้รับการ
รวบรวม เป็นระบบ
และจดบันทึกไว้เป็น
ล าดับขั้นตอน ถูกต้อง
แม่นย า 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม 
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้เป็นแต่ไม่
เป็นล าดับขั้นตอน 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม 
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้แต่ไม่เป็น
ล าดับขั้นตอนครูต้อง
ให้ค าแนะน า 
บางครั้ง 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม
ไมเ่ป็นระบบและจด
บันทึกไว้ไม่ครบถ้วน 
ไม่เป็นล าดับขั้นตอน 
ครูต้องให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง   

2. การศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

มีการศึกษาข้อมูลจาก
หลายแหล่ง  
และข้อมูลที่ศึกษา
น่าเชื่อถือ 

มีการศึกษาข้อมูล
จาก 3 แหล่ง 

มีการศึกษาข้อมูล
จาก 2  แหล่ง 

มีการศึกษาแห่ง
ข้อมลูเพียงแหล่ง
เดียว 

3. การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล  
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน สร้างสรรค์
งานดี มากภาษา
ถูกต้อง อยู่ในระดับดี
มาก 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้อง สร้างสรรค์
งานดี ชัดเจนสมบูรณ์ 
ภาษาถูกต้อง  อยู่ใน
ระดับดี 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
สร้างสรรค์งานดี 
ภาษาไม่ถูกต้อง อยู่
ในระดับพอใช้ 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล        
ถูกต้องบางส่วน 
ภาษาไม่ถูกต้อง 
ครูต้องให้ค าแนะน า 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

4. สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล 

สรุปผลการด าเนินงาน
อย่างมีเหตุผล 
เชื่อมโยง ถูกต้อง 
พร้อมทั้ง เสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา 

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล  เชื่อมโยง 
ถูกต้อง   

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง บางส่วน   

ไม่สามารถสรุปผล
การด าเนินงานอย่าง
มีเหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง ครูต้องให้
ค าแนะน า 

5. คุณค่าและการ
น าไปใช้ประโยชน์
จริง  

ผลงานมีความ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

ผลงานมีข้อบกพร่อง
ในการใช้งาน 

ผลงานสามารถใช้
งานได้บางส่วน  

ผลงานไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 

16-20 4 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก 
11-15 3 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดี 
6-10 2 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 1 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 



 

 

2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์คะแนน 

4 3 2 1 
1.  กำรวำงแผน 
ปฏิบัติงำน 

วางแผนท างานได้
ถูกต้อง มีขั้นตอน 
การท างานและ
เหมาะสม 
กับเวลา  

วางแผนท างานได ้
ถูกต้อง มีขั้นตอนการ
ท างานแต่ไม่เหมาะสม 
กับเวลา 

วางแผนท างาน 
ไม่ถูกต้อง   ไม่มี
ขั้นตอนการท างานและ
ไม่เหมาะสมกับเวลา 

ไม่สามารถวางแผน 
การท างานได้เอง  
จะต้องให้ 
ความช่วยเหลือ 

2.  ทักษะกำรท ำงำน ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นขัน้ตอน   
และเหมาะสม 
กับเวลา ได้ด้วย
ตนเอง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นขัน้ตอน 
และเหมาะสมกับ
เวลา ต้องให้
ค าแนะน าบางครั้ง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนไดบ้างขั้นตอน  
ทันเวลา ต้องให้
ค าแนะน าบ่อยคร้ัง 

ไม่สามารถด าเนนิ
กิจกรรมตามแผนได้  
ต้องให้ความ
ช่วยเหลือตลอดเวลา 

3.  กำรอธิบำยและ
กำรบันทึกข้อมูล 

อธิบาย 
และบนัทึกข้อมูล      
ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายและบนัทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์ส่วน
ใหญ่ 
ได้ชัดเจน 

อธิบายและบันทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์       
ไม่ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถอธิบายและ
บันทึกข้อมูล   
ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์
ถูกต้องสมบูรณ์  

4.  ควำมสำมำรถ   
ในกำรคิด 

คิดแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง มีการคิด
วิเคราะห์  วิจารณ์
และใช้เหตุผล 
ได้อย่างถูกต้อง   
ด้วยตนเอง 

คิดแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง มีการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์และ
ใช้ 
เหตุผลได้  ไมช่ัดเจน 
ต้องให้ค าแนะน า
บางครั้ง 

คิดแก้ปัญหาได้ถูก
บางส่วน  มีการคดิ
วิเคราะห์ วิจารณ์  
และใช้เหตุผลได้ไม่
ชัดเจน ต้องให้
ค าแนะน า บ่อยครั้ง 

ไม่สามารถคิด
แก้ปัญหา คิด
วิเคราะห์วิจารณ์และ
ใช้เหตุผลได้ไม่
ชัดเจน  
ต้องให้ค าแนะน า 
ตลอดเวลา 

5.  กำรน ำเสนอ
ข้อมูล  

รายงานสรุปผล       
การอภิปรายเป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสาร 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ด้วยตนเอง 

รายงานสรุปผล      
การอภิปราย เป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสาร
ได้   
แต่ไม่ครบถ้วน ต้อง
ให้ค าแนะน าบางครั้ง 

รายงานสรุปผล         
การอภปิราย เปน็
ขั้นตอน มีรปูแบบ ใช้
ภาษาและสื่อสารได ้ 
แต่ไม่ครบถ้วน ต้อง
ให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง 

ไม่สามารถรายงาน
สรุปผลการอภิปราย  
เป็นขั้นตอน  ไม่มี
รูปแบบหรือใช้ภาษา 
ไม่ถูกต้องในการ
สื่อสาร ต้องคอยให้
ความชว่ยเหลือ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 

16-20 4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก 
11-15 3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ดี 
6-10 2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ปรับปรุง 



 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 

3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
   

รำยกำร  ประเด็นประเมิน 
1. มีวินัย 1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ ไม่ระเมินสิทธิ์ผู้อ่ืน 

2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการท างาน 

2. ใฝ่เรียนรู้   1. มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
3. มีความสนใจในการสืบค้นและศึกษาค้นคว้า 
4. สนทนา ซักถาม และเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5.บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ 
6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. อยู่อย่ำงพอเพียง 1. ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
2. ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่า 
3.อภิปราย และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
5.มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ 
6.มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง 

4. มุ่งมันในกำรท ำงำน 1. เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานจนส าเร็จ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
4. ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
5. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ 
6. ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ระดับพฤติกรรม 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 

15-16 4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีมาก 
12-14 3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
9-11 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 



 

 

แบบประเมินกำรตรวจงำน/รำยงำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 

นักเรียน 
คนที่ 

รำยกำรประเมิน รวมคะแนน 
ความถูกต้อง
ของรูปแบบ

รายงาน 
(4) 

การศึกษา
ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 

(4) 

การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

(4) 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน

อย่างมีเหตุผล 
(4) 

คุณค่าและ
การน าไปใช้

ประโยชน์จริง 
(4) 

 
 

(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
ผู้ประเมิน    ครูผู้สอน        
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16    คะแนน   หมายถึง   ดี 
  9 - 12    คะแนน   หมายถึง   พอใช้ 
  0 - 8      คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
 

กลุ่มที่ 

รำยกำรประเมิน รวมคะแนน 

กำรวำงแผน 
ปฏิบัติงำน 

(4) 

ทักษะกำร
ท ำงำน 
(4) 

กำรอธิบำย
และกำร

บันทึกข้อมูล 
(4) 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรคิด 

(4) 

กำรน ำเสนอ
ข้อมูล 
(4) 

 
(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
ผู้ประเมิน    ครูผู้สอน    นักเรียน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16    คะแนน   หมายถึง   ดี 
 9 - 12     คะแนน   หมายถึง   พอใช้ 
 0 - 8       คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ ำแนกระดับพฤติกรรมกำร
แสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้    
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ  
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
  
สถำนะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

1. มีวินัย     
 1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น     
 1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการท างาน     

สรุปผลกำรประเมิน     
2.ควำมสนใจใฝ่รู้     
 2.1 มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้     
 2.2 มีความกระตือรือร้นในการท างาน     
 2.3 มีความสนใจในการสบืค้นและศึกษาค้นควา้     
 2.4 สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม     
 2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิง่ที่เรียนรู้     
 2.6 สรุปองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลกำรประเมิน     
3.อยู่อย่ำงพอเพียง     
 3.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด     
 3.2 ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่า     
 3.3 อภิปราย และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
 3.4 ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น     
 3.5 มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ     
 3.6 มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
 
 
 
 



 

 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

4. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน     
 4.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
 4.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานจนส าเร็จ     
 4.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วยตนเอง     
 4.4 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน     
 4.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ     
 4.6 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

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

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินสมรรถนะ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส ำรวจตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 1 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ ำแนกระดับพฤติกรรมกำร
แสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้    
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
      3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
สถำนะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร     
 1.1 วางแผนในการน าเสนองานอย่างรอบครอบ     
 1.2 สื่อสารได้ชัดเจนมีระบบ ครบถ้วน ถูกต้องในเวลาที่ก าหนด     
 1.3 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม     
 1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อประกอบการสื่อสารได้ถูกต้อง

เหมาะสม 
    

 1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและความถูกตอ้ง     
สรุปผลกำรประเมิน     

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด     
 2.1  วิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม หัวข้อหลัก หัวข้อรอง ได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์     
 2.2 แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์     
 2.3 ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอยา่งรอบคอบ     
 2.4 ตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม     
 2.5 วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลกำรประเมิน     
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ     
 3.1 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมชีีวิตในสังคม     
 3.2 แสวงหาความรู้ น ามาประยกุต์ใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา     
 3.3 วิเคราะห์ วางแผน และหาแนวทางแกป้ัญหาได้     
 3.4 ใช้เหตุผล คุณธรรม ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา     
 3.5 สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ     

สรุปผลกำรประเมิน     

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต     
         4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
         4.2  สามารถท างานกลุม่ร่วมกับผู้อื่นได้     



 

 

         4.3  น าความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั     
         4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
         4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่่งผลกระทบตอ่ตนเอง     

สรุปผลกำรประเมิน     
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี     
 5.1 วางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการสืบคน้ข้อมูล     
 5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการสืบค้นข้อมูล     
 5.3 มีทักษะในการรวบรวม จัดเก็บได้อย่างเหมาะสม     
 5.4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยกีารน าเสนอข้อมูล     
 5.5 มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอข้อมูล     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16   คะแนน    หมายถึง   ดี 
 9 - 12    คะแนน    หมายถึง   พอใช้ 
 0 - 8     คะแนน    หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร “กำรเงินพอเพียง” 

บันทึกหลงักำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง ระดับชั้น  

แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ 

 เรื่อง  เวลำ  ชั่วโมง 

จ ำนวนนักเรียน  คน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 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 _________________________________________________________ 
๒. ปัญหำที่พบ ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

๓. แนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

๔. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

บันทึกโดย ___________________________ ครูผู้สอน 
โรงเรียน _____________________________ 

 
 
 
 



 

 

                                                  บันทึกหลังการสอน 
                          หนว่ยการเรียนรู้การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                    แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง  ส ารวจตนเอง         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 1 ผังโครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี , คณติศำสตร์ และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
- แบบส ารวจตนเองด้านอาชีพ 
- การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพท่ีสนใจ  
- แผนที่ชีวิตของตนเอง   
- รายงานการบริหารเงินส่วนบุคคล  
 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง 
(3 แผน 6 ชั่วโมง) 

     สำระส ำคัญ: การวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ควรเป็นไป
ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ การมีรายได้ที่มั่นคงเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการสร้างความสมดุลทางการเงิน การวางแผนออม แผนการใช้
จ่าย  และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 1 (1 ชั่วโมง) 
เร่ือง ส ำรวจตนเอง 

มฐ./ตัวช้ีวัด ง 4.1 ม.4-6/1  
ง 4.1 ม.4-6/2, ง 4.1 ม.4-6/3 

สาระการเรียนรู:้ การประกอบอาชีพ 
ทีเ่หมาะสมตามความถนดัและความสนใจ 

 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 2 (3 ชั่วโมง) 
เร่ือง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล 

มฐ./ตัวช้ีวัด ค.6.1 ม.4-6/3 , ค. 6.1 ม.4-6/5 
สาระการเรียนรู้ : การบริหารการเงินส่วนบุคคลรายได้ 

รายจ่าย สินทรัพย์ หนีส้ิน และการตรวจสุขภาพทางการเงิน 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 3 (2 ชั่วโมง)  
เร่ือง แผนที่ชีวิต 

มฐ./ตัวช้ีวัด ง 4.1 ม.4-6/1, ง 4.1 ม.4-6/2,  
           ง 4.1 ม.4-6/3, ส 3.1 ม.4-6/2     

สาระการเรียนรู้ : การวางแผนชีวติเพื่ออนาคต 
 



 

 

แผ่นที่ 2 ผังภำพกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 
 

1. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
 ค.6.1 ม.4-6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้ 
                    อย่างเหมาะสม 
ค.6.1 ม.4-6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน า   
                    ความรู้หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                    ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
สำระส ำคัญ 
        การบริหารจัดการทางการเงิน เป็นการวางแผน   ในการ
จัดการทรัพยากรทางการเงิน อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
การวางแผนการบริหารการเงินด้วยการการจัดท างบรายได้ 
ค่าใช้จ่าย หน้ีสิน ทรัพย์สิน และการตรวจสุขภาพทางการเงิน     
จึงเป็นจุดท่ีท าเห็นปัญหาทางการเงิน และส่งเสริมให้ตระหนักถึง
การบริหารจัดการการเงิน ซ่ึงได้มีการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ หลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมลู 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     1. อธิบายการบริหารการเงินส่วนบุคคล (A) 
     2. น าเสนอการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
         ของครอบครัวนักเรียนได้(P) 
     3. เห็นคุณค่าของการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
         ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(A) 
สำระกำรเรียนรู้ 
    การบริหารการเงินส่วนบุคคล รายได้  ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ 
หน้ีสิน งบดุล  และการตรวจสุขภาพทางการเงิน 
สมรรถนะส ำคัญ 
    1. ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย เขียน น าเสนอ 
    2. ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุป 
    3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : แสดงความคิด การแก้  
        ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  
    4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การใช้กระบวน 
       การกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรม 
    5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : สืบค้น และน าเสนอ 
       อย่างหลากหลาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย                      2.ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่างพอเพียง         4.มุ่งมั่นในการท างาน 

 2. หลักฐำนกำรเรียนรู้ 
ภำระงำน / ชิ้นงำน 
     ใบงาน/รายงานการบริหารการเงินของครอบรัวตนเอง 
กำรวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีกำร เครื่องมือ 
เกณฑ์

ประเมิน 

ด้านความรู ้
(K) 

ตรวจใบงาน 
และตรวจ
รายงาน 

แบบ
ประเมินใบ

งาน 

ระดับ 3 ขึ้น
ไปผ่าน
เกณฑ์ 

ด้านทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

สังเกต
พฤติกรรม
การมีส่วน

ร่วมและการ
น าเสนอ 

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การมีส่วน

ร่วมและการ
น าเสนอ 

ระดับ 3 ขึ้น
ไปผ่าน
เกณฑ์ 

ด้านเจตคต ิ
(A) 

แบบ
ประเมิน

คุณลักษณะ 

แบบ
ประเมิน

คุณลักษณะ 

ระดับ 3 ขึ้น
ไปผ่าน
เกณฑ์  

 
 

กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล 
 
 

3. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง รายได้ค่าใช้จ่าย  
      งบดุลชีวิต 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนท ากิจกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล  
3. นักเรียนจัดท ารายงานการวางแผนการเงินส่วนบุคคลใน

ครอบครัวของตนเอง พร้อมท้ังวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ 
4. นักเรียนน าเสนอผลการรายงานแผนการเงินส่วนบุคคล 

สื่อเรียนรู ้
      ใบความรู้  ใบงาน     
แหล่งเรียนรู้  ห้องสมุด ห้องแนะแนว อินเตอร์เน็ต 
เวลำ 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผ่นที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 
ชั่วโมงที่ 1-2 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพและตอบค าถาม โดยครูใช้ชุดค าถาม Q1 – Q6 (นักเรียน: ความรู้และสังคม) 

 
ที่มา :  http://carebest2555.blogspot.com/   

2. ครแูบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน โดยคละตามความสามารถที่หลากหลาย (ครู: ภูมิคุ้มกัน) นักเรียนใน
กลุ่มร่วมกันก าหนดหน้าที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับความสามารถ 

3. ครูแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล ให้นักเรียนศึกษา แล้วร่วมกันอภิปรายและ
วิเคราะห์ถึงประเด็นส าคัญ ของค าจ ากัดความ ค าว่า “รายได้” “ค่าใช้จ่าย” “สินทรัพย์” “หนี้สิน” โดยครูตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียนจากการใช้ชุดค าถามกระตุ้นคิด  Q7 – Q14 (ครูและนักเรียน : ภูมิคุ้มกัน) 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1 เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล (ตอนที่ 1) กรณีศึกษา “ครอบครัว
คุณเมษา” แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สินและสินทรัพย์  โดยนักเรียนสรุปผลยอดเงินลง
ใน  ใบงานที่ 1 (ตอนที่ 1) ครูใช้ชุดค าถาม Q15 – Q19 เพ่ือกระตุ้นความคิดของนักเรียน 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับกระดาษบรุ๊ฟและสีเมจิก กลุ่มละ 2 แท่ง และกระดาษบรุ๊ฟ จ านวน     
1 แผ่น แล้วเขียนผลการวิเคราะห์ลงในกระดาษ (นักเรียน: พอประมาณและสังคม) ครูใช้ชุดค าถาม Q20 – Q22 

6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอผลการอภิปราย งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบดุล กรณีศึกษา 
“ครอบครัวคุณเมษา” จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 นาที เน้นกลุ่มนักเรียนท่ีมีจิตอาสา โดยนักเรียนต้องวางแผนน าเสนอใน
เวลาที่ก าหนด (ครูและนักเรียน: มีภูมิคุ้มกัน)  

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการใช้ชีวิตของครอบครัวคุณเมษา  โดยใช้ชุดค าถาม   Q23 – Q24 
8. ครูให้ความรู้ เรื่องการตรวจสุขภาพทางการเงินให้กับนักเรียน ดังตาราง 
 
 
 

http://carebest2555.blogspot.com/


 

 

 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ สูตรค ำนวณ 
(เครื่องหมำย/คือกำรหำร) 

ค่ำมำตรฐำน 

1. อัตราส่วนแสดงการอยู่รอด รายได้ / ค่าใช้จ่าย มากกว่า 1 
2. อัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน สินทรัพย์สภาพคล่อง/ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
 3-6 เดือน 

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ หนี้สิน/สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 50 % 
4. ภาระหนี้จ่ายต่อรายได้ เงินจ่ายช าระหนี้/รายได้ 30-40% 
5. อัตราการออม เงินออม/รายได้ มากกว่า 10% 

 
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูล ที่ ได้จากใบงานที่  1 เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล (ตอนที่  1)  

กรณีศึกษา “ครอบครัวคุณเมษา”  มาตรวจสุขภาพทางการเงิน เพ่ือพิจารณาว่า   
ถ้าครอบครัวคุณเมษา  ก าลังพิจารณาจะกู้เงินเพ่ิมเติมอีก จ านวน 700,000 บาท เพ่ือการปรับปรุงห้องน้ า 

ห้องครัว ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านและขยายพ้ืนที่บ้านให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ การกู้เงินจ านวนนี้จะท าให้คุณเมษาจะต้อง
ผ่อนช าระหนี้เพ่ิมข้ึนเดือนละ 6,000 บาท เพื่อพิจารณาว่าจะกู้เงินเพ่ิมหรือไม่กู้ 

แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1 เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล (ตอนที่ 2) แล้วครูและนักเรียน
ช่วยกันเฉลย พร้อมทั้งครูอธิบายเพิ่มเติมและครูมอบหมายงานให้นักเรียน 

10. นักเรียนแต่ละคน จัดท าบัญชีรายได้ รายจ่าย เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน และจัดท าการส ารวจสินทรัพย์ 
หนี้สินของครอบครัวของนักเรียนเพ่ือน ามาจัดท างบดุล และตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของครอบครัว (โดยใช้เวลา
นอกเวลาเรียน) พร้อมทั้งรายงานผลการท างานเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมตาม    
ใบงานที่ 2 เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคลของครอบครัวตนเอง แล้วให้น าส่งครูผู้สอนในชั่วโมงถัดไปหลังจากท า
กิจกรรมนี้แล้วเป็นเวลา 2 เดือน (นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม, พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกัน, วัตถุ, วัฒนธรรม)  
ชั่วโมงที่ 3 (ห่ำงจำกชั่วโมงที่ 1-2 เป็นเวลำ 2 เดือน) 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ครเูล่าเรื่องราวของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรง   
พระเยาว์ เกี่ยวกับการออมเพ่ือซื้อของใช้ส่วนพระองค์” เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความจ า
เป็นของการออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เมื่อคร้ังยังทรงพระเยำว์ได้ทรงเก็บออม” 

- ในหลวงสนพระทัยในด้านดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระองค์เริ่มจากเครื่องเป่าและต่อมา จึงทรงเรียนเปียโน ทรง
ซื้อเครื่องดนตรีชิ้นแรก คือ คลาริเน็ต เมื่อพระชนมายุ 10 พรรษา ด้วยเงิน 

ที่ทรงเก็บออมไว้ เมื่อแรกโปรดดนตรีคลาสสิกและต่อมาโปรดดนตรีแจ๊ช 

- ทรงสนพระทัยดนตรีอย่างจริงราวพระชนม์ 14-15 พรรษา ทรงซื้อแซกโซโฟนมือสอง  
ราคา 300 ฟรังก์ มาทรงหัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าออกให้ 

- ตอนเรียนหนังสือที่ SWISS ในหลวงยังเล็กอยู่ เข้ามาบอกสมเด็จย่าว่าอยาได้จักรยาน เพื่อนๆ เขามีจักรยานกัน สมเด็จ
ย่าบอกว่า “ลูกอยากได้จักรยาน ลูกก็เก็บสตางค์ท่ีแม่ให้ไปกินที่โรงเรียน 

ไว้ซิ” เก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญ สองเรียน เมื่อได้มากพอก็เอาไปซื้อจักรยาน 

- พอถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าก็บอกว่า “ปีใหม่แล้ว เราไปซื้อจักยานกัน” ให้แคะกระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่ เสร็จแล้วสมเด็จ
อย่าก็แถมให้ ซึ่งส่วนที่แถมนั้นมีมากกว่าเงินในกระปุก 

- กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของในหลวง คือ Coconet Midget ทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ เมื่อพระชนม์เพียง 8 พรรษา 

- พระอัจริยภาพของในหลวง มีพ้ืนฐานมาจาก “การเล่น” สมัยทรงพระเยาว์ เพราะหากทรงอยากได้ของเล่นอะไร ต้อง
ทรงเก็บสตางค์ซื้อเอง หรือ ทรงประดิษฐ์ ทรงเคยหุ้นค่าขนมกับสมเด็จพระเชษฐา เพ่ือซื้อชิ้นส่วนวิทยุทีละชิ้น ๆ แล้ว
ทรงน ามาประกอบเองเป็นวิทยุแล้วแบ่งกันฟัง  



 

 

 

 

2. ครถูามนักเรียน ว่า “จากเรื่องราวดังกล่าวนักเรียนคิดว่าในหลวง รัชกาลที่ 9 ท่านทรงมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในเรื่องใดที่โดดเด่นที่สุด แล้วจะสามารถน าวิธีมาประยุกต์ใช้กับตัวเองอย่างไร”  

 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มถึงผล

การจัดท างบรายได้ค่าใช้จ่าย งบดุล และการตรวจสุขภาพทางการเงินของครอบครัวนักเรียน ตามใบงานที่ 2 เรื่อง   
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของครอบครัวตนเอง คนละ 3 นาที  

6. นักเรียนจิตอาสากลุ่มละ 1 คน ออกมาน าเสนอผลการอภิปรายของกลุ่มเกี่ยวกับงบรายได้ ค่าใช้จ่าย งบ
ดุล และผลการตรวจสุขภาพทางการเงินของครอบครัวนักเรียน จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 นาที (ครูและนักเรียน :            
มีภูมิคุ้มกัน)  

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินของครอบครัวนักเรียน โดย
วิเคราะห์เชื่อมโยงถึง 6 ช่องทางเสื่อมทรัพย์ ครูใช้ชุดค าถาม  Q25 – Q26 แล้วร่วมกันหาแนวทางการบริหารการเงิน
เพ่ือน าไปใช้ในครอบครัวนักเรียนต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ช่องทำงเสื่อมทรัพย ์
ใครสงสัยว่าท าไมตัวเองไม่ค่อยมีเงินเก็บเงินออม ต้องลองเช็กดูว่าปิดช่องทางเสื่อมทรัพย์ไว้

ได้กี่ข้อ ตั้งแต่ช่องทางท่ี 1. การดื่มสุราของมึนเมา 2. การเที่ยวกลางคืน 3. การดูการละเล่น ดูหนัง 
ดูละคร เล่นเกมส์ เล่นโซเซียลเนตเวิร์คเป็นประจ า 4. การเล่นการพนัน ซื้อหวย 5. การคบคนชั่ว
เป็นมิตร และ 6. การเกียจคร้านการท างาน 

เพราะการกระท า 6 ข้อนี้ คือ ปากทางแห่งความเสื่อมและช่องทางเสื่อมทรัพย์ หรือ
อบายมุข ซึ่งก็คือ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ใครไม่อยากเสียทรัพย์สินเงินทอง เสียสุขภาพ เสียงาน
เสียการ จนอาจเสียผู้เสียคน ก็ต้องหลีกให้ไกลช่องทางเสื่อมทรัพย์ทั้ง 6 ข้อนี้ 

โดยเฉพาะอบายมุขเงียบที่หลายคนมองข้ามอย่าง ข้อ 3 การดูหนัง ดูละคร ดูทีวี เล่น
อินเทอร์เน็ต วันละหลายๆ ชั่วโมง และข้อ 6 การเกียจคร้านการท างาน ที่จะท าให้การงานคั่งค้าง
หรือไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งจะบั่นทอนความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างเงียบๆ 

 
เรียบเรียบจาก: หนังสือ เทคนิคเรื่องเงินทองของเศรษฐีแสนสุข โดย ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์ 



 

 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 
 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1 จากแผนภาพรูปปลา นักเรียนคิดว่าปัจจุบันนี้นักเรียนก าลังใช้ชีวิตในรูปแบบใด  (ความรู้) 
Q2 คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย (ครอบครัว, ชุมชน) ในปัจจุบันใช้ชีวิตแบบใด  (ความรู้) 
Q3 นักเรียนอยากเป็นแบบไหนตามแผนภาพรูปปลา เพราะอะไรและนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถเป็น

แบบนั้นได้หรือไม่  (เหตุผล) 
Q4 นักเรียนคิดว่าจะเป็นเหมือนอย่างปลาตัวสุดท้ายได้หรือไม่ (ปลาแซลมอนสุดหรู) ต้องท าอย่างไร (เหตุผล) 
Q5 ในประเทศไทยมีคนหาเช้ากินค่ ามีเป็นจ านวนมาก บางคนก็ยังต้องกู้หนี้ยืมสิน นักเรียนจะให้ค าแนะน า

กับคนเหล่านี้อย่างไร เพ่ือให้เค้าสามารถอยู่อย่างพอมีพอกินได้ (สังคม) 
Q6 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่เยาวชนไทยในปัจจุบัน เห็นความส าคัญของวัตถุ เน้นยี่ห้อ มากกว่าคุณค่าหรือ

ความจ าเป็นในการใช้งาน เพราะเหตุใด (เหตุผล) 

ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่ำงเรียน 
 Q7 อะไรที่ถือว่าเป็นรายได้ และสามารถหารายได้มาจากทางใดบ้าง (ความรู้) 
 Q8 ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมีอะไรบ้าง นักเรียนจ่ายค่าอะไรมากที่สุด และเงินที่นักเรียนมี
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นหรือไม่ หากพอ เพราะเหตุใด หากไม่พอ นักเรียนแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร  (ความรู้ เหตุผล 
พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 
 Q9 ในความคิดของนักเรียน การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย คือแบบใด (ความรู้) 
 Q10 นักเรยีนมีสินทรัพย์อะไรบ้าง และสินทรัพย์ที่มีหรือได้มาอย่างไร (ซื้อเองหรือคนอื่นซื้อให้)  
(ความรู้และเหตุผล) 
 Q11 นักเรียนสามารถหาสินทรัพย์มาเป็นของตนเองได้หรือไม่ ท าได้อย่างไร (ความรู้และเหตุผล) 
 Q12 นักเรียนหรือครอบครัวของนักเรียนมีหนี้สินหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นหนี้สิน และจัดการกับหนี้สินนั้น
อย่างไร (ความรู้และเหตุผล) 
 Q13 รายได้และค่าใช้จ่าย สามารถบอกสถานการณ์ชีวิตของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง (ความรู้และเหตุผล) 
 Q14 ความรวยกับความม่ังคั่ง ในความคิดของนักเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (ความรู้และเหตุผล) 

Q15 นักเรียนคิดว่าครอบครัวครอบครัวของคุณเมษา เป็นอย่างไร รายได้พอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ (ความรู้และ
พอประมาณ) 

Q16 ครอบครัวของคุณเมษา มีความมั่งคั่งหรือไม่ และมีความเพียงพอส าหรับอนาคตหรือไม่ (เหตุผล 
พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 

Q17 นักเรียนคาดเดาว่าครอบครัวของคุณเมษา จะเกิดหนี้สินได้จากสาเหตุใดบ้าง (ภูมิคุ้มกัน) 
Q18 ภาระหนี้สินที่มีอยู่ของครอบครัวคุณเมษา เป็นภาระหนี้สินที่เป็นปัญหาหรือไม่ (เหตุผล) 
Q19 นักเรียนคิดว่าสินทรัพย์ที่ครอบครัวคุณเมษามี  เหมาะสมกับการสร้างความปกติสุขในการด ารงชีวิตแล้ว

หรือยัง  และหากครอบครัวนี้ยังใช้ชีวิตแบบเดิมนักเรียนคิดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ เป็นเพราะเหตุใด (เหตุผล 
พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 

 Q20 นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่ก าหนด (ภูมิคุ้มกัน, พอประมาณ) 



 

 

Q21 การปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม นักเรียนจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 
(คุณธรรม) 

Q22 อุปกรณ์ท่ีใช้ นักเรียนจะมีวิธีการใช้และเก็บรักษาอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ได้นานที่สุด (สิ่งแวดล้อม) 
Q23 นักเรียนคิดว่าครอบครัวครอบครัวคุณเมษา หรือความพอเพียงหรือไม่ เพราะเหตุใด (ความรู้ 

และเหตุผล) 
Q24 ถ้านักเรียนเป็นคนในครอบครัวของครอบครัวคุณเมษา นักเรียนจะท าอย่างไรให้มีความสมดุลในชีวิต 

(2-3-4) 
 

ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q25  การใช้ชีวิตให้พอเพียงและเกิดความสมดุล นักเรียนควรวางแผนการจัดการการเงินส าหรับครอบครัว

นักเรียนอย่างไร (2-3-4) 
Q26  หากเราพบว่าสุขภาพทางการเงินของครอบครัวนักเรียนไม่ผ่าน เราจะมีแนวทางบริหารจัดการต่อไป

อย่างไร (2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผ่นที่ 5 แนวทำงท่ีครูน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ควำมรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. การท างบการเงินส่วนบุคคล  
2. รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หน้ีสนิ 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เทคนิคและจติวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย ์
2. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
3. มีความยุติธรรม 

ประเด็น พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

เนื้อหาสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน   

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู ้
ตามตัวช้ีวัดในหลักสูตร 

วางแผนการสอนตามหลักสตูร
และตัวช้ีวัด เรียงล าดับเนื้อหา
จากง่ายไปหายาก เนื้อหาจาก
เรื่องใกล้ตัวไปจนถึงไกลตัว 

เวลา 
จัดกิจกรรม 

ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและเนื้อหาท่ีจัด 

เพื่อให้ครบตามกระบวนการที่
ออกแบบไว้ ส่งเสริมให้นักเรียน
ท ากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

วางแผนการท ากิจกรรมให้
เหมาะสมตามเวลาที่ก าหนดและ
เป็นขั้นตอน 

การจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดีกับ
อุปกรณ์  
- สื่อ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมส าหรบัการน านักเรียน
ไปสู่เป้าหมายและเหมาะสมกับ
ศักย์ภาพผูเ้รียน 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เต็ม
ศักยภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
- เพื่อให้ผู้เรียนมคีุณภาพตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด 

- ช้ีแจงขั้นตอนการท ากิจกรรม
กลุ่ม คละความสามารถ 
- เตรียมชุดค าถามในการท า
กิจกรรม 
- วางแผนการท ากิจกรรมและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เรื่อง
การเงินส่วนบุคคล 

สื่อ/อุปกรณ ์

- จ านวนใบความรู้  ใบงาน 
ใบกิจกรรม เหมาะสมกับเนื้อหา 
วัยของผู้เรียนและปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรยีน 

เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกจิกรรมได้
บรรลตุามวตัถุประสงค ์

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ใบความรู้  
ใบกิจกรรม ใบงานไวล้่วงหน้า
และทดลองใช้ก่อนสอนจริง 

แหล่งเรียนรู ้
เลือกใช้แหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียนและกิจกรรม 
ที่จัด 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

จัดเตรียมแหล่งเรยีนรู้ให้พร้อม
ก่อนสอนจริง 

ประเมินผล 

- ออกแบบวิธีการวัดประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- ประเมินผลให้เหมาะสมกับวัย 
และกิจกรรม 

เพื่อวัดประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด 

- ออกแบบวางแผนการประเมิน
ให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีชัดเจน 
- มีการตรวจสอบแบบประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขให้เที่ยงตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ควำมรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การวางแผนทางการเงิน 
2. รายได้ รายจ่าย 
3. กระบวนการท างานกลุม่ 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท ำให้กำรเรียนรู้ส ำเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม 
2. ความรับผดิชอบ 
3. ซื่อสัตย ์
4. มีวินัย 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหนา้ที่ของสมาชิก
ในกลุ่มได้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่
ละคน 
2. นักเรียนเรยีนรู้เกีย่วกับงบรายได้
ค่าใช้จ่าย งบดุลชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพและความสามารถของ
ตนเอง 
3. นักเรียนเรยีนรู้การบริหารการเงิน
สอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจ และบริบทของตนเอง 

1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลได ้
2. เพื่อให้นักเรียนน าเสนอการวางแผน 
การเงินส่วนบุคคลของครอบครัว
นักเรียนได ้
3. เพื่อให้นักเรียนบริหารการเงินสว่น
บุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. วางแผนการท างานกลุ่มอย่าง
ละเอียดเป็นข้ันตอน 
2. ปรับตัวในการท างานกับเพ่ือนพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
3. วางแผนรายละเอียดการจดักิจกรรม
ก่อนลงมือปฏิบัต ิ
4. วางแผนป้องกันสถานการณ์ทางการ
เงินของตนเอง/ครอบครัว 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ด้ำน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

- มีความรู้ในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม  ใบงาน
และวัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า  
 

- มีความรู้ในการปฏิบัติ
ตนในหน้าที่ท่ีได้รบั
มอบหมาย 
ในกลุ่ม 
- มีความรู้ในการ
อภิปรายภายในกลุม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียนหลัง 
เลิกเรียน 
 

- มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารการเงินของคน
ในอาชีพต่างๆในชุมชน 

ทักษะ 

- มีทักษะในการน าวัสดุ
อุปกรณ์ ใบงานใบ
ความรู้มาปฏิบัติ
กิจกรรมที่มอบหมายได้
อย่างประหยดัคุ้มค่า 

- ท างานด้วย
กระบวนการกลุ่มอย่าง
มีความสุข 
- ปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

- รู้จักเลือกวัสดุอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับงาน 
รักษาความสะอาดและ
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

-มีทักษะในการบริหาร
การเงินท่ีจะเผยแพร ่
แก่คนในชุมชน  

ค่ำนิยม 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ 
ใบงาน ใบความรู้     
ใบกิจกรรมและ    
แหล่งเรียนรู ้

- ตระหนักเห็นคุณค่า
ของความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการ
ท างาน 
- เกิดการตระหนักใน
การท างานให้เกิด
ความส าเร็จ 

- เกิดจิตส านึกท่ีดีใน
การรักษา
สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนให้สะอาด 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการจดัการ
การเงินของตนเอง 
และของบุคคลในอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน 



 

 

 
ใบควำมรู้ทำงกำรเงิน (ส ำหรับครู)  

  
 
 การวางแผนการเงินก็เหมือนการวางแผนท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่พอจะไปเที่ยว ก็มีเพียงเป้าหมายคร่าวๆ ว่า
อยากไปเที่ยวที่ไหน จะไปกี่วัน ถ้าได้ลองวางแผนการท่องเที่ยวอย่างดี เราก็จะได้เที่ยวอย่างคุ้มค่า ได้เรียนรู้ข้อมูล    
ได้ชิม ได้ชมของดี ของดังของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและไม่พลาดจุดส าคัญๆ เพราะกำรวำงแผนกำรเงินส่วน
บุคคล คือ กระบวนกำรในกำรจัดกำรกับทรัพยำกรทำงกำรเงินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีในอนำคตอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงิน 
 เหมือนการวางแผนท่องเที่ยวที่ต้องเริ่มต้นจากจุดสตาร์ท คือ เราต้องส ารวจก่อนว่า "ตอนนี้ เราอยู่ที่ไหน"     
มีทรัพยากรอะไรบ้าง มีเท่าไร จากนั้นก็ต้องก าหนดว่า "เราต้องการจะไปเที่ยวที่ไหน" เมื่อมีเป้าหมายการเดินทาง
ชัดเจน ก็ต้อง "สร้างแผนที่การเดินทาง" และหาก
เราไม่ "ออกเดินทางอย่างมีวินัย" เราก็จะไม่มีวันไป
ถึงเป้ าหมาย ที่ ส าคัญก็คือ เราต้องไม่ลืมที่ จะ 
update เพ่ือ "ทบทวนและปรับปรุง" แผนอย่าง
สม่ าเสมอ ใครไม่อยากหลงทาง ไม่มีที่พักเสียเวลา 
และเปลืองน้ ามัน ก็ต้องวางแผนให้ดี 

เราจึงควรวางแผนการเงินตั้ งแต่ เนิ่ นๆ 
แผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เราเตรียม "เงินไว้เพ่ือ
อนาคตที่มั่นคง" ได้ เพราะเราจะบริหารจัดการ "เงินในวันนี้" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ 
เพราะค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวัน เพราะ lifestyle เปลี่ยนไปตามกระแสบริโภคนิยม เราจึงต้องวางแผนการเงินอย่าง
รอบคอบ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ ในชีวิต ใครอยากมี "วันนี้แสนสบาย พรุ่งนี้แสนสุข" จึงต้องรีบวางแผนการเงิน 
 

เรามาดูกันว่าในการบริหารการเงินส่วนบุคคล เราจะต้องรู้อะไรบ้างเพ่ือให้เราทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันความมั่ง
คั่งสุทธิและพฤติกรรมทางการเงินของตัวเอง 
 
 
 

รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินเกิน 
รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินขาด 
 

 
 

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งค่ังสุทธิ 
 
 

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล  
รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินเกิน (Cash Surplus) กรณีท่ีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 
รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินขาด (Cash Deficit) กรณีท่ีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 

  

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 

งบดุลชีวิต 

 



 

 

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำย คือ บันทึกหรือรำยงำนสรุปรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของบุคคลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำใด
เวลำหนึ่งที่ผ่ำนมำ เช่น 1 สัปดำห์ 1 เดือน หรือ 1 ปี เพราะแทบทุกกิจกรรมในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับเงิน งบรายได้
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลจึงสามารถสะท้อนพฤติกรรมทางการเงินของเราได้อย่างชัดเจน งบรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลถือ
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญมากในการปรับปรุงพฤติกรรมทางการเงินและการวางแผนการใช้จ่ายส าหรับอนาคต 

1. รำยได้ (Income) คือ เงินที่ไหลเข้ามา ได้แก่ 
- รำยได้จำกกำรท ำงำน (Active income) เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยประชุม 

โบนัส ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ และรำยได้ที่งอกเงยจำกสินทรัพย์ลงทุน (Passive income) เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่า
เช่า ก าไรจากการขายสินทรัพย์ลงทุน ฯลฯ 

2. ค่ำใช้จ่ำย (Expenses)  คือ เงินที่ไหลออก ได้แก่ 
- ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรออมและกำรลงทุน (Saving and investment expenses)  เป็นค่าใช้จ่ายที่ควรหัก

ไว้ก่อนและควรท าเป็นล าดับแรก เพื่อให้มีเงินเก็บออมที่แน่นอน ตามหลัก “Pay yourself first” หรือ “ออมก่อนใช้
เงิน” อาจจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายการออมไว้ที่ 10% ของเงินเดือน เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาท คุณควร
จะมีเงินออมข้ันต่ าที่ 1,500 บาท เป็นต้น  

- ค่ำใช้จ่ำยคงที่ (Fixed expenses) คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เท่าๆ กันทุกงวดหรือทุกเดือน เช่น ค่าผ่อน
บ้าน ผ่อนรถ ผ่อนโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยยืดหยุ่น  (Flexible expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่คงท่ี 
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามวันเวลาการใช้จ่าย เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าท่องเที่ยวสันทนาการ เป็นต้น 

 
งบดุลชีวิต 

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งค่ังสุทธิ 
  

งบดุลชีวิต คือ บันทึกหรือรำยงำนที่แสดงฐำนะทำงกำรเงินที่แท้จริงของเรำ ณ วันใดวันหนึ่ง งบดุลจะ
แสดงมูลค่ำสินทรัพย์ที่เรำมีและภำระหนี้สินของเรำ โดยเมื่อน ำมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีทั้งหมด หักออกจำกภำระหนี้สิน
ที่มี ส่วนที่เหลือ เรียกว่ำ ควำมม่ังคั่งสุทธิ ถ้าอยากทราบถึงฐานะการเงินที่แท้จริงของตัวเองว่าในท้ายที่สุดที่ท ามาหา
ได้มาท้ังชีวิต มีสินทรัพย์มากกว่า หรือ น้อยกว่าหนี้สินกันแน่ให้ท างบดุลชีวิตดู 
 ถ้าค านวณออกมาแล้วพบว่า ความมั่งคั่งสุทธิเป็นบวก ก็แปลว่ามีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ก็มาวิเคราะห์กัน
ต่อว่ามีสินทรัพย์แต่ละประเภทมากน้อย แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือที่จะได้น าไปประกอบการวางแผนการเงินต่อไป 
ในทางตรงข้าม ถ้าค านวณออกมาแล้วพบว่าความมั่งคั่งสุทธิเป็นลบ ก็แปลว่า มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ สิ่งที่ต้องรีบ
ท าคือกลับมาวิเคราะห์ว่าหนี้สินที่มีอยู่นั้น เป็นหนี้ดี หรือหนี้ไม่ดีแล้วต้องรีบวางแผนก าจัดหนี้ไม่ดี (หนี้ฟุ่มเฟือย หนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้) ให้ออกจากชีวิตให้เร็วที่สุด 

1. สินทรัพย์ (Assets) คือ สิ่งที่เรามีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  
(ซึ่งจะช้าหรือเร็ว จะข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด) โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

- สินทรัพย์สภำพคล่อง เช่น เงินสด เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ เงินลงทุนในตลาดเงินระยะสั้น ที่
ต้องมีไว้เพ่ือให้ชีวิตเป็น “ปกติสุข” หลักในการใช้สินทรัพย์สภาพคล่องของแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ รายได้มีความ
มั่นคง ไม่มีภาระทางการเงิน ไม่ตองดูและอุปการะใคร ก็สามารถส ารองสภาพคล่องไว้สัก 3 เดือน หรือ 3 เท่า แต่ถ้า
รายได้มีความไม่แน่นอนสูง มีผู้อุปการะเยอะ ก็ควรมีสภาพคล่องเพียงพอในการใช้จ่ายประมาณ 6 เดือน  เช่น 
คุณสมบัติ ทนายความอิสระที่มีลูกสองคน มีภรรยาเป็นแม่บ้านดูแลลูก กับเพ่ือนซี้อย่างคุณสรพงษ์ หนุ่ มโสด
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง สินทรัพย์สภาพคล่องไม่จ าเป็นต้องส ารองเท่ากัน เพราะความ
ปกติสุขในแต่ละวันของสองคนนี้แตกต่างกัน 

 



 

 

- สินทรัพย์ส่วนตัว เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
รวมทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น หากมีไว้ใช้และเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็สามารถนับเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวได้ ทั้งนี้ 
สินทรัพย์ส่วนตัวมักเป็นสินทรัพย์ที่ให้ความสุข ความสะดวกสบายแก่เราในปัจจุบัน  

- สินทรัพย์ลงทุน คือ สินทรัพย์ที่สารถให้ผลตอบแทนเพ่ือสร้างความมั่นคงในอนาคตได้ เช่น 
กองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น ที่ดิน หรือคอนโนมิเนียมให้เช่า 

ในการบันทึกข้อมูลของสินทรัพย์ในงบดุล ก็คือ จดบันทึกตามราคาที่คาดว่าจะขายได้ หรือราคา
ตลาด นั่นเอง เช่น ซื้อโทรศัพท์มือถือ เมื่อ 2 ปีก่อน ในราคา 25,000 บาท ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 8,000 บาท ก็
บันทึกไว้เพียง 8,000 บาท เป็นต้น 

2. หนี้สิน (Liabilities) คือ ภาระผูกพันที่เราต้องจ่ายคืนในอนาคต อาจจะเกิดจากความจ าเป็นหรือ 
ความต้องการ ที่จะให้มีสินทรัพย์หรืออาจจะเป็นเหตุฉุกเฉิน เจ็บป่วย  การกิน การเที่ยว ซึ่งแบ่งประเภทหนี้สิน
ออกเป็น 2 ประเภทตามอายุหนี้ ได้แก่ 

- หนี้สินระยะสั้น คือ หนี้ที่มีก าหนดช าระคืนใน 1 ปี เช่น หนี้ผ่อนคอมพิวเตอร์ 6 เดือน หนี้ผ่อน
เครื่องออกก าลังกาย 10 เดือน เป็นต้น 

- หนี้สินระยะยำว คือ หนี้ที่มีก าหนดช าระคืนมากกว่า 1 ปี เช่น หนี้ผ่อนบ้าน 20 ปี หนี้ผ่อนรถยนต์ 
4 ปี เป็นต้น 
 ส าหรับการบันทึกมูลค่าหนี้สินในงบดุล ก็บันทึกตามหนี้สินคงค้าง เช่น เมื่อ 5 ปีก่อน กู้เงินซื้อบ้าน 2 ล้าน
บาท ปัจจุบันมียอดหนี้คงค้าง 1.3 ล้านบาท ให้บันทึกในงบดุลเป็นหนี้ค่าบ้าน 1.3 ล้านบาท เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 
 
 

 
ตัวอย่ำงงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยของพี่ทิวลิป นักศึกษำมหำวิทยำลัย ปี 2 

ประจ ำงวดเดือน มิถุนำยน 2560 
 

รำยกำร 
รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย จ ำเป็น/

ฟุ่มเฟือย 
หมำยเหตุ 

Active Passive คงท่ี ยืดหยุ่น 
เงินเดือนที่ได้รับ 8,000      

เงินจากงานพิเศษ 2,000      
เงินออม   500   5% รายได ้

ค่าเช่าหอพัก   2,500  จ าเป็น  

ค่าอาหาร    2,500 จ าเป็น  

ค่าเดินทาง    400 จ าเป็น รถเมล ์
ค่าส่วนกลางหอพัก   150  จ าเป็น  

ค่าน้ า ค่าไฟ    800 จ าเป็น ลดลงคงจะด ี
ค่าโทรศัพท์/
อินเตอร์เน็ต 

   800 จ าเป็น ลดลงคงจะด ี

ชอ้ปปิ้งเสื้อผ้า    500 ฟุ่มเฟือย แพ้ป้ายลดราคา 

ดูหนัง    300 ฟุ่มเฟือย เดือนละ 1 ครั้ง 
สังสรรค์ 2 ครั้ง    400 ฟุ่มเฟือย วันเกิดเพื่อน 

เลี้ยงชาบูน้องรหัส    700 ฟุ่มเฟือย ควรเลีย้งข้าว 
เบ็ดเตล็ด    400 จ าเป็น  

รวม 
10,000 - 3,150 6,800   

10,000 9,950   

เงินเกิน = 10,000 - 9,950 = 50บำท 

   
จากตัวอย่าง งบรายได้ค่าใช้จ่าย จะเห็นว่า พ่ีทิวลิป มีเงินเกินในเดือนนี้ 50 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 

0.5% ของรายได้  เมื่อวิเคราะห์รายได้ของพ่ีทิวลิป พบว่ารายได้ที่รับเดือนละ 10,000 บาท คงจะเป็นเงินเดือนที่
ผู้ปกครองส่งเงินมาให้ใช้จ่าย 8,000 บาท และมีการหารายได้เสริมเพ่ือน ามาใช้จ่ายอีก 2,000 บาท พ่ีทิวลิป ออมเงิน 
500 บาท คิดเป็น 5% ของรายได้ทั้งเดือน ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 10% อยู่มาก พ่ีทิวลิปควรจะลดรายจ่าย
ฟุ่มเฟือย เพ่ือเพ่ิมจ านวนเงินออมให้มากขึ้น  
 ส่วนค่าใช้จ่ายส าคัญของพ่ีทิวลิป คือ ค่าเช่าหอพัก คิดเป็น 25 % ((2,500X100)/10,000) ของรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นได้จัดเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสูงถึง  23% ((2,300X100)/10,000บาท) ของรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วน
นี้ยังสามารถปรับลดลงได้อีก 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ตัวอย่ำงงบดุลของคุณอำมะลิ 
บันทึก ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2560 

 

 สินทรัพย์ 
สินทรัพย์เพื่อสภำพคล่อง 

เงินสด   23,000 
เงินฝากออมทรัพย์ 250,000 

สินทรัพย์ส่วนตัว 
 คอมพิวเตอร์  8,000 
 เครื่องประดับ  85,000 
 โทรศัพท์มือถือ  7,000  
 รถยนต์ อายุ 3 ปี  350,000 
 บ้านและที่ดิน 50 ตร.ว. 2,500,000 
สินทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 กองทุนรวม  250,000 

หนี้สิน 
หนี้สินระยะสั้น 
     หนี้บัตรเครดิตธนาคาร ง 9,500 
     หนี้บัตรเครดิตธนาคาร ฮ 23,500 
     หนี้ผ่อนโทรศัพท์มือถือ 4,800 
หนี้สินระยะยำว 
     หนี้บ้านและที่ดิน อีก 15 ปี 1,150,000 
     หนี้ผ่อนรถยนต์อีก 2 ปี 260,000 
 

หนี้สินรวม   1,447,800 

สินทรัพย์รวม   3,473,000    สินทรัพย์  -  หนี้สิน 
= ควำมม่ังคั่งสุทธิ                  2,025,200 

 

 จากงบดุลของคุณอามะลิจะเห็นได้ว่า คุณอามะลิยังมีภาระหนี้สินอีก 1,447,800 บาท ยังต้องผ่อนบ้านอีก 
15 ปี ผ่อนรถยนต์อีก 2 ปี และมีหนี้ระยะสั้นอีกจ านวนหนึ่ง แต่ก็ยังถือว่าคุณอามะลิยังถือเป็นผู้ที่มีความม่ังคั่ง เพราะ
สินทรัพย์ของคุณอามะลิมีมูลค่ามากกว่าหนี้สินถึง 2,025,200 บาท โดยมีหนี้สินคิดเป็น 42% ของสินทรัพย์ 
((1,447,800X100)/3,473,000)  

 
วิธีกำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงิน  
1. อัตราส่วนแสดงการอยู่รอด = รายได้ ÷ ค่าใช้จ่าย 
2. อัตราส่วนสภาพคล่อง  = สินทรัพย์สภาพคล่อง ÷ หนี้สินระยะสั้น 
3. สภาพคล่องพ้ืนฐาน = สินทรัพย์สภาพคล่อง ÷ เงินสดจ่ายต่อเดือน 
4. อัตราการออม  = เงินออม ÷ รายได้รวม 
5. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ = หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวม 
6. ภาระหนี้จ่ายต่อรายได้ = เงินจ่ายช าระหนี้ ÷ รายได้รวม 
7. ภาระหนี้ไม่รวมหนี้จ านอง = เงินจ่ายหนี้ไม่รวมหนี้จ านอง ÷ รายได้รวม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ค่ำมำตรฐำนกำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงิน 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ สูตรค ำนวณ 
(เครื่องหมำย คือกำรหำร) 

ค่ำมำตรฐำน 

1. อัตราส่วนแสดงการอยู่รอด รายได้ / ค่าใช้จ่าย มากกว่า 1 

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง สินทรัพย์สภาพคล่อง / หนี้สนิระยะสั้น มากกว่า 1 
3. อัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน สินทรัพย์สภาพคล่อง/ค่าใช้จ่ายต่อเดือน  3-6 เดือน 
4. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ หนี้สิน/สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 50 % 
5. ภาระหนี้จ่ายต่อรายได้ เงินจ่ายช าระหนี้/รายได้ 30-40% 
6. อัตราการออม เงินออม/รายได้ มากกว่า 10% 
7. ภาระหนี้ไม่รวมหนี้จ านอง เงินจ่ายหนี้ไม่รวมหนี้จ านอง/ รายได้รวม 15-20% 
 
หมำยเหตุ ผลการตรวจสุขภาพทางการเงินต้องที่ดีต้องผ่านทุกช่อง 

 
ตัวอย่ำงผลกำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงินของคุณมะลิ 
ประเด็นกำรตรวจสอบ สูตรค ำนวณ 

(เครื่องหมำย/ 
คือกำรหำร) 

ค่ำมำตรฐำน ผลกำรตรวจ 
ของครัวนักเรียน 

ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน 

1. อัตราส่วนแสดงการอยู่รอด 7,000/66,100 มากกว่า 1 1.01 เท่า ผ่าน 

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 273,000/37,800 มากกว่า 1 7.22 เท่า ผ่าน 

3. อัตราส่วนสภาพคล่องพ้ืนฐาน 273,000/66,100  3-6 เดือน 4 เดือน ผ่าน 

4. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 9,000/67,000 ไม่เกิน 50 % 13.4% ผ่าน 

5. ภาระหนี้จ่ายต่อรายได้ 1,447,800/3,473,000 30-40% 41.7% ไม่ผ่าน 

6. อัตราการออม 26,100/67,000 มากกว่า 10% 38.9% ผ่าน 

7. ภาระหนี้ไม่รวมหนี้จ านอง 11,600/67,000 15-20% 17.3% ผ่าน 

 
จากผลการตรวจสุขภาพทางการเงินของคุณอามะลิพบว่าไม่ดี   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญญัติ 5 ประกำร เพ่ือกำรใช้จ่ำยอย่ำงชำญฉลำด 
1. ต้ังงบประมำณกำรใช้จ่ำยเสมอ เพราะการท างบประมาณจะช่วยให้เราจัดล าดับความส าคัญของ "ความจ าเป็น" และ 

"ความต้องการ" ในการใช้จ่ายตั้งแต่เริ่ม ซึ่งเป็นการบังคับให้ "คิดก่อนซื้อ" นั่นเอง 
2. เปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ของดี ในรำคำที่ เหมำะสม  โดยเฉพาะข้าวของที่มีราคาสูง อย่ารีบตัดสินใจซื้อ ควรขยัน

เปรียบเทียบหลายๆ ยี่ห้อ หลายๆ ร้าน แม้จะไม่มีของฟรีในโลก แต่ของดีก็มีอยู่จริง 
3. ท ำสรุปรำยกำรใช้จ่ำยสม่ ำเสมอ อาจเสียเวลาบ้าง แต่ผลที่ได้รับรองคุ้มค่า เพราะเราจะได้เข้าใจ

พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนตัวและเห็นชัดว่าเงินสดถูกใช้ไปอย่างไร ค่าใช้จ่ายใดมีสัดส่วนมากท่ีสุด 
4. ใช้จ่ำยให้น้อยกว่ำรำยได้เสมอ ฟังดูง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของหลายคนที่ต้องรีบแก้ไข 

วิธีหนึ่งที่จะช่วยได้แน่ๆ ก็คือ เมื่อมีรายได้ ให้ออมเงินก่อนใช้จ่าย 
5. ไม่ซ้ือแบบไม่ต้ังใจ อย่าซื้อของเพราะโปรโมช่ันดี เพราะมีของแถม เพราะลดราคา เพราะ

เกรงใจพนักงานขาย หรือแวะห้างสรรพสินค้าเพราะเป็นทางผ่านเลยซื้อ ต่อไปนี้ ไม่ซื้อถ้าไม่จ าเป็น 
 

 
เรียบเรียบจาก: หนังสือ เทคนิคเรื่องเงินทองของเศรษฐีแสนสุข และหนังสือ 40+ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้  
โดย ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ใบควำมรู้ที่ 1  
กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล 

 
 กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล คือ กระบวนกำรในกำรจัดกำรกับทรัพยำกรทำงกำรเงินทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและจะมีในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงิน 
  

เรามาดูกันว่าในการบริหารการเงินส่วนบุคคล เราจะต้องรู้อะไรบ้างเพ่ือให้เราทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันความมั่ง
คั่งสุทธิและพฤติกรรมทางการเงินของตัวเอง 
 
 
 

รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินเกิน (เมื่อค านวณออกมาเป็น +) 
รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินขาด (เม่ือค านวณออกมาเป็น - ) 

 
 

 

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งค่ังสุทธิ 
 

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล  
 

รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินเกิน (Cash Surplus) กรณีท่ีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 

รายได้ - ค่าใช้จ่าย = เงินขาด (Cash Deficit) กรณีท่ีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 

  

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำย คือ บันทึกหรือรำยงำนสรุปรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของบุคคลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำใด
เวลำหนึ่งที่ผ่ำนมำ เช่น 1 สัปดำห์ 1 เดือน หรือ 1 ปี  
1. รำยได้ (Income) คือ เงินที่ไหลเข้ามา ได้แก่ 

1.1 รำยได้จำกกำรท ำงำน (Active income) เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ย
ประชุม โบนัส ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ  

1.2 รำยได้ที่งอกเงยจำกสินทรัพย์ลงทุน (Passive income) เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ก าไรจากการ
ขายสินทรัพย์ลงทุน ฯลฯ 
2. ค่ำใช้จ่ำย (Expenses)  คือ เงินที่ไหลออก ได้แก่ 

2.1 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรออมและกำรลงทุน (Saving and investment expenses)  เป็นค่าใช้จ่ายที่ควร
หักไว้ก่อนและควรท าเป็นล าดับแรก เพ่ือให้มีเงินเก็บออมที่แน่นอน ตามหลัก “Pay yourself first” หรือ “ออมก่อน

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 

งบดุลชีวิต 

 



 

 

ใช้เงิน” อาจจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายการออมไว้ที่ 10% ของเงินเดือน เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาท คุณควร
จะมีเงินออมข้ันต่ าที่ 1,500 บาท เป็นต้น  

2.2 ค่ำใช้จ่ำยคงที่ (Fixed expenses) คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เท่าๆ กันทุกงวดหรือทุกเดือน เช่น ค่า
ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยยืดหยุ่น  (Flexible expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่คงที่ 
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามวันเวลาการใช้จ่าย เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าท่องเที่ยวสันทนาการ เป็นต้น 
 

งบดุลชีวิต 
  
 

งบดุลชีวิต คือ บันทึกหรือรำยงำนที่แสดงฐำนะทำงกำรเงินที่แท้จริงของเรำ ณ วันใดวันหนึ่ง งบดุลจะ
แสดงมูลค่ำสินทรัพย์ที่เรำมีและภำระหนี้สินของเรำ โดยเมื่อน ำมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีทั้งหมด หักออกจำกภำระหนี้สิน
ที่มี ส่วนที่เหลือ เรียกว่ำ ควำมม่ังคั่งสุทธิ (ความมั่งค่ังสุทธิเป็นบวก ก็แปลว่ามีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน)  

1. สินทรัพย์ (Assets) คือ สิ่งที่เรามีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  
(ซึ่งจะช้าหรือเร็วจะข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด) โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 สินทรัพย์สภำพคล่อง คือ สินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 
1.2 สินทรัพย์ส่วนตัว เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง 

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น หากมีไว้ใช้และเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็สามารถนับเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวได้                     
1.3 สินทรัพย์ลงทุน คือ สินทรัพย์ที่สารถให้ผลตอบแทนเพ่ือสร้างความมั่นคงในอนาคตได้ เช่น กองทุนรวม 

พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น ที่ดิน หรือคอนโนมิเนียมให้เช่า (ในการบันทึกข้อมูลของสินทรัพย์ในงบดุล ก็คือ จดบันทึกตาม
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ หรือราคาตลาด นั่นเอง เช่น ซื้อโทรศัพท์มือถือ เมื่อ 2 ปีก่อน ในราคา 25,000 บาท ปัจจุบัน
ราคาซื้อขายอยู่ที่ 8,000 บาท ก็บันทึกไว้เพียง 8,000 บาท เป็นต้น) 

2. หนี้สิน (Liabilities) คือ ภาระผูกพันที่เราต้องจ่ายคืนในอนาคต อาจจะเกิดจากความจ าเป็นหรือ 
ความต้องการ ที่จะให้มีสินทรัพย์หรืออาจจะเป็นเหตุฉุกเฉิน เจ็บป่วย การกิน การเที่ยว ซึ่งแบ่งประเภทหนี้สิน
ออกเป็น 2 ประเภทตามอายุหนี้ ได้แก่ 

2.1 หนี้สินระยะสั้น คือ หนี้ที่มีก าหนดช าระคืนใน 1 ปี เช่น หนี้ผ่อนคอมพิวเตอร์ 6 เดือน หนี้ผ่อนเครื่อง
ออกก าลังกาย 10 เดือน เป็นต้น 

2.2 หนี้สินระยะยำว คือ หนี้ที่มีก าหนดช าระคืนมากกว่า 1 ปี เช่น หนี้ผ่อนบ้าน 20 ปี หนี้ผ่อนรถยนต์ 4 ปี 
เป็นต้น (ส าหรับการบันทึกมูลค่าหนี้สินในงบดุล ก็บันทึกตามหนี้สินคงค้าง เช่น เมื่อ 5 ปีก่อน กู้เงินซื้อบ้าน 2 ล้าน
บาท ปัจจุบันมียอดหนี้คงค้าง 1.3 ล้านบาท ให้บันทึกในงบดุลเป็นหนี้ค่าบ้าน 1.3 ล้านบาท เป็นต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งค่ังสุทธิ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยของพี่ทิวลิป นักศึกษำมหำวิทยำลัย ปี 2 
ประจ ำงวดเดือน มิถุนำยน 2560 

 

รำยกำร 
รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย จ ำเป็น/

ฟุ่มเฟือย 
หมำยเหตุ 

Active Passive คงท่ี ยืดหยุ่น 
เงินเดือนที่ได้รับ 8,000      

เงินจากงานพิเศษ 2,000      
เงินออม   500   5% รายได ้

ค่าเช่าหอพัก   2,500  จ าเป็น  

ค่าอาหาร    2,500 จ าเป็น  

ค่าเดินทาง    400 จ าเป็น รถเมล ์
ค่าส่วนกลางหอพัก   150  จ าเป็น  

ค่าน้ า ค่าไฟ    800 จ าเป็น ลดลงคงจะด ี
ค่าโทรศัพท์/
อินเตอร์เน็ต 

   800 จ าเป็น ลดลงคงจะด ี

ชอ้ปปิ้งเสื้อผ้า    500 ฟุ่มเฟือย แพ้ป้ายลดราคา 

ดูหนัง    300 ฟุ่มเฟือย เดือนละ 1 ครั้ง 
สังสรรค์ 2 ครั้ง    400 ฟุ่มเฟือย วันเกิดเพื่อน 

เลี้ยงชาบูน้องรหัส    700 ฟุ่มเฟือย ควรเลีย้งข้าว 
เบ็ดเตล็ด    400 จ าเป็น  

รวม 
10,000 - 3,150 6,800   

10,000 9,950   

เงินเกิน = 10,000 - 9,950 = 50บำท 

   
จากตัวอย่าง งบรายได้ค่าใช้จ่าย จะเห็นว่า พ่ีทิวลิป มีเงินเกินในเดือนนี้ 50 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 

0.5% ของรายได้  เมื่อวิเคราะห์รายได้ของพ่ีทิวลิป พบว่ารายได้ที่รับเดือนละ 10,000 บาท คงจะเป็นเงินเดือนที่
ผู้ปกครองส่งเงินมาให้ใช้จ่าย 8,000 บาท และมีการหารายได้เสริมเพ่ือน ามาใช้จ่ายอีก 2,000 บาท พ่ีทิวลิป ออมเงิน 
500 บาท คิดเป็น 5% ของรายได้ทั้งเดือน ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 10% อยู่มาก พ่ีทิวลิปควรจะลดรายจ่าย
ฟุ่มเฟือย เพ่ือเพ่ิมจ านวนเงินออมให้มากข้ึน  
 ส่วนค่าใช้จ่ายส าคัญของพ่ีทิวลิป คือ ค่าเช่าหอพัก คิดเป็น 25 % ((2,500X100)/10,000) ของรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นได้จัดเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสูงถึง  23% ((2,300 X100) /10,000บาท) ของรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้ยังสามารถปรับลดลงได้อีก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงงบดุลของคุณอำมะลิ 
บันทึก ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2560 

 

 สินทรัพย์ 
สินทรัพย์เพื่อสภำพคล่อง 
เงินสด   23,000 
เงินฝากออมทรัพย์ 250,000 
สินทรัพย์ส่วนตัว 
 คอมพิวเตอร์  8,000 
 เครื่องประดับ  85,000 
 โทรศัพท์มือถือ  7,000  
 รถยนต์ อายุ 3 ปี  350,000 
 บ้านและที่ดิน 50 ตร.ว. 2,500,000 
สินทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 กองทุนรวม  250,000 

หนี้สิน 
หนี้สินระยะสั้น 
     หนี้บัตรเครดิตธนาคาร ง 9,500 
     หนี้บัตรเครดิตธนาคาร ฮ 23,500 
     หนี้ผ่อนโทรศัพท์มือถือ 4,800 
หนี้สินระยะยำว 
     หนี้บ้านและที่ดิน อีก 15 ปี 1,150,000 
     หนี้ผ่อนรถยนต์อีก 2 ปี 260,000 
 

หนี้สินรวม   1,447,800 

สินทรัพย์รวม   3,473,000    สินทรัพย์  -  หนี้สิน 
= ควำมม่ังคั่งสุทธิ             2,025,200 

 

 จากงบดุลของคุณอามะลิจะเห็นว่า แม้ว่าคุณอามะลิยังมีภาระหนี้สินอีก 1,447,800 บาท ยังต้องผ่อนบ้านอีก 
15 ปี ผ่อนรถยนต์อีก 2 ปี และมีหนี้ระยะสั้นอีกจ านวนหนึ่ง แต่ก็ยังถือว่าคุณอามะลิยังถือเป็นผู้ที่มีความม่ังคั่ง เพราะ
สินทรัพย์ของคุณอามะลิมีมูลค่ามากกว่าหนี้สินถึง 2,025,200 บาท โดยมีหนี้สินคิดเป็น 42% ของสินทรัพย์ 
(1,447,800/3,473,000)  
 

บัญญัติ 5 ประกำร เพื่อกำรใช้จ่ำยอย่ำงชำญฉลำด 
1. ต้ังงบประมำณกำรใช้จ่ำยเสมอ  เพราะการท างบประมาณจะช่วยให้เราจัดล าดับความส าคัญของ "ความจ าเป็น" และ              
"ความต้องการ" ในการใช้จ่ายตั้งแต่เริ่ม ซึ่งเป็นการบังคับให้ "คิดก่อนซื้อ" นั่นเอง 
2. เปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ของดี ในรำคำที่เหมำะสม โดยเฉพาะข้าวของที่มีราคาสูง อย่ารีบตัดสินใจซื้อ ควรขยันเปรียบเทียบหลายๆ 

ยี่ห้อ หลายๆ ร้าน แม้จะไม่มีของฟรีในโลก แต่ของดีก็มีอยู่จริง 
3. ท ำสรุปรำยกำรใช้จ่ำยสม่ ำเสมอ อาจเสียเวลาบ้าง แต่ผลที่ได้รับรองคุ้มค่า เพราะเราจะได้เข้าใจพฤติกรรม              
การใช้จ่ายส่วนตัวและเห็นชัดว่าเงินสดถูกใช้ไปอย่างไร ค่าใช้จ่ายใดมีสัดส่วนมากท่ีสุด 
4. ใช้จ่ำยให้น้อยกว่ำรำยได้เสมอ ฟังดูง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของหลายคนที่ต้องรีบแก้ไขวิธีหนึ่งที่

จะช่วยได้แน่ๆ ก็คือ เมื่อมีรายได้ ให้ออมเงินก่อนใช้จ่าย 
5. ไม่ซ้ือแบบไม่ต้ังใจ อย่าซื้อของเพราะโปรโมช่ันดี เพราะมีของแถม เพราะลดราคา เพราะเกรงใจ
พนักงานขาย หรือแวะห้างสรรพสินค้าเพราะเป็นทางผ่านเลยซื้อ ต่อไปนี้ ไม่ซื้อถ้าไม่จ าเป็น 



 

 

เรียบเรียบจาก: หนังสือ เทคนิคเรื่องเงินทองของเศรษฐีแสนสุข และหนังสือ 40+ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้  
โดย ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนที่ 1 กำรบริหำรเงินส่วนบุคคล (ตอนที่ 1) 
 

กรณีศึกษำ 
“ครอบครัวคุณเมษำ” กู้เงินปรับปรุงบ้ำนอย่ำงพอเพียง 

โดย ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ ์
 คุณเมษา แก้วกล้า เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง  อายุ 41 ปี  มีภรรยาคือ คุณแสงจันทร์ อายุ 40 ปี
เปิดร้ายขายอาหารตามสั่งในตลาด มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 27,000 บาท ส่วนคุณเมษามี
เงินเดือนและค่าคอมมิดชั่น รวมเดือนละ 45,000 ทั้งคู่มีลูกชายคนเดียววัย 3 ขวบ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านของ
คุณพ่อ คุณแม่ของคุณเมษาซึ่งเกษียณอายุแล้วและไม่มีรายได้ โดยคุณพ่อคุณแม่ของคุณเมษาเป็นผู้เลี้ยงหลาน
ให้ รวมทั้งยังปลูกผักสวนครัวเพ่ือการบริโภคไว้รอบบ้าน ทั้งนี้ คุณเมษาเป็นผู้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
ครอบครัว โดยภรรยาของคุณเมษาจะน ารายได้จากการขายอาหารเข้าบัญชีคุณเมษาทุกสัปดาห์ 
        ครอบครัวแก้วกล้ามีบ้านและที่ดินมูลค่าประมาณ 1,800,000 บาท รถยนต์มูลค่า 400,000 บาท       
(ยังต้องผ่อนอีก 30 เดือน เดือนละ 11,000 บาท) รถจักรยายนต์ 2 คัน มูลค่ารวมกัน 45,000 บาท หุ้น
สหกรณ์ 300,000 บาท เงินฝากออมทรัพย์ 120,000 บาท สินทรัพย์อ่ืน ๆ มูลค่ารวม 200,000 บาท 
        คุณเมษากู้เงินสวัสดิการของบริษัท รวม 1,7000,000 บาท เพ่ือให้พ่อกับแม่ ภรรยาไปปลดหนี้และซื้อ
ที่ดินซึ่งติดกับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเพิ่มเติมอีก 1 ไร่ 
        ส าหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ 28,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระหนี้สวัสดิการ รวม
เดือนละ 18,000 บาท 
        คุณเมษาออมเงินไว้กับกองทุนการเงินรวมเดือนละ 2,500 บาท 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
        ครอบครัวแก้วกล้าก าลังพิจารณาจะกู้เงินเพ่ิมเติมอีก จ านวน 700,000 บาท เพ่ือการปรับปรุงห้องน้ า 
ห้องครัว ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านและขยายพ้ืนที่บ้านให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ การกู้เงินจ านวนนี้จะท าให้คุณเมษา
จะต้องผ่อนช าระหนี้เพิ่มข้ึนเดือนละ 6,000 บาท 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
     จากข้อมูลของครอบครัวคุณเมษา แก้วกล้า ท่านคิดว่าการกู้เงินเพ่ือปรับปรุง ต่อเติมและขยายพ้ืนที่บ้านใน
ครั้งสมควรกู้หรือไม่เพราะเหตุใดกรณีนี้  
 
                                                                 ข้อมูลครอบครัวแก้วกล้า ณ วันที่ 31 มกราคม 25X1 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท ำงบกำรเงินของคุณเมษำ 
ค ำชี้แจง จำกข้อมูลของคุณเมษำให้นักเรียนท ำงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยและงบดุล 

 
งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยของคุณเมษำ ส ำหรับ  เดือน มกรำคม 25X1 
รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 

รำยกำร จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
รวมรำยได้ ............................................................. รวมค่ำใช้จ่ำยรวม ................................................ 
รำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย    = เงินเกิน / เงินขาด  
                           = …………………………?.............................................. (ส ำหรับงวด 1 เดือน) 
  

 
 

งบดุลของคุณเมษำ ส ำหรับ ณ วันที่ 31  มกรำคม 25X1 
สินทรัพย์ หนี้สิน 

รำยกำร จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
สินทรัพย์รวม ......................................................... หนี้สินรวม ........ ................................................ 
สินทรัพย์ – หนี้สิน     =  ความมั่งค่ัง (ณ วันนี้)  



 

 

ความมั่งค่ัง               =  
 
 
 
 
 
 
 

ใบงำนที่ 1 กำรบริหำรเงินส่วนบุคคล (ตอนที่ 2) 
ผลกำรตรวจสุขภำพของครอบครัวคุณเมษำ 

 
ประเด็นกำรตรวจสอบ สูตรค ำนวณ 

(เครื่องหมำย/ 
คือกำรหำร) 

ค่ำมำตรฐำน ผลกำรตรวจ 
ของครัวนักเรียน 

ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน 

1. อัตราส่วนแสดงการ
อยู่รอด 

รายได้ / ค่าใช้จ่าย มากกว่า 1 รายได้           =………………  
ค่าใช้จ่าย       =……………… 
ผลการตรวจ    =……………… 

 

 

2. อัตราส่วนสภาพ
คล่องพ้ืนฐาน 

สินทรัพย์ 
สภาพคล่อง/ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 3-6 เดือน สินทรัพย์สภาพคล่อง    
                  =………………  
ค่ารใช้จ่ายต่อเดือน                 
                   =……………… 
ผลการตรวจ    =……………… 

 

 

 

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อ
สินทรัพย์ 

หนี้สิน/สินทรัพย์
รวม 

ไม่เกิน 50 % หนี้สิน           =………………  
สินทรัพย์รวม   =……………… 
ผลการตรวจ    =……………… 

 

 

4. ภาระหนี้จ่ายต่อ
รายได้ 

เงินจ่ายช าระหนี้/ 
รายได้ 

30-40% รายได้           =………………  
ค่าใช้จ่าย       =……………… 
ผลการตรวจ    =……………… 

 

 

5. อัตราการออม เงินออม/รายได้ มากกว่า 10% รายได้           =………………  
ค่าใช้จ่าย        =……………… 
ผลการตรวจ    =……………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยใบงำนที่ 1 กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล (ตอนที่ 1) 
กรณีศึกษำ “ครอบครัวคุณเมษำ” กู้เงินปรับปรุงบำ้นอย่ำงพอเพียง 

************************* 
 

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยของคุณเมษำ ส ำหรับ  เดือน มกรำคม 25X1 
รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 

รำยกำร จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1) เงินเดือนคุณเมษา 45,000 1) ค่าใช้จ่ายครัวเรือน 28,000 
2) รายได้ภรรยา 27,000 2) ผ่อนรถยนต์ 11,000 
  3) ผ่อนหนี้สหกรณ์ 18,000 
  4) ออมเงิน 2,500 
    
รวมรำยได้        72,000 รวมค่ำใช้จ่ำยรวม  59,000 
รำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย    = เงินเกิน  
                           = 72,000 – 59,000 = + 12,500  (ส ำหรับงวด 1 เดือน) 

 
งบดุลของคุณเมษำ ส ำหรับ ณ วันที่ 31  มกรำคม 25X1 

สินทรัพย์ หนี้สิน 
รำยกำร จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 

1) เงินสดฝากธนาคาร 120,000 1) หนี้สหกรณ์ 1,700,000 
2) หุ้นสหกรณ์ 300,000 2) หนี้รถยนต์ 330,000 
3) รถยนต์ 400,000   
4) รถจักรยานยนต์ 45,000   
5) บ้านและที่ดิน 1,800,000   
6) สินทรัพย์อ่ืนๆ 200,000   

สินทรัพย์รวม 2,865,000 หนี้สินรวม 2,030,000 
ควำมม่ังคั่ง = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม 
            =  2,865,000 - 2,030,000   

                                                    = 835,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยใบงำนที่ 1 กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล (ตอนที่ 2) 
 

ผลกำรตรวจสุขภำพของคุณเมษำ 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ สูตรค ำนวณ 
(เครื่องหมำย/ 
คือกำรหำร) 

ค่ำมำตรฐำน ผลกำรตรวจ 
ของครัวคุณเมษำ 

ผ่ำน/ไม่
ผ่ำน 

1. อัตราส่วนแสดงการ
อยู่รอด 

รายได้ / ค่าใช้จ่าย มากกว่า 1 รายได้                  =72,000 
ค่าใช้จ่าย              =59,500 
ผลการตรวจ           =1.21 

ผ่ำน 

 

2. อัตราส่วนสภาพ
คล่องพ้ืนฐาน 

สินทรัพย์ 
สภาพคล่อง/ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 3-6 เดือน สินทรัพย์สภาพคล่อง = 120,000  
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน   = 59,500            
ผลการตรวจ           =  2 เดือน 

ไม่ผ่ำน 

 

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อ
สินทรัพย์ 

หนี้สิน/สินทรัพย์
รวม 

ไม่เกิน 50 % หนี้สิน                  = 2030000 
สินทรัพย์รวม          = 2865000 
ผลการตรวจ           = 70.9% 

ไม่ผ่ำน 

 

4. ภาระหนี้จ่ายต่อ
รายได้ 

เงินจ่ายช าระหนี้/ 
รายได้ 

30-40% รายได้                  = 29,000 
ค่าใช้จ่าย              = 72,000 
ผลการตรวจ          = 40.3% 

ไม่ผ่ำน 

 

5. อัตราการออม เงินออม/รายได้ มากกว่า 10% รายได้                 =2,500 
ค่าใช้จ่าย              =72,000 
ผลการตรวจ          = 3.5% 

 ไม่ผ่ำน 

 

 
สรุป ครอบครัวคุณเมษาไม่ควรกู้เงิน  เพราะจากการตรวจสุขภาพทางการเงิน  

พบว่ามีผลการตรวจสอบท่ีไม่ผ่าน  
 
หมำยเหตุ ผลการตรวจสุขภาพทางการเงินต้องท่ีดีต้องผ่านทุกช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงำนที่ 2 กำรบริหำรกำรเงินของครอบครัวตนเอง 
 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนท าการส ารวจข้อมูลการเงินของครอบครัวตนเอง เพื่อน าไปท างบรายได้ค่าใช้จ่าย 
และงบดุลชีวิต  และตรวจสอบสุขภาพการเงินของครอบครัวนักเรียน (โดยศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา  
“ครอบครัวคุณเมษา”) 
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......................................................................................................................................................................... 

  
 
 
 
 
 



 

 

งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวนักเรียน ส ำหรับ  เดือน ............................... 
 

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 
รำยกำร จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 

    
    
    
    
    
    
    
รวมรำยได้        ...................................... รวมค่ำใช้จ่ำยรวม  ...................................... 
รำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย    =    
                           =    (ส ำหรับงวด 1 เดือน) 

 
งบดุลของครอบครัวนักเรียน ส ำหรับ ณ วันที่ ................................. 

สินทรัพย์ หนี้สิน 
รำยกำร จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 

    
    
    
    
    
    
    
สินทรัพย์รวม ......................................................... หนี้สินรวม ........ ................................................ 
สินทรัพย์ – หนี้สิน     =  ความมั่งค่ัง (ณ วันนี้)  
ควำมม่ังคั่ง               =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผลกำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงินของครอบครัวนักเรียน 

 
ประเด็นกำรตรวจสอบ สูตรค ำนวณ 

(เครื่องหมำย/ 
คือกำรหำร) 

ค่ำมำตรฐำน ผลกำรตรวจ 
ของครัวนักเรียน 

ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน 

1. อัตราส่วนแสดงการ
อยู่รอด 

รายได้ / ค่าใช้จ่าย มากกว่า 1 รายได้                   =………………  
ค่าใช้จ่าย                =……………… 
ผลการตรวจ            =……………… 

 

 

2. อัตราส่วนสภาพ
คล่องพ้ืนฐาน 

สินทรัพย์ 
สภาพคล่อง/ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 3-6 เดือน สินทรัพย์สภาพคล่อง  =………………  
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน    =………………        
ผลการตรวจ            =……………… 

 

 

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อ
สินทรัพย์ 

หนี้สิน/สินทรัพย์
รวม 

ไม่เกิน 50 % หนี้สิน                   =………………  
สินทรัพย์รวม           =……………… 
ผลการตรวจ            =……………… 

 

 

4. ภาระหนี้จ่ายต่อ
รายได้ 

เงินจ่ายช าระหนี้/ 
รายได้ 

30-40% รายได้                   =………………  
ค่าใช้จ่าย               =……………… 
ผลการตรวจ           =……………… 

 

 

5. อัตราการออม เงินออม/รายได้ มากกว่า 10% รายได้                  =………………  
ค่าใช้จ่าย              =……………… 
ผลการตรวจ          =……………… 

 

 

 
สรุป ............................................................................................... ........................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................................. 
 
หมำยเหตุ ผลการตรวจสุขภาพทางการเงินต้องที่ดีต้องผ่านทุกช่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ด้ำนควำมรู้  
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์คะแนน 
4 3 2 1 

1. ความถูกต้องของ
รูปแบบรายงาน 

ข้อมูลที่ได้รับการ
รวบรวม เป็นระบบ
และจดบันทึกไว้เป็น
ล าดับขั้นตอน ถูกต้อง
แม่นย า 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม 
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้เป็นแต่ไม่
เป็นล าดับขั้นตอน 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม 
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้แต่ไม่เป็น
ล าดับขั้นตอนครูต้อง
ให้ค าแนะน า 
บางครั้ง 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม
ไม่เป็นระบบและจด
บันทึกไว้ไม่ครบถ้วน 
ไม่เป็นล าดับขั้นตอน 
ครูต้องให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง   

2. การศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

มีการศึกษาข้อมูลจาก
หลายแหล่ง  
และข้อมูลที่ศึกษา
น่าเชื่อถือ 

มีการศึกษาข้อมูล
จาก 3 แหล่ง 

มีการศึกษาข้อมูล
จาก 2  แหล่ง 

มีการศึกษาแห่ง
ข้อมูลเพียงแหล่ง
เดียว 

3. การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล  
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน สร้างสรรค์
งานดี มากภาษา
ถูกต้อง อยู่ในระดับดี
มาก 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้อง สร้างสรรค์
งานดี ชัดเจนสมบูรณ์ 
ภาษาถูกต้อง  อยู่ใน
ระดับดี 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
สร้างสรรค์งานดี 
ภาษาไม่ถูกต้อง อยู่
ในระดับพอใช้ 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล        
ถูกต้องบางส่วน 
ภาษาไม่ถูกต้อง 
ครูต้องให้ค าแนะน า 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

4. สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล 

สรุปผลการด าเนินงาน
อย่างมีเหตุผล 
เชื่อมโยง ถูกต้อง 
พร้อมทั้ง เสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา 

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล  เชื่อมโยง 
ถูกต้อง   

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง บางส่วน   

ไม่สามารถสรุปผล
การด าเนินงานอย่าง
มีเหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง ครูต้องให้
ค าแนะน า 

5. คุณค่าและการ
น าไปใช้ประโยชน์
จริง  

ผลงานมีความ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

ผลงานมีข้อบกพร่อง
ในการใช้งาน 

ผลงานสามารถใช้
งานได้บางส่วน  

ผลงานไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 

16-20 4 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก 
11-15 3 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดี 
6-10 2 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 1 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 



 

 

2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์คะแนน 

4 3 2 1 
1.  กำรวำงแผน 
ปฏิบัติงำน 

วางแผนท างานได้
ถูกต้อง มีขั้นตอน 
การท างานและ
เหมาะสม 
กับเวลา  

วางแผนท างานได ้
ถูกต้อง มีขั้นตอนการ
ท างานแต่ไม่เหมาะสม 
กับเวลา 

วางแผนท างาน 
ไม่ถูกต้อง   ไม่มี
ขั้นตอนการท างานและ
ไม่เหมาะสมกับเวลา 

ไม่สามารถวางแผน 
การท างานได้เอง  
จะต้องให้ 
ความช่วยเหลือ 

2.  ทักษะกำรท ำงำน ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นขัน้ตอน   
และเหมาะสม 
กับเวลา ได้ด้วย
ตนเอง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นขัน้ตอน 
และเหมาะสมกับ
เวลา ต้องให้
ค าแนะน าบางครั้ง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนไดบ้างขั้นตอน  
ทันเวลา ต้องให้
ค าแนะน าบ่อยคร้ัง 

ไม่สามารถด าเนนิ
กิจกรรมตามแผนได้  
ต้องให้ความ
ช่วยเหลือตลอดเวลา 

3.  กำรอธิบำยและ
กำรบันทึกข้อมูล 

อธิบาย 
และบนัทึกข้อมูล      
ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายและบนัทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์ส่วน
ใหญ่ 
ได้ชัดเจน 

อธิบายและบันทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์       
ไม่ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถอธิบายและ
บันทึกข้อมูล   
ตรงประเด็น 
ของปัญหา 
และจุดประสงค์
ถูกต้องสมบูรณ์  

4.  ควำมสำมำรถ   
ในกำรคิด 

คิดแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง มีการคิด
วิเคราะห์  วิจารณ์
และใช้เหตุผล 
ได้อย่างถูกต้อง   
ด้วยตนเอง 

คิดแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง มีการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์และ
ใช้ 
เหตุผลได้  ไมช่ัดเจน 
ต้องให้ค าแนะน า
บางครั้ง 

คิดแก้ปัญหาได้ถูก
บางส่วน  มีการคดิ
วิเคราะห์ วิจารณ์  
และใช้เหตุผลได้ไม่
ชัดเจน ต้องให้
ค าแนะน า บ่อยครั้ง 

ไม่สามารถคิด
แก้ปัญหา คิด
วิเคราะห์วิจารณ์และ
ใช้เหตุผลได้ไม่
ชัดเจน  
ต้องให้ค าแนะน า 
ตลอดเวลา 

5.  กำรน ำเสนอ
ข้อมูล  

รายงานสรุปผล       
การอภิปรายเป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสาร 
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ด้วยตนเอง 

รายงานสรุปผล      
การอภิปราย เป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสาร
ได้   
แต่ไม่ครบถ้วน ต้อง
ให้ค าแนะน าบางครั้ง 

รายงานสรุปผล         
การอภปิราย เปน็
ขั้นตอน มีรปูแบบ ใช้
ภาษาและสื่อสารได ้ 
แต่ไม่ครบถ้วน ต้อง
ให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง 

ไม่สามารถรายงาน
สรุปผลการอภิปราย  
เป็นขั้นตอน  ไม่มี
รูปแบบหรือใช้ภาษา 
ไม่ถูกต้องในการ
สื่อสาร ต้องคอยให้
ความชว่ยเหลือ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 
16-20 4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก 
11-15 3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ดี 
6-10 2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 



 

 

 
3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
   

รำยกำร  ประเด็นประเมิน 
1. มีวินัย 1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ ไม่ระเมินสิทธิ์ผู้อ่ืน 

2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการท างาน 

2. ใฝ่เรียนรู้   1. มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
3. มีความสนใจในการสืบค้นและศึกษาค้นคว้า 
4. สนทนา ซักถาม และเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5.บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ 
6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. อยู่อย่ำงพอเพียง 1. ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
2. ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่า 
3.อภิปราย และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
5.มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ 
6.มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง 

4. มุ่งมันในกำรท ำงำน 1. เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานจนส าเร็จ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
4. ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย้อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
5. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ 
6. ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

ระดับพฤติกรรม 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 
15-16 4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีมาก 
12-14 3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
9-11 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 

 



 

 

แบบประเมินกำรตรวจงำน/รำยงำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 

นักเรียน 
คนที่ 

รำยกำรประเมิน รวมคะแนน 
ความถูกต้อง
ของรูปแบบ

รายงาน 
(4) 

การศึกษา
ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 

(4) 

การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

(4) 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน

อย่างมีเหตุผล 
(4) 

คุณค่าและ
การน าไปใช้

ประโยชน์จริง 
(4) 

 
 

(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
ผู้ประเมิน    ครูผู้สอน        
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16    คะแนน   หมายถึง   ดี 
  9 - 12    คะแนน   หมายถึง   พอใช้ 
  0 - 8      คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 
 

กลุ่มที่ 

รำยกำรประเมิน รวมคะแนน 

กำรวำงแผน 
ปฏิบัติงำน 

(4) 

ทักษะกำร
ท ำงำน 
(4) 

กำรอธิบำย
และกำร

บันทึกข้อมูล 
(4) 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรคิด 

(4) 

กำรน ำเสนอ
ข้อมูล 
(4) 

 
(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
ผู้ประเมิน    ครูผู้สอน    นักเรียน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16    คะแนน   หมายถึง   ดี 
 9 - 12     คะแนน   หมายถึง   พอใช้ 
 0 - 8       คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 

ค ำชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ ำแนกระดับพฤติกรรมกำร
แสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้    
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
  
สถำนะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

1. มีวินัย     
 1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น     
 1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการท างาน     

สรุปผลกำรประเมิน     
2.ควำมสนใจใฝ่รู้     
 2.1 มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้     
 2.2 มีความกระตือรือร้นในการท างาน     
 2.3 มีความสนใจในการสบืค้นและศึกษาค้นควา้     
 2.4 สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม     
 2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิง่ที่เรียนรู ้     
 2.6 สรุปองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลกำรประเมิน     
3.อยู่อย่ำงพอเพียง     
 3.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด     
 3.2 ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่า     
 3.3 อภิปราย และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
 3.4 ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น     
 3.5 มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ     
 3.6 มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
 
 
 
 



 

 

 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

4. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน     
 4.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
 4.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานจนส าเร็จ     
 4.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วยตนเอง     
 4.4 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน     
 4.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ     
 4.6 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

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

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบประเมินสมรรถนะ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 3 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ ำแนกระดับพฤติกรรมกำร
แสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้    
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
      3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
สถำนะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร     
 1.1 วางแผนในการน าเสนองานอย่างรอบครอบ     
 1.2 สื่อสารได้ชัดเจนมีระบบ ครบถ้วน ถูกต้องในเวลาที่ก าหนด     
 1.3 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม     
 1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อประกอบการสื่อสารได้ถูกต้อง

เหมาะสม 
    

 1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและความถูกตอ้ง     
สรุปผลกำรประเมิน     

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด     
 2.1  วิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม หัวข้อหลัก หัวข้อรอง ได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์     
 2.2 แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์     
 2.3 ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอยา่งรอบคอบ     
 2.4 ตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม     
 2.5 วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลกำรประเมิน     
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ     
 3.1 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมชีีวิตในสังคม     
 3.2 แสวงหาความรู้ น ามาประยกุต์ใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา     
 3.3 วิเคราะห์ วางแผน และหาแนวทางแกป้ัญหาได้     
 3.4 ใช้เหตุผล คุณธรรม ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา     
 3.5 สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ     

สรุปผลกำรประเมิน     

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต     
         4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     



 

 

 

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16   คะแนน    หมายถึง   ดี 
 9 - 12    คะแนน    หมายถึง   พอใช้ 
 0 - 8     คะแนน    หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         4.2  สามารถท างานกลุม่ร่วมกับผู้อื่นได้     
         4.3  น าความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั     
         4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
         4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่่งผลกระทบตอ่ตนเอง     

สรุปผลกำรประเมิน     
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี     
 5.1 วางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการสืบคน้ข้อมูล     
 5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการสืบค้นข้อมูล     
 5.3 มีทักษะในการรวบรวม จัดเก็บได้อย่างเหมาะสม     
 5.4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยกีารน าเสนอข้อมูล     
 5.5 มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอข้อมูล     

สรุปผลกำรประเมิน     



 

 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร “กำรเงินพอเพียง” 

บันทึกหลงักำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้กำรเงินพอเพียง ระดับชั้น ......................................................... 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ ........ เรื่อง ......................................................... เวลำ ...... ชั่วโมง 

จ ำนวนนักเรียน ............ คน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๕. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 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 _________________________________________________________ 
๖. ปัญหำที่พบ ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

๗. แนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

๘. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

บันทึกโดย ___________________________ ครูผู้สอน 
โรงเรียน _____________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                   บันทึกหลังการสอน 
                          หนว่ยการเรียนรู้การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
              แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  การบริหารการเงินส่วนบุคคล   เวลา  3   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 1 ผังโครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี คณิตศำสตร์ และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
- การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพ (งานกลุ่ม) 
- การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพที่สนใจ (รายบุคคล) 
- สรุปการบริหารเงินส่วนบุคคลตามหลัก ปศพพ. 
- แผนที่ชีวิตของตนเอง (รายบุคคล) 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 1 (1 ชั่วโมง) 
เร่ือง ส ำรวจตนเอง 

มฐ./ตัวช้ีวัด ง 4.1 ม.4-6/1  
ง 4.1 ม.4-6/2, ง 4.1 ม.4-6/3 

สาระการเรียนรู:้ การประกอบอาชีพ 
ทีเ่หมาะสมตามความถนดัและความสนใจ 

 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ กำรเงินพอเพียง 
(3 แผน 6 ชั่วโมง) 

     สำระส ำคัญ: การวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ควรเป็นไป
ตามความถนัดและความสนใจ ท้ังนี้ การมีรายได้ที่มั่นคงเป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของการสร้างความสมดุลทางการเงิน การวางแผนออม แผนการใช้จ่าย  
และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญ
ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 (3 ชั่วโมง) 
เร่ือง กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล  มฐ./ตัวช้ีวัด ค 6.1 ม.4-6/3, ค 6.1 ม.4-6/5 

สาระการเรียนรู้ : การบริหารการเงินส่วนบุคคล รายได้ รายจา่ย สินทรัพย์ หนี้สิน และการตรวจสุขภาพทางการเงิน 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ 3 (2 ชั่วโมง)  
เร่ืองแผนที่ชีวิต 

มฐ./ตัวช้ีวัด ง 4.1 ม.4-6/1, ง 4.1 ม.4-6/2,  
ง 4.1 ม.4-6/3, ส 3.1 ม.4-6/2 

สาระการเรียนรู้ : การวางแผนชีวติเพื่ออนาคต 



 

 

แผ่นที่ 2 ผังภำพกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 

1. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
ง 4.1 ม.4-6/1 : อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพท่ีสนใจ 
ง 4.1 ม.4-6/2 : เลือกและใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับอาชีพ 
ง 4.1 ม.4-6/3 : มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
ส 3.1 ม.4-6/2 : ตระหนักถึงความส าคญัของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
สำระส ำคัญ 
    การวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ควร
เป็นไปตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ การมีรายได้ที่
มั่นคงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความสมดุลทาง
การเงิน การวางแผนออม แผนการใช้จ่าย  และการใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน    
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
     1. อภิปรายถึงลักษณะอาชีพและการเข้าสู่อาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ(A) 
     2. เขียนแผนที่ชีวิตของตนเอง(P) 
     3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพท่ีตนเองสนใจ และน า
หลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพี ยง ไปประยุกต์ ใช้         
ในการด าเนินชีวิต(A) 
สำระกำรเรียนรู ้: ลักษณะอาชีพและการเข้าสู่อาชีพท่ี
ตนเองสนใจ การวางแผนชีวิตเพื่ออนาคต 
สมรรถนะส ำคัญ 
     1. ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย น าเสนอ 
     2. ความสามารถในการคิด : วิเคราะห์ อภิปราย สรุป 
     3. ความสามารถในการแก้ปญัหา : แสดงความคิด  
การแก้ปัญหาอยา่งสมเหตสุมผล 
     4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การใช้
กระบวนการกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม 
     5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : สืบค้น และ
น าเสนออย่างหลากหลาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้,  
อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการท างาน 

 2. หลักฐำนกำรเรียนรู ้
ภำระงำน / ชิ้นงำน 
      ใบงาน/แผนท่ีชีวิตของตนเอง  
กำรวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีกำร เคร่ืองมือ 
เกณฑ์

ประเมิน 

ด้านความรู ้
(K) 

ตรวจใบงาน 
แบบประเมินใบ

งาน 

ระดับ 3  
ขึ้นไปผ่าน

เกณฑ ์

ด้านทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

ระดับ 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

ด้านเจตคต ิ
(A) 

ประเมิน 
ด้าน

คุณลักษณะ 

แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะ 

ระดับ 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 

 
แผนท่ีชีวิต 

 

3. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนน าเสนอข้อมูลทีไ่ด้ศึกษา สรุปอาชีพท่ีตนเองเลือก   
2. ครูยกตัวอย่างการเขียนแผนท่ีชีวิตให้นักเรียนได้เรียนรู ้
3. นักเรียนลงมือเขียนแผนที่ชีวิตของตนเอง  
4. นักเรียนแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับเพื่อนท่ีมีลักษณะอาชีพท่ี 
คล้ายคลึงกัน 
5. สุ่มตัวอย่างแผนท่ีชีวิตของนักเรียนท่ีมีจิตอาสา 
6. นักเรียนค านวณค่าใช้จ่ายในแตล่ะปีจนจบและเริ่มท างาน 
 เป็นเวลา 5 ป ี
7. นักเรียนตั้งเปา้หมายทางการเงินปีแรกหลังเรียนจบพร้อมทั้ง

วางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สื่อเรียนรู ้     ตัวอย่างการเขยีนแผนท่ีชีวิต 
แหล่งเรียนรู ้ ห้องสมุด ห้องแนะแนว อินเตอร์เน็ต 
เวลำ 2 ช่ัวโมง 
 
 



 

 

 
แผ่นที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1 

1. ครูให้นักเรียนน าเสนออาชีพในฝันของนักเรียน จ านวน 3 คน คนละ 3 นาที  โดยเน้นนักเรียนที่มีจิตอาสา 
(ครู: พอประมาณ) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงอาชีพในฝันของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
หรือ เส้นทางในการวางแผนการใช้ชีวิตจนกว่าจะได้ประกอบอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันไว้ โดยใช้ชุดค าถาม Q1 – Q3 
(นักเรียน: ความรู้ คุณธรรม มีเหตุผล  พอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน) 

2. ครูอธิบายความหมาย  แผนที่ชีวิต คือ “แผนในการด าเนินชีวิตว่าควรปฏิบัติตัวเช่นไร มีทัศนคติอย่างไร 
ซึ่งจะท าให้มีความสุขและประสบความส าเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ ก็ตาม เช่น ด้านการงาน ด้านการเรียน ด้าน
การเงิน ด้านครอบครัว ความรัก และด้านการใช้ชีวิตทั่วไป เพราะเมื่อคนเรามีการวางแผนแล้วก็หมายความว่าเรารู้ว่า
เราต้องการอะไร เราจะไขว่คว้ามันมาอย่างไร เราจะใช้เวลานานเท่าไร น่าจะมีอุปสรรคอะไรรอเราอยู่บ้าง และที่
ส าคัญที่สุดคือในเวลานี้เราต้องท าตัวอย่างไรบ้างเพ่ือให้แผนที่วางไว้ด าเนินไปได้อย่างสวยงาม เพราะฉะนั้นการ
วางแผนชีวิตของตนเองจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนภูมิคุ้มกันที่ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ได้ตามท่ีนักเรียนตั้งใจไว้” 

3. ครูยกตัวอย่างแผนที่ชีวิตของตนเอง หรือของบุคคลอื่นๆ โดยเขียนเป็นเส้นเวลา (time line) หรือรูปแบบ
อ่ืนๆ ทีน่่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ มองเห็นภาพ และกระตุ้นความสนใจ เช่น 

  
 

4. ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 แผ่น (ครู: พอประมาณ) และให้นักเรียนลงมือเขียนแผนที่
ชีวิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน (อาชีพที่นักเรียนสนใจ และศึกษามาจากชั่วโมงที่ผ่านมา) โดย
ก าหนดช่วงเวลา 4-6 ปี ต่อจากนี้ไป หรือตามเวลาที่เรียนในมหาวิทยาลัย หรือ ช่วงเวลา 5 ปี หลังจากที่เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (หากท าไม่เสร็จนักเรียนสามารถน าไปท าเป็นการบ้านได้) โดยเลือก    เป็นกรณี ดังนี้ (ครูและ
นักเรียน: มีเหตุผล พอประมาณ) 

กรณีที่ 1 นักเรียนที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษา ให้นักเรียนเขียนแผนในแต่ละช่วงปีว่าจะต้องมีการวางแผน
อย่างไรจนกว่าจะเรียนจบ (ช่วง 4-6 ปี แล้วแต่สาขาที่นักเรียนเลือกเรียน) 



 

 

กรณีที่ 2 นักเรียนที่จะประกอบอาชีพหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนวางแผนชีวิตของตนเอง
ในช่วง 5 ปี โดยตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพ  

กรณีที่ 3 นักเรียนที่จะเรียนต่อสายอาชีพ (ปวส หรือ นักเรียนที่จะเรียนต ารวจ ทหารหรืออ่ืนๆ) ให้นักเรียน
เขียนแผนที่ชีวิตของตนเองในช่วง 5 ปี   

5. ครูใช้ชุดค าถาม Q4 – Q6 โดยนักเรียนต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพครอบครัว สถานภาพทาง
การเงิน การใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของนักเรียน  (ครูและนักเรียน: ความรู้ คุณธรรม มีเหตุผล พอประมาณและมี
ภูมิคุ้มกัน) 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 2 

6. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน  ที่มีลักษณะการประกอบอาชีพหรือเส้นทางของแผนที่ชีวิต
คล้ายกัน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแผนที่ชีวิตของแต่ละคน พร้อมทั้งเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป ภายในเวลา 10 นาที 
(ครูและนักเรียน: มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน และสังคม) 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนที่ชีวิตของตนเอง กลุ่มละ 1 คน  คนละ 3 นาที โดยเน้นนักเรียนที่มีจิต
อาสา  (นักเรียน: ภูมิคุ้มกัน) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเพ่ิมเติมส่วนที่นักเรียนควรคิดในการประกอบอาชีพ
นั้นๆ เพ่ือให้แผนที่ชีวิตของนักเรียนใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด และสามารถน าแผนที่นี้ ไปใช้ได้จริง (ครูและ
นักเรียน: ภูมิคุ้มกัน สังคม) 

8. ครูให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละปี ตามแผนที่ชีวิตที่วางไว้ โดย
ใช้ชุดค าถาม Q7 – Q9 (ครูและนักเรียน: มีเหตุผล, พอประมาณและภูมิคุ้มกัน) 

9. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน คือ กระบวนการในการจัดการกับทรัพยากรทางการ
เงินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน โดยใช้ชุดค าถาม 
Q10 – Q13 (นักเรียน: ความรู้ เหตุผล)   

10. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน ที่ 1 เรื่อง การตั้งเป้าหมายทางการเงิน โดยเริ่มต้นหลังจากเรียนจบและ
เริ่มท างาน และให้นักเรียนคิดค านวณว่า  นักเรียนจะไปถึงเป้าหมายที่นักเรียนคาดหวัง  นักเรียนต้องใช้เวลาเท่าใด  
จะมีบริหารจัดการเงินอย่างไร   เพ่ือไปให้ถึงตามเป้าหมายนั้น โดยใช้ชุดค าถาม Q14 – Q19 และเขียนเส้นทางการ
ไปสู่เป้าหมายนั้น (นักเรียน: เหตุผล) โดยครูยกตัวอย่างการตั้งเป้าหมายทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ดัง
ตัวอย่างที่ 1 และ 2  (ครูและนักเรียน: มีภูมิคุ้มกัน) 

  

ตัวอย่ำงท่ี 1 คุณครูกุหลาบจะเก็บเงินออมเผื่อฉุกเฉินให้ได้ 50,000 บาท ภายใน 2 ปี 
 

 
 
 
 

 
 ตัวอย่ำงท่ี 2 นิกก้ีจะไปเที่ยวเกาหลีกลางปีหน้า โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 45,000 บาท 
  

คุณครูกุหลาบ 
เงินเดือน 25,000 บาท 

เงินออมเผื่อ
ฉุกเฉิน  
50,000 

คุณครูกหุลาบต้องคิดว่าจะต้องเก็บเงินก่ีเดือน เดือนละกี่บาทจึงจะได้ตามเป้าหมาย  
แผนกำรออมเงิน => ออมเดือนละ 2,100 บำท 24 เดือน = 50,400 บำท 
นอกจากน้ี คุณครูกุหลาบอาจจะพยายามลดรายจ่ายหรือหารายได้เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายออมเงินเผื่อฉุกเฉินไดเ้ร็วข้ึน 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 ครูอธิบายความรู้เพ่ิมเติม ถึงหลักในการเขียนเป้าหมายและเส้นทางเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการนั้น 
ให้นักเรียนค านึงถึงหลัก SMART คือ  (ครูและนักเรียน: ความรู้ ภูมิคุ้มกัน) 

   Specific มีควำมชัดเจน ก าหนดเฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร เพ่ืออะไร 
   Measurable สำมำรถวัดผลได้ โดยการก าหนดเป้าหมายเป็นตัวเลข 
   Achievable ท ำส ำเร็จได้ และรู้ว่าต้องท าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย 
   Realistic มีควำมเป็นไปได้ที่จะท ำให้เป็นจริง ไม่เป็นเรื่องเพ้อฝัน 
   Time Bound มีระยะเวลำที่แน่ชัด เพ่ือให้เราวางแผนในการท าให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่ก าหนด 
12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ถึงการไปสู่เป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ โดยใช้แผนที่ชีวิต จงได้ข้อสรุปดัง

แผนภาพ โดยใช้ชุดค าถาม Q20 – Q23    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินตนเอง 
ระบุเป้ำหมำยที่

ต้องกำร 

จัดท ำแผนเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำย 

ด ำเนินกำรตำม 
แผนที่วำงไว้ 

ติดตำมประเมินผล 
ทบทวนและ
ปรับปรุงแผน 

นิกกี้ ฟรแีลนซ์  
รายได้ 23,000 บาท 

เท่ียวเกำหลี 
ใช้เงิน 

45,000 บำท 

ในกรณีนี้ นิกก้ีจะต้องเก็บเงินเดือนละ 2,500 บาท  
เป็นเวลา 18 เดือน เพื่อให้ได้เงินไปเที่ยวเกาหลีตามเป้าหมาย  

เดือนที่ 9 จะได้เงิน 
22,500 บาท 

เดือนที่ 5 
 

เดือนที่ 14 
 

เดือนละ 2,500 เดือนละ 2,500 



 

 

แผ่นที่ 4 ชุดค ำถำมกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1 นักเรียนคิดว่าจะต้องเตรียมตัวเองอย่างไรในการที่ประกอบอาชีพในฝันจนประสบความส าเร็จ  (ความรู้เหตุผล) 
Q2 มีปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่นักเรียนในฝัน (ความรู้) 
Q3 ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของไปสู่อาชีพในฝัน นักเรียนจะมีแนวทางในการ

รับมือกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน) 
 

ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่ำงเรียน 
Q4 นักเรียนต้องมีความรู้ มีทักษะอะไรบ้างในการที่จะไปสู่อาชีพในฝัน (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ) 
Q5 คุณลักษณะส าคัญอะไรบ้างที่จะท าให้นักเรียนไปสู่อาชีพในฝัน (ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ) 
Q6 นักเรียนจะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ (คุณธรรม) 
Q7 นักเรียนจะน าเงินค่าใช้จ่ายและงบประมาณมาจากที่ใด (ถ้าเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวน าเงินเหล่านั้นมาจากไหน) 

(เหตุผล) 
Q8 นักเรียนจะมีการวางแผนการใช้เงินอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและครอบครัว (ภูมิคุ้มกัน) 
Q9 นักเรียนมีวิธีการใช้จ่ายเงินในปัจจุบันอย่างไร มีการออมเงินหรือไม่ ปัจจุบันนี้นักเรียนควรออมเงินได้เท่าใด (เหตุผล 

พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 
Q10 นักเรียนมีการวางแผนทางการเงินส่วนตัวหรือไม่ อย่างไร (เหตุผล) 
Q11 ในความคิดของนักเรียน “ความพอเพียง” มีความหมายอย่างไร (ความรู้) 
Q12 การที่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่ดูหนัง ไม่ซ้ือเสื้อผ้า หรือท าตามใจตนเอง จัดว่าเป็นความพอเพียงใช่หรือไม่ จงให้เหตุผล 

(ความรู้, เหตุผล) 
Q13 นักเรียนควรมีการวางแผนทางการเงินจนถึงเม่ือไหร่ เพราะเหตุใด (เหตุผล) 
Q14 เป้าหมายในชีวิตของนักเรียน มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน (เหตุผล) 
Q15 เป้าหมายในชีวิตของนักเรียน สามารถวัดผลได้หรือไม่ อย่างไร (เหตุผล) 
Q16 เป้าหมายในชีวิตของนักเรียนมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้เป็นจริงได้หรือไม่ อย่างไร (เหตุผล) 
Q17 คุณสมบัติอะไรของนักเรียนที่จะท าให้นักเรียนสามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตได้ (เหตุผล) 
Q18 เป้าหมายในชีวิตของนักเรียนเหมาะสมกับระยะเวลาอย่างไร (พอประมาณ) 
Q19 หากมีปัญหาทางการเงินในช่วง 3 – 5 ปีหลังจากวันนี้ นักเรียนจะท าอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน) 

ค ำถำมกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q20 ในการไปถึงเป้าหมายที่นักเรียนต้ังไว้ สิ่งแรกที่นักเรียนต้องท าคืออะไร เพราะเหตุใด (ความรู้ เหตุผล) 
Q21 นักเรียนมีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่นักเรียนได้ตั้งไว้ (ความรู้ เหตุผล) 
Q22 ปัจจัยใดบ้างที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในชีวิตของนักเรียน และนักเรียนได้วางแผนรับมือย่างไร 

(ภูมิคุ้มกัน) 
Q23 หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การเขียนแผนที่ชีวิต แล้วนักเรียนจะปฏิบัติตนตามแผนที่ชีวิตที่วางไว้หรือไม่ 

อย่างไร เพื่อให้การด าเนินชีวิตของนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างประสบความส าเร็จ (2 - 3-  4) 
  



 

 

แผ่นที่ 5 แนวทำงท่ีครูน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ควำมรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักการท าแผนที่ชีวิต 
2. ข้อมูลการศึกษาต่อหรือข้อมูลอาชีพในปัจจุบัน 
3. การวางแผนการเงิน การก าหนดเป้าหมาย SMART  
4. เทคนิคและจิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
3. มีความยุติธรรม 

ประเด็น พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

เนื้อหาสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
เหมาะสมกบัผู้เรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร คือ ง 
4.1 ม.4-6/1,ง 4.1 ม.4-6/2 ง 
4.1 ม.4-6/3 และ ส 3.1 ม.4-
6/2 

วางแผนเนื้อหาและตัวชี้วัด 
โดยเรียงล าดับเนื้อหาจาก
ง่ายไปหายาก เนื้อหาจาก
เรื่องใกล้ตัวไปจนถึงไกลตัว 

เวลา 
จัดกิจกรรม 

เวลา 2 ชั่วโมง เหมาะสมกับ
กิจกรรมและเนื้อหาที่จัด 

เพ่ือให้ครบตามกระบวนการที่
ออกแบบไว้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

วางแผนการท ากิจกรรมให้
เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

การจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้
สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียน--
- อุปกรณ์ สื่อ พอดีกับ
จ านวนผู้เรียน 
- ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมส าหรับ
การน านักเรียนไปสู่เป้าหมาย
และเหมาะสมกับศักย์ภาพ
ผู้เรียน 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะทาง
สังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เต็มศักยภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด 

- ชี้แจงขั้นตอนการท า
กิจกรรมกลุ่ม คละ
ความสามารถ 
- เตรียมชุดค าถามในการท า
กิจกรรม  
- ทดลอง / วางแผน การจัด
กิจกรรมล่วงหน้า 

สื่อ/อุปกรณ์ 

จ านวนใบความรู้ ใบงาน  
ใบกิจกรรม เหมาะสมกับ
เนื้อหา เวลา วัยของผู้เรียน
และปริมาณเพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์  
ใบความรู้  ใบกิจกรรม  
ใบงานไว้ล่วงหน้าและทดลอง
ใช้ก่อนสอนจริง 

 
 
 
 
 



 

 

ประเด็น พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

แหล่งเรียนรู้ 
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับจ านวนวัยของ
ผู้เรียนและกิจกรรมที่จัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้
พร้อมก่อนสอนจริง 

ประเมินผล 

- ออกแบบวิธีการวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- ประเมินผลให้เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน และกิจกรรม
และเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือวัดประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด คือ ง 4.1 
ม.4-6/1,ง 4.1 ม.4-6/2 ง 4.1 
ม.4-6/3 และ ส 3.1 ม.4-6/2 

- ออกแบบวางแผนการ
ประเมินให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ชัดเจน 
- มีการตรวจสอบแบบ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไข
ให้เที่ยงตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ควำมรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ลักษณะอาชีพของนักเรียนที่สนใจ 
2. รายรับ รายจ่ายของอาชีพที่นักเรียนสนใจ 
(โดยประมาณ) 
3. หลัก SMART 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท ำให้กำรเรียนรู้ส ำเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม 
2. ความรับผิดชอบ 
3. ซื่อสัตย์ 
4. มีวินัย 

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละคน 
2. นักเรียนเรียนรู้ แผนที่ชีวิต ของ
ตนเองเหมาะสมตามศักยภาพและ
ความสามารถของตนเอง 
3. นักเรียนเรียนรู้ แผนที่ชีวิต ที่
สอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจ และบริบทของตนเอง 

1. เพ่ือให้นักเรียนอภิปรายถึง
ลักษณะอาชีพและการเข้าสู่อาชีพ
ที่ตนเองสนใจ 
2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนแผนที่ชีวิต
ของตนเอง  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพที่ตนสนใจและน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. วางแผนการท างานกลุ่มอย่าง
ละเอียดเป็นขั้นตอน 
2. ปรับตัวในการท างานกับเพ่ือน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
3. วางแผนรายละเอียดกิจกรรม
ก่อนลงมือปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ด้ำน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

- มีความรู้ในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม
และใบงานอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า  
 

- มีความรู้ในการ
ปฏิบัติตนในหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ในกลุ่ม 
- มีความรู้ในการ
อภิปรายภายในกลุ่ม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และ
ห้องเรียนหลัง 
เลิกเรียน 
 

- มีความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆในชุมชน 

ทักษะ 

- มีทักษะในการน า
วัสดุอุปกรณ์ ใบงาน
ใบความรู้มาปฏิบัติ
กิจกรรมที่
มอบหมายได้อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 

- ท างานด้วย
กระบวนการกลุ่ม
อย่างมีความสุข 
- ปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- เลือกวัสดุอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับงาน 
รักษาความสะอาด
และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

-มีทักษะในการ
ส ารวจตนเองและ
สามารถเผยแพร่
อาชีพในชุมชน แก่
คนอ่ืน  

ค่ำนิยม 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของวัสดุ
อุปกรณ์ ใบงาน ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม
และแหล่งเรียนรู้ 

- ตระหนักเห็น
คุณค่าของความ
สามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลในการท างาน 
- เกิดการตระหนัก
ในการท างานให้เกิด
ความส าเร็จ 

- เกิดจิตส านึกที่ดีใน
การรักษา
สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนให้สะอาด 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการ
อาชีพต่างๆ ของ 
บุคคลในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ใบงำน ที่ 1  
เรื่อง กำรตั้งเป้ำหมำยทำงกำรเงิน 

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตั้งเป้ำหมำยทำงกำรเงินเพื่อไปถึงเป้ำหมำยที่นักเรียนคำดหวัง และบอกแนวทำง       กำร
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน และประเทศชำติ 
 1.  ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายทางการเงิน โดยเริ่มต้นหลังจากเรียนจบและเริ่มท างาน และให้นักเรียน คิดค านวณ
ว่านักเรียนจะไปถึงเป้าหมายที่นักเรียนคาดหวังอย่างไร  นักเรียนต้องใช้เวลาเท่าใด  จะมีบริหาร จัดการเงินอย่างไร
เพ่ือไปให้ถึงตามเป้าหมายนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่ำง คุณครูกุหลาบจะเก็บเงินออมเผื่อฉุกเฉินให้ได้ 50,000 บาท ภายใน 2 ปี 
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คุณครูกุหลาบ 
เงินเดือน 25,000 บาท 

เงินออมเผื่อ
ฉุกเฉิน  
50,000 

คุณครูกหุลาบต้องคิดว่าจะต้องเก็บเงินก่ีเดือน เดือนละกี่บาทจึงจะได้ตามเป้าหมาย  
แผนกำรออมเงิน => ออมเดือนละ 2,100 บำท 24 เดือน = 50,400 บำท 
นอกจากน้ี คุณครูกุหลาบอาจจะพยายามลดรายจ่ายหรือหารายได้เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายออมเงินเผื่อฉุกเฉินไดเ้ร็วข้ึน 
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ชื่อ…………………………………………………………………………………ชั้น…………………………เลขที…่……………………… 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ด้ำนควำมรู้  
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์คะแนน 
4 3 2 1 

1. ความถูกต้องของ
รูปแบบรายงาน 

ข้อมูลที่ได้รับการ
รวบรวม เป็นระบบ
และจดบันทึกไว้เป็น
ล าดับขั้นตอน ถูกต้อง
แม่นย า 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม 
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้เป็นแต่ไม่
เป็นล าดับขั้นตอน 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม 
เป็นระบบและจด
บันทึกไว้แต่ไม่เป็น
ล าดับขั้นตอนครูต้อง
ให้ค าแนะน า 
บางครั้ง 

ข้อมูลที่ได้ รวบรวม
ไม่เป็นระบบและจด
บันทึกไว้ไม่ครบถ้วน 
ไม่เป็นล าดับขั้นตอน 
ครูต้องให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง   

2. การศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

มีการศึกษาข้อมูลจาก
หลายแหล่ง  
และข้อมูลที่ศึกษา
น่าเชื่อถือ 

มีการศึกษาข้อมูล
จาก 3 แหล่ง 

มีการศึกษาข้อมูล
จาก 2  แหล่ง 

มีการศึกษาแห่ง
ข้อมูลเพียงแหล่ง
เดียว 

3. การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล  
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน สร้างสรรค์
งานดี มากภาษา
ถูกต้อง อยู่ในระดับดี
มาก 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้อง สร้างสรรค์
งานดี ชัดเจนสมบูรณ์ 
ภาษาถูกต้อง  อยู่ใน
ระดับดี 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน
สร้างสรรค์งานดี 
ภาษาไม่ถูกต้อง อยู่
ในระดับพอใช้ 

น าเสนอผลงาน และ
วิเคราะห์ข้อมูล        
ถูกต้องบางส่วน 
ภาษาไม่ถูกต้อง 
ครูต้องให้ค าแนะน า 
อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

4. สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล 

สรุปผลการด าเนินงาน
อย่างมีเหตุผล 
เชื่อมโยง ถูกต้อง 
พร้อมทั้ง เสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา 

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล  เชื่อมโยง 
ถูกต้อง   

สรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างมี
เหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง บางส่วน   

ไม่สามารถสรุปผล
การด าเนินงานอย่าง
มีเหตุผล เชื่อมโยง 
ถูกต้อง ครูต้องให้
ค าแนะน า 

5. คุณค่าและการ
น าไปใช้ประโยชน์
จริง  

ผลงานมีความ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

ผลงานมีข้อบกพร่อง
ในการใช้งาน 

ผลงานสามารถใช้
งานได้บางส่วน  

ผลงานไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
  

 

 

 



 

 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 

16-20 4 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก 
11-15 3 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดี 
6-10 2 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 1 นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 

2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
 

รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์คะแนน 

4 3 2 1 
1.  กำรวำงแผน 
ปฏิบัติงำน 

วางแผนท างานได้
ถูกต้อง มีขั้นตอน 
การท างานและ
เหมาะสมกับเวลา  

วางแผนท างานได ้
ถูกต้อง มีขั้นตอนการ
ท างานแต่ไม่เหมาะสม 
กับเวลา 

วางแผนท างาน 
ไม่ถูกต้อง   ไม่มี
ขั้นตอนการท างานและ
ไม่เหมาะสมกับเวลา 

ไม่สามารถวางแผน 
การท างานได้เอง  
จะต้องให้ 
ความช่วยเหลือ 

2.  ทักษะกำรท ำงำน ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นขัน้ตอน   
และเหมาะสม 
กับเวลา ได้ด้วยตนเอง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเป็นขัน้ตอน 
และเหมาะสมกับ
เวลา ต้องให้
ค าแนะน าบางครั้ง 

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนไดบ้างขั้นตอน  
ทันเวลา ต้องให้
ค าแนะน าบ่อยคร้ัง 

ไม่สามารถด าเนนิ
กิจกรรมตามแผนได้  
ต้องให้ความ
ช่วยเหลือตลอดเวลา 

3.  กำรอธิบำยและ
กำรบันทึกข้อมูล 

อธิบายและบันทึก
ข้อมูลตรงประเด็น 
ของปัญหาและ
จุดประสงค์ถูกต้อง 
สมบูรณ ์

อธิบายและบนัทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหาและ
จุดประสงคส์่วนใหญ ่
ได้ชัดเจน 

อธิบายและบันทึก
ข้อมูล  ตรงประเด็น 
ของปัญหาcละ
จุดประสงคไ์ม่ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถอธิบายและ
บันทึกข้อมูลตรง
ประเด็นของปัญหา 
และจุดประสงค์
ถูกต้องสมบูรณ์  

4.  ควำมสำมำรถ   
ในกำรคิด 

คิดแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
มีการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์และใช้เหตุผล 
ได้อย่างถูกต้อง   
ด้วยตนเอง 

คิดแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง มีการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์และ
ใช้เหตุผลได้  ไม่
ชัดเจนต้องให้
ค าแนะน าบางครั้ง 

คิดแก้ปัญหาได้ถูก
บางส่วน  มีการคดิ
วิเคราะห์ วิจารณ์  
และใช้เหตุผลได้ไม่
ชัดเจน ต้องให้
ค าแนะน า บ่อยครั้ง 

ไม่สามารถคิด
แก้ปัญหา คิด
วิเคราะห์วิจารณ์และ
ใช้เหตุผลได้ไม่
ชัดเจนต้องให้
ค าแนะน าตลอดเวลา 

5.  กำรน ำเสนอ
ข้อมูล  

รายงานสรุปผล       
การอภิปรายเป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสาร 
ได้ถูกต้อง ชัดเจนด้วย

รายงานสรุปผล      
การอภิปราย เป็น
ขั้นตอน มีรูปแบบ  
ใช้ภาษาและสื่อสาร
ได้   

รายงานสรุปผล         
การอภปิราย เปน็
ขั้นตอน มีรปูแบบ ใช้
ภาษาและสื่อสารได ้ 
แต่ไม่ครบถ้วน ต้อง

ไม่สามารถรายงาน
สรุปผลการอภิปราย  
เป็นขั้นตอน  ไม่มี
รูปแบบหรือใช้ภาษา 
ไม่ถูกต้องในการ



 

 

ตนเอง แต่ไม่ครบถ้วน ต้อง
ให้ค าแนะน าบางครั้ง 

ให้ค าแนะน า
บ่อยครั้ง 

สื่อสาร ต้องคอยให้
ความชว่ยเหลือ  

เกณฑ์กำรประเมิน  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 
16-20 4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก 
11-15 3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ดี 
6-10 2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 

3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
   

รำยกำร  ประเด็นประเมิน 
1. มีวินัย 1. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ ไม่ระเมินสิทธิ์ผู้อ่ืน 

2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการท างาน 

2. ใฝ่เรียนรู้   1. มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
3. มีความสนใจในการสืบค้นและศึกษาค้นคว้า 
4. สนทนา ซักถาม และเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5.บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ 
6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. อยู่อย่ำงพอเพียง 1. ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
2. ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่า 
3.อภิปราย และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น 
5.มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ 
6.มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง 

4. มุ่งมันในกำรท ำงำน 1. เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานจนส าเร็จ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
4. ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
5. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ 
6. ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

  



 

 

ระดับพฤติกรรม 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ ควำมหมำย 

15-16 4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีมาก 
12-14 3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
9-11 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  นักเรียนต้องได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินกำรตรวจงำน/รำยงำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 

นักเรียน 
คนที่ 

รำยกำรประเมิน รวมคะแนน 
ความถูกต้อง
ของรูปแบบ

รายงาน 
(4) 

การศึกษา
ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 

(4) 

การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล 

(4) 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน

อย่างมีเหตุผล 
(4) 

คุณค่าและ
การน าไปใช้

ประโยชน์จริง 
(4) 

 
 

(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
ผู้ประเมิน    ครูผู้สอน        
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16    คะแนน   หมายถึง   ดี 
  9 - 12    คะแนน   หมายถึง   พอใช้ 
  0 - 8      คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
 

กลุ่มที่ 

รำยกำรประเมิน รวมคะแนน 

กำรวำงแผน 
ปฏิบัติงำน 

(4) 

ทักษะกำร
ท ำงำน 
(4) 

กำรอธิบำย
และกำร

บันทึกข้อมูล 
(4) 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรคิด 

(4) 

กำรน ำเสนอ
ข้อมูล 
(4) 

 
(20) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
ผู้ประเมิน    ครูผู้สอน    นักเรียน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16    คะแนน   หมายถึง   ดี 
 9 - 12     คะแนน   หมายถึง   พอใช้ 
 0 - 8       คะแนน   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 

 



 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ ำแนกระดับพฤติกรรมกำร
แสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้    
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
 3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
  
สถำนะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

1. มีวินัย     
 1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น     
 1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการท างาน     

สรุปผลกำรประเมิน     
2.ควำมสนใจใฝ่รู้     
 2.1 มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู ้     
 2.2 มีความกระตือรือร้นในการท างาน     
 2.3 มีความสนใจในการสบืค้นและศึกษาค้นควา้     
 2.4 สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม     
 2.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิง่ที่เรียนรู้     
 2.6 สรุปองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลกำรประเมิน     
3.อยู่อย่ำงพอเพียง     
 3.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด     
 3.2 ใช้สื่ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัดคุ้มค่า     
 3.3 อภิปราย และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     
 3.4 ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่น     
 3.5 มีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างรอบครอบ     
 3.6 มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
 
 
 



 

 

 
 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

4. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน     
 4.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     
 4.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานจนส าเร็จ     
 4.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วยตนเอง     
 4.4 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน     
 4.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ     
 4.6 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

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

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินสมรรถนะ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนที่ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เวลำ 2 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ ำแนกระดับพฤติกรรมกำร
แสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้    
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
 4   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอตลอดเวลามากที่สุด 
      3   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ าเสมอ 
 2   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
 1   หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
สถำนะของผู้ประเมิน   ครูผู้สอน   นักเรียน 

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร     
 1.1 วางแผนในการน าเสนองานอย่างรอบครอบ     
 1.2 สื่อสารได้ชัดเจนมีระบบ ครบถ้วน ถูกต้องในเวลาที่ก าหนด     
 1.3 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม     
 1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อประกอบการสื่อสารได้ถูกต้อง

เหมาะสม 
    

 1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและความถูกตอ้ง     
สรุปผลกำรประเมิน     

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด     
 2.1  วิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม หัวข้อหลัก หัวข้อรอง ได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์     
 2.2 แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์     
 2.3 ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอยา่งรอบคอบ     
 2.4 ตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม     
 2.5 วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน     

สรุปผลกำรประเมิน     
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ     
 3.1 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมชีีวิตในสังคม     
 3.2 แสวงหาความรู้ น ามาประยกุต์ใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา     
 3.3 วิเคราะห์ วางแผน และหาแนวทางแกป้ัญหาได้     
 3.4 ใช้เหตุผล คุณธรรม ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา     
 3.5 สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ     

สรุปผลกำรประเมิน     

รำยกำร 
พฤติกรรมกำรแสดงออก 
4 3 2 1 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต     
         4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     



 

 

         4.2  สามารถท างานกลุม่ร่วมกับผู้อื่นได้     
         4.3  น าความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั     
         4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
         4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่่งผลกระทบตอ่ตนเอง     

สรุปผลกำรประเมิน     
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี     
 5.1 วางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการสืบคน้ข้อมูล     
 5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการสืบค้นข้อมูล     
 5.3 มีทักษะในการรวบรวม จัดเก็บได้อย่างเหมาะสม     
 5.4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยกีารน าเสนอข้อมูล     
 5.5 มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอข้อมูล     

สรุปผลกำรประเมิน     
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 4 3 2 1 

 
เกณฑ์กำรประเมินจำกคะแนนรวม 

17 - 20    คะแนน   หมายถึง   ดีมาก 
13 - 16   คะแนน    หมายถึง   ดี 
 9 - 12    คะแนน    หมายถึง   พอใช้ 
 0 - 8     คะแนน    หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์กำรผ่ำน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี (3) ขึ้นไป 
 
สรุป  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร “กำรเงินพอเพียง” 
บันทึกหลังกำรสอน 

หน่วยกำรเรียนรู้กำรเงินพอเพียง ระดับชั้น ...................................................... 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ ………. เรื่อง ....................................................... เวลำ ....... ชั่วโมง 

จ ำนวนนักเรียน ................ คน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 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. ปัญหำที่พบ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. แนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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