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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                               สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัส  ส 43101              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนเวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห ์                   จ านวน  1 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ค าสอนและทักษะในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  และน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนและสังคมเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข   

ปฏิบัติตนตามบทบาทในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  มีการเลือกใช๎และอนุรักษ์วัฒนธรรม  และ 
ภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศอยํางมีวิจารณญาณ 

ศึกษากระบวนการ และผลดีของการน าเทคโนโลยีมาใช๎เพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริการอยํางมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู๎บริโภค การใช๎เทคโนโลยีและการแขํงขันที่มีผลตํอการผลิตสินค๎าและบริการมีความได๎เปรียบ 
เสียเปรียบในการเลือกบริโภค กฎหมายเกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค  รายได๎ของรัฐจากการเก็บภาษีและการกู๎ยืม 
จากแหลํงตํางๆ และการเสียภาษีของประชาชนเพื่อประโยชน์รํวมกัน 

วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน  ผลดีและผลเสีย ของการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเพิ่มผลผลิตและการบริการ
เพื่อประโยชน์แกํผ๎ูบริโภค  ผลกระทบที่เกิดจากการใช๎ทรัพยากรและแนวทางการแก๎ไข 
 ศึกษาการคลัง  วิธีการจัดเก็บภาษี  การแขํงขันและการประสานผลประโยชน์อยํางมี    คุณธรรม  และรู๎เทําทัน 
วิธีการในรูปแบบตํางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       รหัส  ส 43101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หนํวยการเรียนที่ 1 พระพุทธ 
1. วิเคราะห์พุทธประวัติด๎านการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
2. วิเคราะห์พระพุทธเจ๎าในฐานะเป็นมนุษย์ผ๎ูฝึกตนได๎อยํางสูงสุด    
หนํวยการเรียนที่ 2 พระธรรม 
1.     รู๎ เข๎าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3 
2.    วิเคราะห์ความหมายและคุณคําของหลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3 
3.    รู๎เข๎าใจพุทธศาสนสุภาษิต และค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
หนํวยการเรียนที่ 3 พระสงฆ ์
1. ปฏิบัติตนตํอพระภิกษุสงฆ์ทางกาย วาจา และใจได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
2. วิเคราะห์หน๎าที่และบทบาทของพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา 
3. วิเคราะห์หน๎าที่และบทบาทของพระภิกษุในฐานะพระนักเทศก์ พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระวิทยากร  

พระวิปัสสนาจารย์ และพระนักพัฒนา 
 
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
1. รู๎และเข๎าใจในความส าคัญของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
2. วิเคราะห์ความสอดคล๎องและความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
3. เสนอแนวทางในการรับวัฒนธรรมนานาประเทศอยํางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
4. ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ  
5. รู๎จักเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม 
6. รู๎และเข๎าใจในความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
7. วิเคราะห์ปัจจัยที่กํอให๎เกิดภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
8. เสนอแนวทางในการรับภูมิปัญญานานาประเทศอยํางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
9. เห็นคุณคําในการอนุรักษ์และรู๎จักเลือกรับภูมิปัญญานานาประเทศมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม 
10. เข๎าใจนโยบายและการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 
สาระเศรษฐศาสตร์ 
1.    เข๎าใจกระบวนการและวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของการน าเทคโนโลยีมาใช๎เพื่อเพิ่มผลผลิตและ  
       บริการอยํางมีประสิทธิภาพพร๎อมตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู๎บริโภค 
2 เข๎าใจความส าคัญการใช๎เทคโนโลยีและการแขํงขันที่มีผลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ 
3 ผ๎ูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค๎าและบริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4 น ากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภคไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
5 เข๎าใจการจัดหาสินค๎า และบริการของรัฐให๎แกํประชาชน 
6 รู๎ เข๎าใจรายได๎ของรัฐจากการเก็บภาษี และการกู๎ยืมจากแหลํงตําง  ๆ
7 ตระหนักถึงหน๎าที่ในการเสียภาษ ี



 3 
การจัดหน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัส  ส 43101               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย เวลา 
 
1 

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
พระพุทธ 
1. ความส าคัญพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
2. มหาชนกชาดก 

4 

2 พระธรรม 
1. ความส าคัญของหลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3 
2. ความหมายและคุณคําของหลักธรรม 

5 

3 พระสงฆ ์
1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภัททา  
        และสุมนมาลาการ 
2. ชาวพุทธตัวอยําง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว                  

พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทโท) พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต  
และอนาคริก ธรรมปาละ 

3. การปกปฺองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
4. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวตามหลักทิศ 6 
5. คุณคําและประโยชน์ของศาสนพิธ ี
6. สัมมนาพระพุทธศาสนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได๎ กับการพัฒนาแบบยั่งยืน 

5 

 
4 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
การเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 
3 

5 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญานานาประเทศ 4 
6 นโยบายและการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ 3 

 
7 

สาระเศรษฐศาสตร์ 
การใช๎เทคโนโลยีและความสามารถในการแขํงขัน 

 
6 

8 รายได๎ของรัฐ 6 
9 สิทธิของผู๎บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค 4 
                          รวม 40 

 
 
 

 
 
 
 



 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43101  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 3 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครู ช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคม 
มาตรฐานที่ ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํ
รํวมกัน 

ในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข 
 

การวิเคราะห์หลักสูตร 
เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
ช่วงชั้นที่ 4 

การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ความรู๎ (K) กระบวนการเรียนรู๎  

ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์(A) 
เครื่องมือ วิธีการ 

2.1 รู๎จักการเลือกรับ
วัฒนธรรมนานา
ประเทศมาปรับใช๎
อยํางเหมาะสม 

การวิเคราะห์ 
วัฒนธรรมนานา
ประเทศ 

ตระหนักในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่ดีของชาติ  

- แบบประเมิน 
  ใบงาน    
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- การท างานกลํุม      
- แบบประเมินผล
งานกลํุม 

- ทดสอบ       
- ตรวจใบงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลํุม 
- ประเมินผลงาน
กลุํม 
 

 
1. ความคิดรวบยอด 
 ปัจจุบันวัฒนธรรมทางวัตถุซึ่งเจริญในซีกโลกตะวันตกได๎เข๎ามามีอิทธิพลรุนแรงตํอชีวิตและความเป็นอยูํของคนไทย  
แม๎ความก๎าวหน๎าทางวัตถุเหลํานี้จะมีประโยชน์ แตํก็มีโทษส าหรับผ๎ูไมํรู๎จักเลือกเฟฺน เพราะอาจจะท าลายคุณคําของมนุษย์ได๎
อยํางงํายดาย และถ๎าหากเรารับแตํวัฒนธรรมของชาติตํางๆ เข๎ามาโดยไมํรู๎จักเลือกวํา ส่ิงใดควรรับไว๎ และส่ิงใดไมํควรรับไว๎ ก็
จะสํงผลท าให๎ความเป็นชาติสูญส้ินไปได๎ ดังนั้นการศึกษาเพื่อให๎รู๎เทําทันความเจริญของโลกในยุคใหมํ และเพื่อให๎รู๎จักเลือก
เฟฺนเฉพาะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ตํอความมั่นคงของชาติจึงมีความส าคัญ 

วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกอันล้ าคําที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค์และมอบไว๎ให๎แกํอนุชนรํุนหลัง กระแสโลกาภิวัตน์มีผลตํอ
การเปล่ียนแปลงสังคมของมนุษย์โดยเฉพาะวิถีชีวิตของมนุษย์หรือวัฒนธรรม 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 มีความรู๎ความเข๎าใจในความส าคัญของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
 วิเคราะห์ความสอดคล๎องและความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
 เสนอแนวทางในการรับวัฒนธรรมนานาประเทศอยํางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
 ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ รู๎จักเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม 
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3. สาระการเรียนรู ้
 ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
 ประเภทของวัฒนธรรมไทย 
 ความสอดคล๎องและความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
 การรับวัฒนธรรม 
 การผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 การเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศอยํางมีวิจารณญาณ 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

1. แจ๎งผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง 
2. ครูทบทวนความรู๎เดิมของนักเรียน 

 นักเรียนยกตัวอยํางวัฒนธรรมไทยที่ได๎รับการยกยํองจากชาวตํางชาติ พร๎อมทั้งรํวมกันวิเคราะห์คุณคําของวัฒนธรรม 
ที่นักเรียนยกตัวอยําง 

 นักเรียนรํวมกันอภิปราย ความหมายและลักษณะความส าคัญของวัฒนธรรม และศึกษาความรู๎เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน 
ห๎องสมุด และแหลํงเรียนร๎ูตํางๆ เชํนอินเทอร์เน็ต  

 แบํงกลํุมนักเรียนท าใบงาน เรื่องการจัดประเภทของวัฒนธรรม  ครูและนักเรียนรํวมกันเฉลย 
 แบํงกลํุมนักเรียนกลํุมละ5-7คน รํวมกันศึกษาความรู๎เรื่องวัฒนธรรมไทยในแตํละภาค จากแหลํงความรู๎ตํางๆ การ

วิเคราะห์คุณคําของวัฒนธรรมแตํละภาคของไทยในใบงาน 
 ให๎ตัวแทนแตํละกลํุมน าเสนอหน๎าชั้นเรียน และรํวมกันสรุปลงในสมุดของนักเรียนแตํละคน 

3. ให๎นักเรียนแตํละกลุํมหาขําวหรือบทความเกี่ยวกับวัฒธรรมของชาติในภูมิภาคตํางๆของโลกที่เข๎ามาเผยแพรํ
และ 

เป็นที่นิยมของชาวไทย และให๎นักเรียนแตํละกลุํมน าขําวเกี่ยวกับเรื่องการรับวัฒนธรรมตํางชาติมาวิเคราะห์ตามหัวข๎อในใบ
งาน เรื่องการเลือกรับวัฒนธรรม 

4. ให๎นักเรียนแตํละกลุํมน าเสนอผลงาน และให๎สมาชิกกลุํมอื่นๆรํวมกันเสนอแนะเพิ่มเติม 
5. ให๎นักเรียนศึกษาสาระส าคัญ เรื่อง ประเภทของวัฒนธรรม 
6. แบํงนักเรียนเป็น ๔ กลุํม กลํุมละ ๖-๘ คน เพื่อยกตัวอยํางวัฒนธรรมแตํละประเภท โดยให๎กลํุมที่ ๑ เป็นเรื่อง   

 วัตถุธรรม กลุํมที่ ๒ เป็นเรื่อง คติธรรม กลํุมที่ ๓ เป็นเรื่อง สหธรรม และกลุํมที่ ๔ เป็นเรื่อง เนติธรรม ตามประเด็นท่ีครู  
  ก าหนดให๎จากใบงาน  เร่ือง ประเภทของวัฒนธรรม 

7. ให๎นักเรียนอํานตัวอยํางวัฒนธรรมไทยที่มีการเปล่ียนแปลงจากหนังสือพิมพ์ วารสาร ที่ครูน ามาให๎ พร๎อมทั้ง 
แสดงความคิดเห็น 

8. ให๎นักเรียนยกตัวอยํางรายการโทรทัศน์ท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมไทยไว๎อยํางเหมาะสม 
9. ให๎นักเรียนศึกษาสาระส าคัญ เรื่อง ความสอดคล๎องและความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ  

โดยครูตั้งประเด็นส าคัญให๎ 
10. สํุมถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เรื่อง ความสอดคล๎องและความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและ 

นานาประเทศ 
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               11. แบํงนักเรียนเป็นกลํุม กลุํมละ ๔-๖ คน เพื่อรํวมกันอภิปรายในประเด็น “ความเหมาะสมในการรับวัฒนธรรม
นานาประเทศ”   สํุมให๎นักเรียนเสนอผลของการอภิปรายภายในกลํุม 
              12. ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปสาระส าคัญ เรื่อง ความเหมาะสมในการรับวัฒนาธรรมนานาประเทศ 
              13. ก าหนดให๎นักเรียนแตํงค าขวัญรณรงค์ ค ากลอน/เพลงฯลฯ  ให๎ชํวยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

14. ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัด ๒๐ ข๎อ    ครูเฉลยค าตอบให๎นักเรียน 
15. นักเรียนรํวมกันระดมความคิดในหัวข๎อตํอไปน้ี 

 วัฒนธรรมไทยเรื่องใดที่สมควรปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพราะเหตุใด 
 วัฒนธรรมไทยเรื่องใดที่สมควรอนุรักษ์ เพราะเหตุใด 

16. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํม กลํุมละ4-5 คนรํวมกันอภิปรายถึงแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทยให๎คง
อยูํ 

สืบไป และนักเรียนสามารถมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทยได๎อยํางไร จากนั้นให๎ตัวแทนแตํละกลํุมมาน าเสนอ
ผลงาน 

17. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปถึงความจ าเป็นในการเลือกรับวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนการสอน หนังสือเรียน      ใบงาน 
2. แหลํงเรียนร๎ู ห๎องสมุด      โทรทัศน ์  หนังสือพิมพ์ Internet     ชุมชนท๎องถิ่น 

 
6. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล 
 ตรวจใบงาน  
 สังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 ประเมินผลงานกลํุม 
 จากการสรุปความคิดรวบยอดของค าจ ากัดความ วัฒนธรรม 
 จากการอภิปรายของนักเรียน 
 จากการแสดงความคิดเห็น 
 จากการแตํงค าขวัญ 
 จากการท าแบบฝึกหัด 

2.     เครื่องมือ 
 แบบประเมินใบงาน 
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 แบบประเมินผลงานกลํุม 
 แบบประเมินผ๎ูเรียนรายบุคคล 
 แบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุํมของนักเรียน 
 ใบงานท่ี ๒ 
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 แบบฝึกหัด  
 
 

3. เกณฑ์การประเมินผล 
 ได๎คะแนนรวมจากแบบประเมินผ๎ูเรียนรายบุคคลมากกวําร๎อยละ 50 ถือวํา ผําน แตํถ๎าน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ ครูควรให๎

ความสนใจและแนะน าเป็นรายบุคคล 
 มีการปฏิบัติตั้งแตํ ๘ รายการขึ้นไปในแบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุํมของนักเรียน  แตํถ๎าน๎อยกวํา ๘ รายการ ครูควร

ให๎ความสนใจและแนะน าเป็นรายบุคคล 
 เขียนค าขวัญถูกต๎องตามรูปแบบ พร๎อมทั้งมีสาระครบถ๎วน 
 ท าแบบฝึกหัดถูกต๎องมากกวําร๎อยละ ๖๐ หรือ ๑๒ ข๎อขึ้นไป ถือวํา ผําน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ 
 การประเมินใบงาน 
 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 การประเมินผลงานกลํุม 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกิจกรรมการปฏิบัติตนด๎วยตนเองโดย ให๎นักเรียนบันทึกผลการเข๎ารํวมกิจกรรมที่ได๎ปฏิบัติ   
มีผู๎อยูํรํวมในเหตุการณ์บันทึกรับรองยืนยัน 
 
8.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู๎ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรแก๎ไข 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ข๎อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู๎ครั้งตํอไป 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ ........................................... 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์) 

          ครูผ๎ูสอน 
 
ลงชื่อ ............................................ 
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          (นางสายพิน  วงษารัตน์) 

                                                  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
9. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได๎ท าการตรวจแผนการสอนของอาจารย์ สายพิน  วงษารัตน์ แล๎วมีความคิดเห็นดังนี้ 
9.1 เป็นแผนการการจัดการเรียนรู๎ท่ี  ดีมาก          
     ดี                     
     พอใช๎                  
     ควรปรับปรุง 
9.2 การจัดกิจกรรมได๎น าเอากระบวนการเรียนรู๎ 
 ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญมาใช๎ในการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
  
 ที่ยังไมํเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตํอไป 
 
9.3 เป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี     น าไปใช๎ได๎จริง   
      ควรปรับปรุงกํอนน าไปใช๎ 
9.4 ข๎อเสนอแนะอื่น  ๆ
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ลงชื่อ .........................................……………. 
        
        (………………………………………….) 
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บันทึกผลการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43101  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 3 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคม 
มาตรฐานที่ ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํ
รํวมกัน 

ในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ด้านความรู้ (K) 
 มีความรู๎ความเข๎าใจในความส าคัญของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
 รู๎จักการเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม   

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
 การวิเคราะห์วัฒนธรรมนานาประเทศ 
 วิเคราะห์ความสอดคล๎องและความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค ์
 เสนอแนวทางในการรับวัฒนธรรมนานาประเทศอยํางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
 ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ รู๎จักเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม 
 

ปัญหาที่ควรแก้ไข วิธีด าเนินการแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข/พัฒนา 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
ลงชื่อ…………………………ผ๎ูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ลงชื่อ………ุุุุ.…………………..ผ๎ูตรวจ 
         (นางสายพิน  วงษารัตน์)                         (………ุุุุ…………………….) 
                ครู ช านาญการ           ต าแหนํง…ุุุุ..……………………… 
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ใบงาน 
เร่ือง ประเภทของวัฒนธรรม 

 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                             จ านวน ๑ คาบ 

จุดประสงค์ 
 รู๎และเข๎าใจในความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรม 
 สมาชิกทุกคนเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 
 ให๎สมาชิกทุกคนเข๎าใจวํากิจกรรมนี้เป็นการยกตัวอยํางวัฒนธรรมแตํละประเภท โดยให๎กลํุมที่ 1 เป็นเรื่อง วัตถุธรรม 

กลุํมที่ 2 เป็นเรื่อง คติธรรม กลํุมที่ 3 เป็นเรื่อง สหธรรม และกลุํมที่ 4 เป็นเรื่อง เนติธรรม 
 สมาชิกทุกคนศึกษาสาระส าคัญ เรื่อง ประเภทของวัฒนธรรมไทยสมาชิกทุกคนชํวยกันยกตัวอยําง 
 ทุกกลุํมน าเสนอตัวอยํางเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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เร่ือง สังเคราะห์วัฒนธรรมไทยและนานาประเทศ 
ค าชี้แจง ให๎นักเรียนท าเครื่องหมาย X ลงบนตัวอักษรหน๎าข๎อความที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว 
1. เพราะเหตุใดวัฒนธรรมจึงเป็นมรดกของชาติ 

ก. มีการเปล่ียนไมํหยุดนิ่ง    ข. เป็นความคิดสร๎างสรรค์ 
ค. แสดงถึงความเจริญงอกงาม    ง. มีการถํายทอดสืบตํอไมํขาดตอน 

2. ข๎อใดคือวัฒนธรรมในด๎านวัตถุธรรม 
ก. ศาสนา      ข. ยุทโธปกรณ ์
ค. มารยาทในสังคม     ง. ระเบียบของสังคม 

3. ข๎อใดคือวัฒนธรรมด๎านสหธรรม 
ก. การท าบุญวันเกิด     ข. เครื่องปรับอากาศ 
ค. คุณธรรมความรักชาติ    ง. การแสดงความเคารพ 

4. เพราะเหตุใดวัฒนธรรมด๎านคติธรรมจึงมีความส าคัญในการด ารงชีวิต 
ก. ท าให๎อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ดี    ข. ชํวยให๎มีความสะดวกสบายขึ้น 
ค. ท าให๎สังคมเป็นระเบียบแบบแผน   ง. เป็นหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต 

5. มารยาทในการเดินจัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด 
ก. คติธรรม   ข. สหธรรม  ค. เนติธรรม  ง.วัตถุธรรม 

6. ข๎อใดคือลักษณะของวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู๎จากลักษณะทางกายภาพ 
ก. การบูชาวัวของชาวฮินดู    ข. การปลูกบ๎านทรงไทยขนาบล าน้ า 
ค. ชาวเปอร์เซียอํานหนังสือจากขวาไปซ๎าย  ง. ชาวยุโรปสํวนใหญํมีผิวขาวและผมสีทอง 

7. ปัจจัยใดมีอิทธิพลตํอการเริ่มเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในสังคม 
ก. การเพิ่มขึ้นของประชากร    ข. การยืมวัฒนธรรมเพื่อนบ๎าน 
ค. การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล๎อม    ง. การใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการผลิต 

8. ความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีมีผลตํอวัฒนธรรมด๎านใด 
ก. คติธรรม   ข. สหธรรม  ค. เนติธรรม  ง.วัตถุธรรม 

9. ข๎อใดคือภาพของวัฒนธรรมไทยที่เดํนชัดที่สุด 
ก. มีการประนีประนอมมาก    ข. ยืมวัฒนธรรมตํางชาติเสมอ 
ค. มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม    ง. ใช๎ประโยชน์จากการเรียนรู๎ตลอด 

10. ข๎อใดคือวัฒนธรรมหลวง 
ก. เริ่มต๎นตั้งแตํสมัยสุโขทัย    ข. ปฏิบัติโดยคนสํวนใหญํในสังคม 
ค. หนํวยราชการด าเนินการเป็นหลัก   ง. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกน 

 
 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
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11. ข๎อใดคือวัฒนธรรมราษฎร์ท่ีได๎รับการสืบทอดและปฏิบัติมาช๎านาน 

ก. การท าบุญท่ีวัดในงานเทศกาล        ข. การเลือกปฏิบัติตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ค. การปรับตัวตามวัฒนธรรมนานาประเทศ        ง. การใช๎วิถีประชาในการควบคุมพฤติกรรมในสังคม 

12. ปัจจัยใดท าให๎ไทยเป็นวัฒนธรรมข๎าว 
ก. เป็นเคยชินตามบรรพบุรุษ    ข. มีวิถีชีวิตผูกพันกับการปลูกข๎าว 
ค. อยูํในเขตภูมิอากาศแบบร๎อนชื้น   ง. รับวัฒนธรรมจากจีนและอินเดีย 

13. ข๎อใดคือความเชื่อจากสภาพส่ิงแวดล๎อมของเกษตรกรไทย 
ก. การท าขวัญข๎าว     ข. การปลูกข๎าวด๎วยน้ าฝน 
ค. การสํงข๎าวเป็นสินค๎าออก    ง. การกินข๎าวเป็นอาหารหลัก 

14. ประเทศใดที่เป็นวัฒนธรรมข๎าวเชํนเดียวกับไทย แตํมีระบอบการปกครองแตกตํางกัน 
ก. สิงคโปร ์   ข. มาเลเซีย  ค. เวียดนาม  ง. ฟิลิปปินส์ 

15. ลักษณะใดที่แสดงวําคนไทยมีลักษณะที่เอื้อตํอการปรับตัว 
ก. มีขันติธรรมเป็นหลัก    ข. รู๎จักประสานประโยชน์ 
ค. มีอิสระในการด าเนินชีวิต    ง. ยึดมั่นในกรอบของประเพณี 

16. เพราะเหตุใดคนแกํในชนบทจึงกลัวการไปโรงพยาบาล 
ก. ไมํต๎องเสียคําใช๎จําย    ข. ไมํชอบการเดินทางไกล 
ค. เคยชินกับวิถีชีวิตดั้งเดิม    ง. กลัวการรักษาของแพทย์แผนใหมํ 

17. ข๎อใดคือการประยุกต์ใช๎วัฒนธรรมนานาชาติที่เหมาะสม 
ก. การสร๎างบ๎านทรงสเปน    ข. การใช๎ขนมเค๎กในงานวันเกิด 
ค. การใช๎โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของวัยรุํน   ง. การใช๎อักษรขอมในการประดิษฐ์อักษรไทย 

18. เครื่องดนตรีในข๎อใดได๎รับอิทธิพลจากอินเดีย 
ก. ฆ๎อง   ข. จระเข๎    ค. กระจับปี ่  ง. กลองแขก 

19. เครื่องดนตรีในข๎อใดนําจะเป็นมรดกของชาติไทย 
ก. แตร   ข. ขลํุย   ค. ปี่ไฉน   ง. ตะโพน 

20. แนวทางในข๎อใดที่ชํวยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ก. ตั้งกระทรวงวัฒนธรรม    ข. ตั้งมูลนิธิผดุงวัฒนธรรม 
ค. ท าประชาพิจารณ์เป็นรายปี    ง. สํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5       เร่ืองภูมปัิญญาท๎องถิ่น ภูมปัิญญาไทย ภูมปัิญญานานาประเทศ     ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43101   ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 4 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคม 
มาตรฐานที่ ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํ
รํวมกัน 

ในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข 
การวิเคราะห์หลักสูตร 

เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
ช่วงชั้นที่ 4 

การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ความรู๎ (K) กระบวนการเรียนรู๎  

ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์(A) 
เครื่องมือ วิธีการ 

2.1 รู๎ เข๎าใจความ
สอดคล๎องของภูมิ
ปัญญาไทยกับ
นานาชาติ  และรู๎จัก
เลือกรับและปรับใช๎ 

การวิเคราะห ์
ความส าคัญ
ความหมายและ
ลักษณะของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญานานาประเทศ 

เห็นคุณคํา  และมี 
บทบาทในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และ
นานาประเทศ 

- แบบประเมิน 
  ใบงาน    
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- การท างานกลํุม      
- แบบประเมินผล
งานกลํุม 

- ทดสอบ       
- ตรวจใบงาน 
- สังเกตพฤติกรรม
การท างานกลํุม 
- ประเมินผลงาน
กลุํม 

1. ความคิดรวบยอด 
 ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาได๎รับการสร๎างสรรค์จากบรรพบุรุษของสังคมในท๎องถิ่นน้ันๆอยูํกระจัดกระจายกันไปใน 
วัฒนธรรมของท๎องถิ่น ซึ่งอนุชนรํุนหลังควรเห็นคุณคําและรวบรวมวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเป็นหมวดหมูํ สร๎างเป็นองค์ความรู๎
ให๎คนยุคปัจจุบันได๎ศึกษาและรํวมกันอนุรักษ์อยํางเหมาะสม 
 ภูมิปัญญา เป็นระบบที่ครอบคลุมวิธีคิดของสังคม และความสัมพันธ์ระหวํางสังคมกับธรรมชาติแวดล๎อม ซึ่งปรากฏ
ในรูปของกระบวนการเรียนรู๎ การสร๎างสรรค์ การผลิตใหมํ และการถํายทอดความรู๎ ผํานองค์กรทางสังคมท๎องถิ่น ภูมิปัญญาจึง
อยูํในทุกสังคมที่บรรพบุรุษคิดสร๎างสรรค์ และเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย เกิดจากความรู๎ความสามารถของคนไทยในแตํละท๎องถิ่น
ที่ได๎สืบทอดประสบการณ์ที่ทรงคุณคําให๎แกํลูกหลาน เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตให๎มีความสุขตํอไป 
 สังคมในโลกนี้มีการส่ังสมความรู๎และประสบการณ์ไว๎เป็นภูมิปัญญาให๎กับอนุชนรุํนหลังเชํนเดียวกับสังคมไทย   
ภูมิปัญญาบางเรื่องสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอมนุษยชาติได๎อยํางดี จัดเป็นภูมิปัญญานานาประเทศ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู๎และเข๎าใจในความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
 วิเคราะห์ปัจจัยที่กํอให๎เกิดภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
 เสนอแนวทางในการรับภูมิปัญญานานาประเทศอยํางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
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 เห็นคุณคําในการอนุรักษ์และรู๎จักเลือกรับภูมิปัญญานานาประเทศมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม 
 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
 ปัจจัยที่กํอให๎เกิดภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
 แนวทางที่เหมาะสมในการรับภูมิปัญญานานาประเทศ 
 ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญา 
 การถํายทอดภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในภูมิภาคตํางๆของไทย และ ของสังคมอื่น 
 แนวทางการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ความสอดคล๎องและความแตกตํางของภูมิปัญญาไทยกับนานาชาติ 
 การเลือกรับ และปรับใช๎ภูมิปัญญาจากตํางประเทศ 
 ความจ าเป็นที่จะต๎องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

1. แจ๎งผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง 
2. ครูน าภาพที่แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์มาให๎นักเรียนดู 

 ภาพศิลป วัฒนธรรม เชํนภาพจิตรกรรมฝาผนัง การท าตุ๏กตาดินเผา ฯลฯ 
 ภาพเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน สํุม ตะกร๎า จอบ เสียม คันไถ อวน  แห  
 ภาพการทอผ๎า 
 ภาพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํนจักรสาน การท าภาชนะเครื่องปั้นดินเผา การท ารํม  เป็นต๎น 

3. ตั้งค าถามนักเรียนให๎คิด วิเคราะห์ในหัวข๎อตํอไปน้ี 
 ภาพอะไร   อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช๎คืออะไร   มีประโยชน์อยํางไร  และ แสดงถึงความรู๎ ความสามารถของมนุษย์อยํางไร  
       จงอธบิาย 

4. ครูชี้แนะให๎นักเรียนเข๎าใจถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สามารถผลิตสิ่งตํางๆ ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ตํอสภาพ
การด ารงชีวิต 

5. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายสรุปความหมาย  ลักษณะ และวิธีการถํายทอด ของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
6. นักเรียนท าใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ ลักษณะของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และชํวยกันเฉลยในชั้นเรียน 
7. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมๆละ 5-6 คนแบํงนักเรียนเป็น ๖ กลุํม  ให๎ศึกษาความรู๎เรื่องภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน 

แตํละภาคโดยให๎แตํละกลุํมจับฉลาก เพื่อค๎นคว๎าภูมิปัญญาในแตํละภูมิภาคจากหนังสือเรียน วารสาร และ Website ตําง ๆ  
และอภิปรายรํวมกันในประเด็น ดังตํอไปนี้   
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเรื่องอะไร 
 มีความส าคัญ หรือมีประโยชน์อยํางไร 
 ได๎รับการสํงเสริมหรือสนับสนุนจากรัฐบาล และชุมชนอยํางไร 
และแตํละกลํุมน าเสนอผลงาน ให๎นักเรียนแตํละกลุํมน าเสนอพร๎อมทั้งการยกตัวอยํางเพิ่มเติมจากความรู๎ และประสบการณ์ 
ของแตํละกลุํม 
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8. ให๎นักเรียนดูซีดี เรื่องภูมิปัญญาในภูมิภาคตํางๆของโลก และรํวมกันวิเคราะห์ในหัวข๎อตํอไปน้ี 
 ภูมิปัญญาของชาติใดที่คนไทยสามารถน ามาประยุกต์ใชํได๎อยํางเหมาะสม 
 วิเคราะห์ประโยชน์ของภูมิปัญญาในข๎อ แรก 
 มีวิธีการเลือกรับและน ามาปฏิบัติอยํางไร 

9. ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปสาระส าคัญ เรื่อง ลักษณะ ความส าคัญ และมูลเหตุกํอให๎เกิดของภูมิปัญญาใน 
แตํละภูมิภาค 

10. ให๎นักเรียนรํวมกันจัดกลํุมของภูมิปัญญาไทย โดยมีครูแนะน าลักษณะของภูมิปัญญาไทยให๎นักเรียน 
11. ให๎นักเรียนศึกษาสาระส าคัญ เรื่อง ประเภทของภูมิปัญญาไทยและครูภูมิปัญญาไทย 
12. ให๎นักเรียนแตํละคนเลือกจังหวัดคนละ ๑ จังหวัดเพื่อสืบค๎นภูมิปัญญาที่เดํนชัด และน าข๎อมูลมาจัดท า

หนังสือเลํมเล็ก เรื่อง ภูมิปัญญาที่มีคํา 
13. แบํงนักเรียนเป็น ๗ กลุํม เพื่อสืบค๎นประวัติและผลงานของครูภูมิปัญญา โดยให๎นักเรียนรํวมกันจัดการเพื่อ

ไมํให๎ซ้ ากัน และจัดท าเป็นรายงานสํง 
14. ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปสาระส าคัญ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญานานาประเทศ 
15. ให๎นักเรียนจับคูํเพื่อรํวมกันคิด แนวทางที่เหมาะสมในการรับภูมิปัญญานานาประเทศมาประยุกต์ใช๎ใน 

การด ารงชีวิตประจ าวัน 
16. ให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน 
17. ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัด ๒๐ ข๎อ 
18. ครูเฉลยค าตอบให๎นักเรียน 

 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนการสอน  
 หนังสือเรียน กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖      
  ใบงาน  
 เอกสารประกอบการเรียน เรื่องภูมิปัญญาไทย  
 ซีดีเรื่องภูมิปัญญาไทย 
 รูปภาพการบวชต้นไม้ในภาคเหนือ ผ้าพ้ืนเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระเป๋าย่านลิเพาของภาคใต้  

และบ้านทรงไทยของภาคกลาง 
2. แหลํงการเรียนรู ๎

 ห๎องสมุดกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และห๎องสมุดโรงเรียน 
 Website เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และครูภูมิปัญญาไทย 
  โทรทัศน์  
  หนังสือพิมพ ์  
 ชุมชนท๎องถิ่น 
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6. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล 
 ทดสอบ       
 ตรวจใบงาน  
 สังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม  
 ประเมินผลงานกลํุม 
 การวัดผล 
 จากการอภิปรายของนักเรียน 
 จากการสรุป/ยกตัวอยํางของนักเรียน 
 จากการน าเสนอผลการค๎นคว๎า 
 จากการท าหนังสือเลํมเล็ก เรื่อง ภูมิปัญญาที่มีคํา 
 จากการท าเป็นรายงาน 
 จากการแสดงความคิดเห็น 
 จากการท าแบบฝึกหัด 

2.     เครื่องมือ 
 แบบทดสอบ 
  แบบประเมินใบงาน 
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม 
  แบบประเมินผลงานกลํุม 
 แบบประเมินผ๎ูเรียนรายบุคคล 
 แบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุํมของนักเรียน 
 หนังสือเลํมเล็ก เรื่อง ภูมิปัญญาที่มีคํา 

3.     เกณฑ์การประเมินผล 
 การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ 
 การประเมินใบงาน 
  การประเมินพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 การประเมินผลงานกลํุม 
 ได๎คะแนนรวมจากแบบประเมินผ๎ูเรียนรายบุคคลมากกวําร๎อยละ ๕๐ ถือวํา ผําน แตํถ๎าน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ ครูควรให๎

ความสนใจและแนะน าเป็นรายบุคคล 
 มีการปฏิบัติตั้งแตํ ๘ รายการขึ้นไปในแบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุํมของนักเรียน แตํถ๎าน๎อยกวํา ๘ รายการ ครูควรให๎

ความสนใจและแนะน าเป็นรายบุคคล 
 จัดท าหนังสือเลํมเล็กได๎ถูกต๎องตามรูปแบบ มีสาระครบถ๎วนและถูกต๎อง 
 ท าแบบฝึกหัดถูกต๎องมากกวําร๎อยละ ๖๐ หรือ ๑๒ ข๎อขึ้นไป ถือวํา ผําน 
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7. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกิจกรรมการปฏิบัติตนด๎วยตนเองโดย ให๎นักเรียนบันทึกผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ที่ได๎ปฏิบัติ  มีผู๎อยูํรํวมในเหตุการณ์บันทึกรับรองยืนยัน 
 
8 . บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................…………………………… 
 พฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรแก๎ไข 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ …………………………. 
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู๎ครั้งตํอไป 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................…………………………… 

 
 

ลงชื่อ ............................................ 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์) 

          ครูผ๎ูสอน 
 
 
ลงชื่อ ............................................... 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์.) 

                                                      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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9. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได๎ท าการตรวจแผนการสอนของอาจารย์ สายพิน  วงษารัตน์ แล๎วมีความคิดเห็นดังนี้ 
 
9.1 เป็นแผนการการจัดการเรียนรู๎ท่ี  ดีมาก          
     ดี                     
     พอใช๎                  
     ควรปรับปรุง 
9.2 การจัดกิจกรรมได๎น าเอากระบวนการเรียนรู๎ 
 ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญมาใช๎ในการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
  
 ที่ยังไมํเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตํอไป 
 
9.3 เป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี     น าไปใช๎ได๎จริง   
      ควรปรับปรุงกํอนน าไปใช๎ 
 
9.4 ข๎อเสนอแนะอื่น  ๆ
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

ต าแหนํง………………………………………. 
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บันทึกผลการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่องภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญานานาประเทศ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43101  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 5 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคม 
มาตรฐานที่ ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํ
รํวมกัน 

ในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู๎และเข๎าใจในความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
 วิเคราะห์ปัจจัยที่กํอให๎เกิดภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
 เสนอแนวทางในการรับภูมิปัญญานานาประเทศอยํางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
 เห็นคุณคําในการอนุรักษ์และรู๎จักเลือกรับภูมิปัญญานานาประเทศมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม 

ด้านความรู้ (K) 
รู๎ เข๎าใจความสอดคล๎อง ความส าคัญของภูมิปัญญาไทยกับนานาชาติ  และรู๎จักเลือกรับและปรับใช๎   

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
การวิเคราะห ์ความส าคัญความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญานานาประเทศ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค ์
 เสนอแนวทางในการรับภูมิปัญญานานาประเทศอยํางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
 เห็นคุณคํา  และมีบทบาทในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และนานาประเทศ 

 
ปัญหาที่ควรแก้ไข วิธีด าเนินการแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข/พัฒนา 

   
   
   
   
   
   
 
 
 
ลงชื่อ…………………………ผ๎ูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ลงชื่อ………ุุุุ.…………………..ผ๎ูตรวจ 
         (นางสายพิน  วงษารัตน์)                          (………ุุุุ…………………….) 
                ครูช านาญการ คศ.2                         ต าแหนํง…ุุุุ..……………………… 
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เร่ือง สังเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและนานาประเทศ 
ค าชี้แจง ให๎นักเรียนท าเครื่องหมาย X ลงบนตัวอักษรหน๎าข๎อความที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว 
1. ข๎อใดเป็นลักษณะเดํนของภูมิปัญญาไทย 

ก. เป็นหลักส าคัญของวัฒนธรรมไทย   ข. เป็นปัจจัยพื้นฐานจากการปลูกข๎าว 
ค. มีการประยุกต์ภูมิปัญญานานาประเทศ  ง. มีความสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของท๎องถิ่น 

2. สมุนไพรไทยเป็นสํวนหนึ่งของภูมิปัญญาด๎านใด    
ก. ธุรกิจชุมชน     ข. การจัดการองค์กร 
ค. การแพทย์แผนไทย     ง. ศิลปหัตถกรรมท๎องถิ่น 

3. กลุํมประมงพื้นบ๎าน จัดเป็นภูมิปัญญาสาขาใด 
ก. ธุรกิจชุมชน  ข. เกษตรกรรม  ค. อุตสาหกรรม  ง. การจัดการองค์กร 

4. วนเกษตร มีลักษณะตรงกับข๎อใด 
ก. ไมํใช๎ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก    ข. ใช๎ปุ๋ยธรรมชาติในการเพาะปลูก 
ค. ปลูกพืชหลายชนิดแบบธรรมชาติ   ง. ปลูกสวนปูาผสมผสานกับพืชอื่น ๆ 

5. ข๎อใดเป็นภูมิปัญญาในการจัดการด๎านทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม 
ก. การบวชต๎นไม๎ ข. การเก็บของปูา  ค. การปลูกสวนปูา  ง.การปลูกบ๎านด๎วยไม๎จากปูา 

6. การร๎องเพลงอีแซวของชาวสุพรรณบุรี เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด๎านใด 
ก. ทัศนศิลป์   ข. ศิลปกรรม  ค. วรรณกรรม  ง. ธุรกิจชุมชน 

7. ข๎อใดคือตัวอยํางของการใช๎ภูมิปัญญาสร๎างความจงรักภักดีตํอประเทศชาติ 
ก. การปกครองแบบเทวนิยม    ข. การปกครองแบบพํอปกครองลูก 
ค. การสืบสันตติวงศ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์  ง. การใช๎ระบอบประชาธิปไตยปกครองบ๎านเมือง 

8. ข๎อใดไมํเกี่ยวกับประโยชน์ของภูมิปัญญา 
ก. แก๎ปัญหาในท๎องถิ่น    ข. สร๎างชาติเป็นปึกแผํน 
ค. สร๎างความมั่นคงทางการเมือง   ง. ชํวยให๎ร๎ูจักการผํอนส้ันผํอนยาว 

9. ข๎อใดคือประโยชน์ของหลักการเบญจขันธ์ 
ก. การสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง    ข. การสร๎างความร่ ารวยให๎สังคม 
ค. การสํงเสริมให๎มีสุขภาพอนามัยดี   ง. การสนับสนุนให๎เกิดความปลอดภัยในสังคม 

10. เหตุการณ์ใดกํอให๎เกิดการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไทยขึ้นในยุคปัจจุบัน 
ก. การปฏิรูปการศึกษา    ข. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ค. ความเส่ือมโทรมของสังคมไทย   ง. การขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยม 

11. ผ๎ูใดสร๎างความตระหนักในคุณคําของความรู๎ความสามารถของคนไทย 
ก. นายกรัฐมนตรี     ข. ประธานรัฐสภา 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
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ค. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์    ง. พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

 
 
 
12. ส่ิงใดแสดงถึงการละเลยภูมิปัญญาไทย 

ก. น าผลผลิตที่มีคําจ าหนําย    ข. ไมํจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
ค. ไมํมีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล   ง. ไมํได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานราชการ 

13. ข๎อใดแสดงถึงภูมิปัญญาด๎านอาหารที่เดํนของคนในภาคใต๎ 
ก. ถนอมอาหารจากปลา    ข. รับประทานครบ ๕ หมูํทุกมื้อ 
ค. ใช๎ผักในท๎องถิ่นกับอาหารรสเผ็ดจัด   ง. ประดิษฐ์ประดอยอาหารให๎สวยงาม 

14. วัสดุในท๎องถิ่นข๎อใดที่สามารถย๎อมผ๎าเป็นสีแดงได๎ 
ก. ขี้ครั่ง  ข. มะเกลือ  ค. ใบคราม  ง. แกํนขนุน 

15. ตีนเสา มีประโยชน์ในด๎านใด 
ก. เก็บอุปกรณ์จับปลาของภาคตะวันออก 
ข. แก๎ปัญหาฝนตกชุกดินทรุดตัวในภาคใต๎ 
ค. เพิ่มความสวยงามให๎เสาบ๎านของภาคเหนือ 
ง. ชํวยในการระบายความร๎อนใต๎ถุนบ๎านของภาคกลาง 

16. ระบบเหมืองฝายในภาคเหนือ มีประโยชน์ในด๎านใด 
ก. เกษตรกรรม ข. ศิลปกรรมท๎องถิ่น ค. หัตถกรรมพื้นบ๎าน ง. สุขภาพอนามัยชุมชน 

17. เครื่องใช๎จากภูมิปัญญาไทยข๎อใดที่ใช๎ประโยชน์แตกตํางจากสิ่งอื่น ๆ 
ก. หลุก  ข. ระหัด   ค. กระชัง   ง. กระชอน 

18. ข๎อใดคือประโยชน์ของภูมิปัญญานานาประเทศในด๎านอุตสาหกรรม 
ก. มีรูปทรงสากล    ข. ผลิตได๎สวยงามทนทาน 
ค. ผลิตได๎ครั้งละจ านวนมาก   ง.. มีความสะดวกในการประดิษฐ์คิดค๎น 

๑๙. การค๎นพบส่ิงใดของปาสเตอร์กํอให๎เกิดประโยชน์ในการผลิตขนมปังในปัจจุบัน 
ก. ยีสต์  ข. ไฟฟฺา   ค. อะตอม  ง.อะลูมิเนียม 

๒๐. การค๎นพบส่ิงใดของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่จัดเป็นภูมิปัญญานานาประเทศ 
ก. การใช๎ระหัดหวิดน้ าก าจัดน้ าเสีย 
ข. การปลูกสตรอเบอร์รี่ได๎ทุกฤดูกาล 
ค. การผลิตก๏าซชีวภาพจากสับปะรด 
ง. การใช๎หญ๎าแฝกในการรักษาหน๎าดิน 

 
เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู้ 

 
ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ 
๑ 
๒ 

ง 
ค 

๖ 
๗ 

ข 
ข 

๑๑ 
๑๒ 

ง 
ข 

๑๖ 
๑๗ 

ก 
ง 
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๓ 
๔ 
๕ 

ง 
ค 
ก 

๘ 
๙ 
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ค 
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๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

ค 
ก 
ก 

๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

ค 
ก 
ง 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง    นโยบาย การประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43101  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 3 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคม 
มาตรฐานที่ ส 2.2 เข๎าใจระบอบการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

การวิเคราะห์หลักสูตร 
เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
ช่วงชั้นที่ 4 

การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ความรู๎ (K) กระบวนการเรียนรู๎  

ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์(A) 
เครื่องมือ วิธีการ 

2.1 - รู๎และ เข๎าใจนโยบายและ
หลักการด๎านความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศ 
- รู๎และเข๎าใจบทบาท 
หน๎าที่ขององค์กรท่ีก าหนด
และด าเนินความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศของไทย 

การวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศกับประเทศที่มี
ระบอบการเมืองการ  
ปกครองที่คล๎ายคลึง
และแตกตํางกับไทย 

 - แบบประเมิน 
  ใบงาน    
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- การท างาน
กลุํม      
- แบบ
ประเมินผล
งานกลํุม 

- ทดสอบ       
- ตรวจใบงาน 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลํุม 
- ประเมินผล
งานกลํุม 
 

 
1. ความคิดรวบยอด 
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ  มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก  ซึ่งมีทั้งประเทศที่มี
ระบอบการปกครองที่แตกตํางและคล๎ายคลึงกันกับประเทศไทย  ในการก าหนดนโยบายด๎านความสัมพัฯธ์ของประเทศนั้นจะ
ยึดถือการประสานประโยชน์รํวมกันท้ังด๎านความมั่นคงและด๎านเศรษฐกิจเป็นหลัก 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 รู๎ เข๎าใจนโยบายและการประสานประโยชน์ระหวําประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 นโยบายและความสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับประเทศอื่นท่ีมีระบอบการปกครองคล๎ายกันและตํางกัน 
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 การก าหนดนโยบายและหลักการด๎านความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ 
 ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศกับประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่คล๎ายคลึงและแตกตํางกับไทย 
 องค์กรที่มีบทบาทในการก าหนดและด าเนินความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของไทย 

 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

1.   แจ๎งผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง 
2 .  ครูให๎นักเรียนดูซีดี / ขําว / ภาพขําว  เกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนประเทศตํางๆของคณะรัฐบาล หรือประมุข 
      ตํางประเทศมาเยือนไทย 
3.  ครูและนักเรียนอภิปรายรํวมกันถึงผลของการติดตํอสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับตํางประเทศดังกลําว 
4.  นักเรียนศึกษา เรื่อง การด าเนินนโยบายด๎านความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของไทยในหัวข๎อตํอไปน้ี 

 การก าหนดนโยบายและหลักการด๎านความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ 
 ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของไทยกับประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่คล๎ายคลึงกันและ   แตกตํางกับไทย 
 องค์กรที่มีบทบาทในการก าหนดและด าเนินการความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของไทย 

5.   แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมๆละ 5-7คน รํวมกันวิเคราะห์ในหัวข๎อตํอไปน้ี 
 การท่ีรัฐบาลด าเนินนโยบายด๎านความสัมพันธ์กับตํางประเทศนั้น จ าเป็นจะต๎องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไมํ  
อธิบายเหตุผล 
 นักเรียนเห็นด๎วยหรือไมํกับค ากลําวที่วําปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่มีระบอบการปกครอง 
ที่แตกตํางกับไทยและประเทศที่มีการปกครองคล๎ายคลึงกับไทย 

6.  ให๎นักเรียนแตํละกลุํมออกมาเสนอความคิดเห็นประมาณ 2-3 กลุํม และให๎กลํุมที่มีความคิดเห็นแตกตํางกันเสนอ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

7.  ให๎นักเรียนแตํละกลุํมหาขําวเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับประเทศตํางๆ และวิเคราะห์ 
ตาม หัวข๎อที่ก าหนดให๎ในใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ 

8.  ให๎นักเรียนแตํละกลุํมน าเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน และให๎กลํุมอื่นเสนอแนะ 
9.  นักเรียนรํวมกันคิดวิเคราะห์ เรื่องการด าเนินนโยบายด๎านความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของไทย เชํน    

 ประเทศไทยจ าเป็นต๎องติดตํอกับตํางประเทศ 
 เศรษฐกิจไทยจะอยูํรอดถ๎ามีเพื่อนบ๎านดี 
 ไทยต๎องพึ่งพาอาศัยตํางประเทศ 
 ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศจะสํงผลดีตํอเศรษฐกิจไทย 
        10. นักเรียนและครูรํวมกันสรุปความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับตํางประเทศและบทบาทส าคัญขององค์กร 
ที่มีหน๎าที่สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ 
 11. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู๎ 

 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนการสอน  
 หนังสือเรียน      
  ใบงาน 
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แหลํงเรียนร๎ู 
 ห๎องสมุด       
 โทรทัศน์  
  หนังสือพิมพ ์ Internet     ขําว  ภาพ 
 
6. การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 
 แบบทดสอบ       
 ตรวจใบงาน  
 สังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม  
 ประเมินผลงานกลํุม 
 เครื่องมือ 
 แบบประเมินใบงาน        
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม       
 แบบประเมินผลงานกลํุม 
เกณฑ์การประเมิน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ    
  การประเมินใบงาน     
 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 การประเมินผลงานกลํุม 
 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกิจกรรมการปฏิบัติตนด๎วยตนเองโดย ให๎นักเรียนบันทึกผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ที่ได๎ปฏิบัติ  มีผู๎อยูํรํวมในเหตุการณ์บันทึกรับรองยืนยัน 
 
8 . บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรแก๎ไข 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
ข๎อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู๎ครั้งตํอไป 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ ............................................ 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์) 
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          ครูผ๎ูสอน 

 
ลงชื่อ ............................................... 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์.) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
9. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได๎ท าการตรวจแผนการสอนของอาจารย์ สายพิน  วงษารัตน์ แล๎วมีความคิดเห็นดังนี้ 
 
9.1 เป็นแผนการการจัดการเรียนรู๎ท่ี  ดีมาก          
     ดี                     
     พอใช๎                  
     ควรปรับปรุง 
9.2 การจัดกิจกรรมได๎น าเอากระบวนการเรียนรู๎ 
 ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญมาใช๎ในการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
  
 ที่ยังไมํเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตํอไป 
 
9.3 เป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี     น าไปใช๎ได๎จริง   
      ควรปรับปรุงกํอนน าไปใช๎ 
 
9.4 ข๎อเสนอแนะอื่น  ๆ
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

ต าแหนํง………………………………………. 
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บันทึกผลการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นโยบาย การประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43105  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 3 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคม 
มาตรฐานที่ ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํ
รํวมกัน 

ในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
รู้ เข้าใจนโยบายและการประสานประโยชน์ระหว่าประเทศไทยกับประเทศอื่น 

ด้านความรู้ (K) 
 รู๎และ เข๎าใจนโยบาย หลักการด๎านความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ บทบาทหน๎าที่ขององค์กรท่ีก าหนดและด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของไทย 

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศกับประเทศที่มีระบอบการเมืองการ  ปกครองที่คล๎ายคลึง 
และแตกตํางกับไทย 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   

ปัญหาที่ควรแก้ไข วิธีด าเนินการแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข/พัฒนา 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
ลงชื่อ…………………………ผ๎ูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ลงชื่อ………ุุุุ.…………………..ผ๎ูตรวจ 
         (นางสายพิน  วงษารัตน์)           (………ุุุุ…………………….) 
                ครูช านาญการ คศ.2     ต าแหนํง…ุุุุ..……………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง    เทคโนโลยีและความสามารถในการแขํงขัน         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43105  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 3 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานที่ ส 3.1 เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎ 

อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 
 

การวิเคราะห์หลักสูตร 
เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
ช่วงชั้นที่ 4 

การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ความรู๎ (K) กระบวนการเรียนรู๎  

ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์(A) 
เครื่องมือ วิธีการ 

3.1 -เข๎าใจความส าคัญการ
ใช๎เทคโนโลยีและการ
แขํงขันท่ีมีผลตํอการผลิต
สินค๎าและบริการ 
- อธิบายความแตกตําง
ระหวํางความได๎เปรียบใน
การแขํงขันอัน
เนื่องมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความได๎เปรียบอัน
เนื่องมาจากเทคโนโลย ี
-อธิบายองค์ประกอบ
ส าคัญในการพิจารณา
ระดับความสามารถใน 
การแขํงขัน 

- วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย 
ของการน าเทคโนโลยี 
- วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ
ในการพิจารณาระดับ
ความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ
ตํางๆของสถาบัน 
World Economic 
Forum 

เห็นความส าคัญ
ของเทคโนโลยีตํอ
การพัฒนาประเทศ 

- แบบประเมิน 
  ใบงาน    
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- การท างาน
กลุํม      
- แบบ
ประเมินผล
งานกลํุม 

- ทดสอบ       
- ตรวจใบงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลํุม 
- ประเมินผลงาน
กลุํม 
 

 
1. ความคิดรวบยอด 
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 ความแตกตํางระหวํางประเทศที่ร่ ารวยและแระเทศที่ยากจน คือทรัพยากรธรรมชาติและเงินท่ีประเทศนั้นมีอยูํ แตํ
ความแตกตํางระหวํางประเทศที่พัฒนาแล๎วและประเทศที่ก าลังพัฒนา คือ ระดับเทคโนโลยีที่แตกตํางกัน เนื่องจากเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์กับการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของแตํละประเทศ ดังนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสํงผลตํอระดับการ
พัฒนาของแตํละประเทศ  และในโลกปัจจุบันการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศได๎ให๎ความส าคัญกับความ
ได๎เปรียบเชิงการแขํงขัน โดยมุํงเน๎นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี ทักษะแรงงาน ระบบการจัดการท่ีดี และการสร๎างมูลคําเพิ่มเพื่อ
น าไปสํูการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแขํงขันของประเทศและน าไปสํูมาตรฐานการด ารงชีวิตที่สูงขึ้นของ
ประชาชน 
 
 การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในด๎านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมกํอให๎เกิดประโยชน์แกํมนุษย์เป็นอันมาก ขณะ
เดี่ยวกันเทคโนโลยีอาจกํอให๎เกดผลเสียอยํางมหาศาลได๎เชํนกัน ดังนั้นการน าเทคโนโลยีมาใช๎จึงต๎องค านึงถึงผลดีและผลเสีย
ให๎รอบคอบ 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู๎ เข๎าใจความส าคัญการใช๎เทคโนโลยีและการแขํงขันที่มีผลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ 
 รู๎และเข๎าใจ หลักการใช๎เทคโนโลยีในการผลิตสินค๎าและบริการ และการบริโภค 
 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของการน าเทคโนโลยีมาใช๎เพื่อเพํอมผลผลิตและบริการอยํางมีคุณภาพ 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 การเสริมสร๎างทักษะและความสามารถในการแขํงขัน 
 การวัดระดับความสามารถในการแขํงขัน 
 หลักการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

- การใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรม 
- การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
- การใช้เทคโนโลยีในภาคบริการ 

 ผลของการใช๎เทคโนโลยีในการผลิต การบริการ และการบริโภค 
- ผลดีของการใช๎เทคโนโลยีในการผลิต การบริการและการบริโภค 
- ผลเสียของการใช๎เทคโนโลยีในการผลิต การบริการและการบริโภค 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

1.   แจ๎งผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง 
2 .  ให๎นักเรียนดูซีดี / ขําว / ภาพขําว  เกี่ยวกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี แล๎วอภิปรายถึงความจ าเป็นในการน า 

 เทคโนโลยีมาใช๎ในชีวิต และแสดงความคิดเห็น และให๎แสดงความคิดเห็นวําเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วยกับการน า เทคโนโลยีมา
ใช๎ในชีวิต และการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ 

3. น ารูปเกี่ยวกับเทคโนโลยีตํางๆที่น ามาใช๎ในด๎านเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการมาให๎นักเรียนดู เชํน 
- รูปชาวนาใช๎เครื่องจักรในการท านา 
- รูปชาวนาในรถเก็บเกี่ยวข๎าว 
- รูปเครื่องจักรทันสมัยผลิตสินค๎าในโรงงานอุตสาหกรรม 
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- รูปคนก าลังใช๎โทรศัพท์มือถือ 

 จากนั้นครูได๎ถามนักเรียนวํา “ วิทยาการและเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทส าคัญตํอการผลิตและบิการทางด๎าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการอยํางไร” โดยครูซักถามนักเรียนเป็นรายบุคคลจ านวน ๕–๑๐ คน 

4. ให๎นักเรียนชํวยกันสรุปหลักการและความส าคัญของเทคโนโลยีที่มีตํอการผลิตและการบริการ ทั้งด๎าน 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จากนั้นให๎นักเรียนแตํละคนบันทึกสาระส าคัญลงสมุด 

5. นักเรียนรํวมกันสรุปถึงความจ าเป็นของเทคโนโลยีที่มีตํอการด าเนินชีวิตของบุคคลและการพัฒนาประเทศ 
 
 

6. ให๎นักเรียนเปรียบเทียบคนรวย – คนมีความรู๎ และเปรียบเทียบระหวําประเทศที่มีทรัพยากรมากมายกับ 
ประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี นักเรียนชํวยกันพิจารณาแสดงความคิดเห็นวํา ประเทศไหนมีความได๎เปรียบใน 
การแขํงขันมากกวํากัน เพราะอะไร 

7. ยกตัวอยํางประเทศที่มีทรัพยากรมาก เชํน พมํา กับประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี เชํน สิงคโปร์ แล๎ว 
อภิปรายรํวมกันวํา ประเทศไหนมีความได๎เปรียบในการแขํงขันมากกวํากัน เพราะอะไร 

8 . แบํงกลํุมนักเรียน ให๎แตํละกลุํมยกตัวอยํางเทคโนโลยีมา 1 อยําง อภิปรายถึงผลดี ผลเสียของการใช๎เทคโนโลยี 
ชนิดนั้นๆ ตัวแทนกลุํมน าเสนอผลการอภิปรายหน๎าชั้นเรียน นักเรียนทุกคนชํวยกันเสนอแนะ 

9. แบํงนักเรียนออกเป็น ๓ กลุํม ให๎ศึกษาข๎อมูลและท าการอภิปรายผลดีผลเสียของการเทคโนโลยี 
 กลุ่มที่ ๑ ศึกษาและอภิปรายผลดีผลเสียของการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการผลิตด๎านเกษตร 
 กลุ่มที่ ๒ ศึกษาและอภิปรายผลดีผลเสียของการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการผลิตด๎านอุตสาหกรรม 
 กลุ่มที่ ๓ ศึกษาและอภิปรายผลดีผลเสียของการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในด๎านการบริการ 
 ในระหวํางการอภิปราย ครูได๎สังเกตระบบการท างานโดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรมแบบกลุํม ตลอดจนให๎
ค าแนะน าตํางๆแกํนักเรียน จากนั้นให๎ตัวแทนแตํละกลํุมออกมารายงานสรุปผลการอภิปรายที่หน๎าชั้นเรียน และนักเรียน
กลุํมอื่นๆสรุปสาระส าคัญลงในสมุด 

10. ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาในรูปแบบใดบ้าง 

 11. ให๎นักเรียนอธิบายองค์ประกอบส าคัญเพื่อเสริมสร๎างทักษะ และความสามารถในการแขํงขันพร๎อมกับ 
ยกตัวอยํางประกอบ 

12.. ให๎นักเรียนอภิปรายรํวมกันเรื่องมาตรฐานสินค๎า เชํนการท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดมาตรฐานข๎าวหอมมะล ิ
 ไทย ต๎องมีข๎าวหอมมะลิไทยไมํน๎อยกวําร๎องละ 92 ขึ้นไป เป็นต๎น มาตรฐานดังกลําวสํงผลดีตํอความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศอยํางไร 

13. ให๎นักเรียนหาข๎อมูลลําสุดเรื่อง ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย พร๎อมทั้งรายงานวําล าดับ 
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศที่เปล่ียนแปลงไป มีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไรบ๎าง 

14. แบํงกลํุมนักเรียนออกเป็น 2 กลุํม 
 กลุํมที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ World Economic Forum ใช๎พิจารณาระดับความสามารถในการแขํงขัน

ของประเทศตํางๆ 
 กลุํมที่ 2 ศึกษาแนวความคิดของศาสตราจารย์ Michael E. Porter ในการจัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของ

ประเทศตํางๆทั่วโลก แล๎วบันทึกลงในใบงาน เทคโนโลยีและความสามารถในการแขํงขัน และตัวแทนกลุํมน าเสนอ 
ผลการศึกษา อภิปรายและการซักถาม 

 ให๎นักเรียนอธิบายความแตกตํางของแนวคิดในการวัดความสามารถในการแขํงขันของสถาบัน  
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World Economic Forum และของศาสตราจารย์ Michael E. Porter 

15. ให๎นักเรียนพิจารณาถึงความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยในด๎านตํางๆ และพยากรณ์อนาคตของ 
ประเทศไทยในการแขํงขันในเวทีโลกจากแหลํงส่ือตํางๆ เชํน โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ให๎นักเรียนน าเสนอความคิดเห็น
หน๎าชั้นเรียน และประเมินผลรํวมกัน 

16. นักเรียนสรุปความส าคัญของเทคโนโลยีตํอการพัฒนาประเทศ 
17. ให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค๎าและบริการ จากแหลํงส่ือสาร 

สนเทศทางเว็ปไซต์ แล๎วบันทึกข๎องมูล 
18. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเนื้อหา  
19. ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียนจ านวน 15 ข๎อ 
20. นักเรียนแลกกันตรวจแบบฝึกหัด โดยครูเป็นผ๎ูเฉลย พร๎อมทั้งอธิบายเหตุผลตํางๆให๎นักเรียนได๎เข๎าใจชัดเจน 

ยิ่งขึ้น นักเรียนท่ีท าถูกตั้งแตํ ๑๐ ข๎อขึ้นไปถือวํา ผํานเกณฑ์การประเมิน พร๎อมกันนั้นครูได๎กลําวชมเชยนักเรียนคนท่ีได๎รับ
คะแนนสูงสุดของห๎องเรียน 
  
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนการสอน  
 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ใบงาน 
 รูปภาพเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีในด๎านตํางๆ ท้ังด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  
แหลํงเรียนร๎ู  
 ห๎องสมุดโรงเรียน หรือสถนศึกษาอื่นๆ 
 แหลํงการเรียนรู๎ในชุมชน การสัมภาษณ์ชาวนา การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน 
  โทรทัศน์ 
 หนังสือพิมพ ์  
 Internet      
 ขําว  ภาพ 
 
6. การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 
 แบบทดสอบ       
 ตรวจใบงาน  
 สังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม  
 ประเมินผลงานกลํุม 
 เครื่องมือ 
 แบบประเมินใบงาน        
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม       
 แบบประเมินผลงานกลํุม 
เกณฑ์การประเมิน 
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 การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ    
  การประเมินใบงาน     
 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 การประเมินผลงานกลํุม 
 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกิจกรรมการปฏิบัติตนด๎วยตนเองโดย ให๎นักเรียนบันทึกผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ที่ได๎ปฏิบัติ  มีผู๎อยูํรํวมในเหตุการณ์บันทึกรับรองยืนยัน 
8 . บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................     
 พฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรแก๎ไข 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................   
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู๎ครั้งตํอไป 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ ............................................ 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์) 

          ครูผ๎ูสอน 
 
ลงชื่อ ............................................... 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์.) 

                                                      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
9. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได๎ท าการตรวจแผนการสอนของอาจารย์ สายพิน  วงษารัตน์ แล๎วมีความคิดเห็นดังนี้ 
9.1 เป็นแผนการการจัดการเรียนรู๎ท่ี  ดีมาก          
     ดี                     
     พอใช๎                  
     ควรปรับปรุง 
9.2 การจัดกิจกรรมได๎น าเอากระบวนการเรียนรู๎ 
 ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญมาใช๎ในการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
  
 ที่ยังไมํเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตํอไป 
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9.3 เป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี     น าไปใช๎ได๎จริง   
      ควรปรับปรุงกํอนน าไปใช๎ 
9.4 ข๎อเสนอแนะอื่น  ๆ
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ต าแหนํง………………………………………. 
บันทึกผลการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง    เทคโนโลยีและความสามารถในการแขํงขัน         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43101  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 3 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
 
มาตรฐานที่ ส 3.1 เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎ 

อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เข๎าใจกระบวนการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของการน าเทคโนโลยีมาเพื่อเพิ่มผลผลิตและบริการอยํางประมีประสิทธิภาพ 

พร๎อมตระหนักถึงประโยชน์ของผู๎บริโภค 
 เข๎าใจความส าคัญการใช๎เทคโนโลยีและการแขํงขันที่มีผลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ 

ด้านความรู้ (K) 
 เข๎าใจความส าคัญการใช๎เทคโนโลยีและการแขํงขันที่มีผลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ 
 อธิบายความแตกตํางระหวํางความได๎เปรียบในการแขํงขันอันเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติและ ความได๎เปรียบอัน

เนื่องมาจากเทคโนโลยี 
 อธิบายองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาระดับความสามารถในการแขํงขัน 

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
 วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของการน าเทคโนโลยี 

 วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญในการพิจารณาระดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆของสถาบัน  
        World Economic Forum 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 เห็นความส าคัญของเทคโนโลยีตํอการพัฒนาประเทศ 
 

ปัญหาที่ควรแก้ไข วิธีด าเนินการแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข/พัฒนา 
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ลงชื่อ…………………………ผ๎ูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ลงชื่อ………ุุุุ.…………………..ผ๎ูตรวจ 
         (นางสายพิน  วงษารัตน์)                            (………ุุุุ…………………….) 
                ครู อันดับ คศ.2      ต าแหนํง…ุุุุ..……………………… 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8    รายได๎ รายจํายของรัฐ การคลัง และนโยบายการเงินการคลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43101  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 4 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ  คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานที่ ส 3.2 เข๎าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตํางๆ ความสัมพันธ์ระบบเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการ 

รํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

การวิเคราะห์หลักสูตร 
เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้น 
มาตรฐาน 
การเรียนรู๎ 
ชํวงชั้นที่ 4 

การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ความรู๎ (K) กระบวนการเรียนรู๎  

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์(A) 

เครื่องมือ วิธีการ 
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3.2 - เข๎าใจการจัดหาสินค๎า และ

บริการของรัฐให๎แกํประชาชน 
-รู๎ เข๎าใจรายรับของรัฐรายได๎ 
รายจํายของรัฐจากการจัดเก็บ
ภาษีและการกู๎ยืมจากแหลํง
ตําง  ๆ
-อธิบายความหมายของการ
คลัง นโยบายการคลัง 
-อธิบายประเภทของภาษีและ
หน๎าที่ของประชาชนในการ
เสียภาษ ี
-อธิบายลักษณะของ
งบประมาณสมดุล(Balanced 
Budget) และงบประมาณ
เกินดุล(Surplus Budget) 
-อธิบายความแตกตํางและ
ประโยชน์ภาษีอากร      (Tax 
Policy) 
 

-วิเคราะห์โครงสร๎าง
รายได ๎รายจํายของ 
รัฐบาลกลางและ 
สํวนท๎องถิ่น เพื่อ
น ามาจัดหาสินค๎า
และบริการพ้ืนฐาน
ให๎กับประชาชน
และเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
 

ตระหนักในหน๎าที่ใน
การเสียภาษ ี

- แบบประเมิน 
  ใบงาน    
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- การท างาน
กลุํม      
- แบบ
ประเมินผล
งานกลํุม 

- ทดสอบ       
- ตรวจใบงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลํุม 
- ประเมินผลงาน
กลุํม 
 

 
 
 
 
1. ความคิดรวบยอด 
 นโยบายด๎านการคลังเป็นฯนโยบายทางด๎านรายรับ รายจํายของรัฐบาล รายรับของรัฐบาลได๎มาจากรายรายได๎
เงินกู๎และเงินคงคลังสํวนรายจํายได๎แกํ การใช๎จํายตํางๆของรัฐบาลในแตํละปี โดยรัฐบาลจะประมาณการรายรับรายจําย 
เรียกวํางบประมาณประจ าปี การคลังของรัฐบาลจะก าหนดรายจํายเป็นตัวตั้ง ถ๎ารายได๎ไมํเพียงพอกับรายจําย รัฐบาลอาจ
น าเงินคงคลังออกมาใช๎หรือการกํอหน้ีสาธารณะ ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของคนทุกคน 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศประกอบด๎วยภาคเอกชนและภาครัฐบาล ท้ังสองภาคต๎องมีการบริหารรายได๎และรายจําย
ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะภาครัฐบาลการแสวงหารายได๎และการใช๎จํายต๎องค านึงถึงผลประโยชน์ผลได๎  ผลเสียของ
สํวนรวมหรือสาธารณะเป็นส าคัญ  มีระบบงบประมาณและนโยบายการคลังเป็นเครื่องมือเพื่อให๎บรรลุเปฺาหมาย 

มาตรการด๎านการคลังสาธารณะและการจัดท างบประมาณแผํนดิน นับวําเป็นกลไกส าคัญของรัฐบาลที่ใช๎ในการ
พัฒนาประเทศเพื่อการจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได๎ในสังคม เพื่อให๎ทุกคนในสังคมมีงานท า มีความเจริญเติบโต
ทางด๎านเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู๎ เข๎าใจการจัดหาสินค๎า และบริการของรัฐให๎แกํประชาชน 
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 รู๎ เข๎าใจรายได ๎รายจําย ของรัฐจากการจัดเก็บภาษกีารคลัง นโยบายการเงิน การคลัง และการกู๎ยืมจากแหลํงตําง  ๆ
 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ 
 รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับรายได๎ของรัฐจากการเก็บภาษ ี
 ตระหนักในหน๎าที่ในการเสียภาษ ี
3. สาระการเรียนรู ้
 ความหมายการคลังสาธารณะ(Public Finance) การคลังสาธารณะ หมายถึง เศรษฐกิจภาครัฐบาล อันเกี่ยวข๎องกับ

รายรับ รายจํายของรัฐบาล 
 งบประมาณแผํนดิน แบํงออกเป็น 3 ประเภท คือ 
- งบประมาณสมดุล หรืองบประมาณแบบได๎ดุล (Balance Budget) 
- งบประมาณแบบขาดดุล(Deficit Budget) 
- งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) 
 งบประมาณด๎านรายรับประกอบด๎วย 
- รายได๎ 
- เงินกู๎ภายในประเทศ 
- เงินคงคลัง 
 แหลํงที่มาของรายรับ ได๎แกํ ภาษีอากร การขายส่ิงของและบริการของทางราชการ ผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจของ

หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยธุรกิจที่รัฐบาลถือหุ๎นและรายได๎อื่นๆ 
 งบประมาณด๎านรายจําย มีความส าคัญเพื่อ 
- เพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ 
- ให๎บริการและสวัสดิการแกํประชาชน 
- รักษาความสงบเรียบร๎อยภายใน 
- เสริมความมั่นคงและปฺองกันประเทศ 

 การจัดหาสินค๎าและบริการของรัฐให๎แกํประชาชน 
 รายได ๎รายจํยของรัฐจากการเก็บภาษ ีการคลัง นโยบายการเงิน การคลัง และการกู๎ยืมจากแหลํงตําง  ๆ
 การเสียภาษีของประชาชนเพื่อประโยชน์รํวมกัน 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

1. แจ๎งผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง 
2. ใหน๎ักเรียนศึกษา ค๎นคว๎าดูภาพและขําว การบริหารประเทศของรัฐบาลที่มีคําใชํจํายมากมาย และรํวมกัน 

แสดงความคิดเห็นวํารัฐบาลมีรายได๎จากอะไรบ๎าง 
3. ให๎นักเรียนรํวมกันสรุปเป็นความรู๎วํามีรัฐบาลมีรายได๎มาจากภาษีอากร เชํนการค๎าขาย คําใบอนุญาต  

คําธรรมเนียมอากรแสตมป์ เป็นต๎น 
4. ให๎นักเรียนอภิปรายรํวมกันถึงรายได๎ของประเทศที่รัฐบาลน ามาใช๎จํายในการบริหารและพัฒนาประเทศให๎ 

เกิดประโยชน์แกํประชาชนโดยสํวนรวมจะอยูํในรูปแบบใดขึ้นอยูํกับการเลือกใช๎นโยบายการคลัง 
5. ให๎นักเรียนสรุปความหมายของนโยบายการคลัง 
6. ให๎นักเรียนยกตัวอยํางแหลํงรายได๎ของรัฐบาลกลาง และแหลํงรายได๎ของสํวนราชการท๎องถิ่น พร๎อมทั้งวิเคราะห์  

โครงสร๎างรายได๎ของรัฐบาลกลางและและสํวนราชการท๎องถิ่น  
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7. ให๎นักเรียนอภิปรายรํวมกันถึงหน๎าที่ท่ีส าคัญของประชาชนที่มีรายได๎จะต๎องเสียภาษี ท้ังภาษีทางตรงใน

ฐานะผ๎ูม ี
รายได๎ และภาษีทางอ๎อมในฐานะผ๎ูบริโภค 

8. ให๎นักเรียนยกตัวอยํางรายจํายของรัฐบาล และศึกษาโครงสร๎างรายจํายของรัฐบาลกลาง และสํวนราชการ 
ของท๎องถิ่น 

9. ให๎นักเรียนรํวมกันอภิปรายถึงงบประมาณสมดุล งบประมาณขาดดุล และงบประมาณเกินดุล และงบประมาณ 
แตํละลักษณะเหมาะสมที่จะใช๎กับสภาพเศรษฐกิจแบบใด 

10. ให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็นวําในกรณีท่ีรัฐบาลใช๎นโยบายขาดดุล รัฐบาลสามารถชดเชยสํวนขาดดุลด๎วย 
วิธีใดบ๎าง ในปีงบประมาณที่ผํานมาไทยด าเนินนโยบายงบประมาณแบบใด 

11. ให๎นักเรียนแบํงกลํุม แตํละกลํุมรํวมกันศึกษาค๎นคว๎าถึง  
 รายรับของรัฐ 
 รายได๎ของรัฐจากการจัดเก็บภาษ ี
  รายจําย ของรัฐจากการจัดเก็บภาษ ี
 การคลัง  
 นโยบายการเงิน การคลัง และการกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ และเครื่องมือต่างๆ ของนโยบายการคลังที่รัฐบาลใช้ในการแก้ไข 
ปัญหาเศรษฐกิจ โดยวิธีการตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน  เช่นการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต การท า Power Point 
dการท ารายงาน  ข้อมูลลงใน แผ่นซีดีรอม กระดาษรายงาน กระดาษร้อยปอนด ์แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผล
การศึกษาค๎นคว๎าหน๎าชั้น เพื่อนๆประเมินผลการน าเสนอรํวมกัน และสรุปองค์ความรู๎ และการรายงาน หน๎าชั้นเรียน 

12. ให๎นักเรียนแบํงกลุํม แตํละกลุํมรํวมกันสรุปถึงส่ิงที่ได๎รับจากการศึกษาโครงสร๎างรายได๎-รายจําย ภาครัฐ 
13. นักเรียนเขียนบันทึกลงในสมุดของนักเรียนสํงครูประเมินผล 
14. ให๎นักเรียนบอกประโยชน์ของสวัสดิการของรัฐบาลหรือสวัสดิการสังคมที่จัดให๎กับประชาชน เชํน 

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการเอื้ออาทรตํางๆ โครงการประกันสังคม เป็นต๎น 
 

15. ให๎นักเรียนสรุปประโยชน์ของสวัสดิการตามโครงการออกมาในรูปแผนผังความคิด  
16. ให๎นักเรียนรณรงค์ เชิญชวนให๎คนใกล๎ชิดช าระภาษีเงินได๎ตามประเภทของงานน้ันๆ เพราะเป็นหน๎าที่ของ 

ประชาชนที่ต๎องชํวยกันพัฒนาประเทศไทย 
17. ครูชี้แนะถึงเรื่องการระมัดระวังเมื่อต๎องการใช๎สาธรณประโยชน์ท่ัวๆไป เพื่อชํวยกันดูแลทรัพยสมบัติของแผํนดิน 
18. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจํายในครอบครัวของนักเรียนวํา “ รายรับรายจํายที่ส าคัญของ 

ครอบครัวของนักเรียนมีอะไรบ๎างและส าคัญอยํางไร” จากการให๎เหตุผลของนักเรียนจะเป็นการน าเข๎าสํูบทเรียนเรื่อง 
การคลังสาธารณะ 

19. นักเรียนและครูรํวมกันอภิปรายความส าคัญของการคลังสาธารณะที่มีตํอเศรษฐกิจของชาติ และสรุป 
สาระส าคัญลงบนกระดาน และให๎นักเรียนบันทึกลงใยสมุด 

20. แบํงนักเรียนออกเป็น 3 กลุํม ให๎ศึกษาข๎อมูลจากหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง การคลังสาธารณะ เพื่ออภิปรายในประเด็นดังตํอไปนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ลักษณะและความส าคัญของงบประมาณสมดุล 
 กลุ่มที่ 2 ลักษณะและความส าคัญของงบประมาณขาดดุล 
 กลุ่มที่ 3 ลักษณะและความส าคัญของงบประมาณเกินดุล 
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 ตัวแทนแตํละกลํุมออกมารายงานสรุปผลการอภิปรายหน๎าชั้นเรียน 

21. ให๎นักเรียนยกตัวอยํางแหลํงที่มาของงบประมาณด๎านรายรับ และครูสรุปลงบนกระดาน และให๎นักเรียน
บันทึกลงสมุด 

22. นักเรียนและครูชํวยกันอภิปรายงบประมาณด๎านรายจํายของรัฐบาล และความส าคัญของการใช๎จํายเพื่อ
พัฒนาประเทศ โดยครูแสดงตารางข๎อมูลดุลงบประมาณของประเทศไทยประกอบการอธิบาย 

23. แบํงกลํุมนักเรียนให๎ศึกษาข๎อมูลการจัดท างบประมาณประจ าปีลําสุดวํางบประมาณสํวนใหญํ ใช๎ในการ
พัฒนาประเทศด๎านใด และรัฐบาลให๎ความส าคัญแกํการพัฒนาประเทศอยํางไร จากนั้นให๎น าข๎อมูลมาแสดงปฺายนิเทศที่
ห๎องเรียน โดยครูตรวจและให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อเป็นคะแนนเก็บ 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนการสอน  
 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  ใบงาน  
 โครงสร๎างรายได-๎รายจํายภาครัฐ(รัฐบาลกลางและท๎องถิ่น) โครงการตํางๆที่รัฐจัดให๎ประชาชน เชํนโครงการ 30 บาท

รักษาทุกโรค 
 ตารางแสดงข๎อมูลดุลงบประมาณของประเทศไทยระหวํางป ีพ.ศ.๒๕๓๗–๒๖๔๖ 
แหลํงเรียนร๎ู   
 ห๎องสมุด      
  โทรทัศน์ 
 หนังสือพิมพ ์  
  ขําว  ภาพ  
 วิทยากรท๎องถิ่น(เจ๎าหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) 
 Internet   Website กระทรวงการคลัง,ส านักงบประมาณแผ่นดิน 
 
6 . การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 
 ทดสอบ       
 ตรวจใบงาน  
 บันทึก สังเกตพฤติกรรม    
 การท างานกลํุม      
 ประเมินผลงานกลํุม 
เครื่องมือ 
 แบบประเมินใบงาน        
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม       
 แบบประเมินผลงานกลํุม 
 เกณฑ์การประเมิน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ     
 การประเมินใบงาน     
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 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 การประเมินผลงานกลํุม 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกิจกรรมการปฏิบัติตนด๎วยตนเองโดย ให๎นักเรียนบันทึกผลการเข๎ารํวมกิจกรรมที่ ได๎ปฏิบัติ   
มีผู๎อยูํรํวมในเหตุการณ์บันทึกรับรองยืนยัน 
8 . บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................     
 พฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรแก๎ไข 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................   
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู๎ครั้งตํอไป 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ ............................................ 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์) 

          ครูผ๎ูสอน 
 

ลงชื่อ ............................................... 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์.) 

                                                      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
9. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได๎ท าการตรวจแผนการสอนของอาจารย์ สายพิน  วงษารัตน์ แล๎วมีความคิดเห็นดังนี้ 
9.1 เป็นแผนการการจัดการเรียนรู๎ท่ี  ดีมาก          
     ดี                     
     พอใช๎                  
     ควรปรับปรุง 
9.2 การจัดกิจกรรมได๎น าเอากระบวนการเรียนรู๎ 
 ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญมาใช๎ในการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
  
 ที่ยังไมํเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตํอไป 
 
9.3 เป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี     น าไปใช๎ได๎จริง   
      ควรปรับปรุงกํอนน าไปใช๎ 
9.4 ข๎อเสนอแนะอื่น  ๆ
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  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ต าแหนํง………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกผลการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8    รายได้ของรัฐ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43105  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 4 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครู อันดับ คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานที่ ส 3.2 เข๎าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตํางๆ ความสัมพันธ์ระบบเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการ 

รํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ด้านความรู้ (K) 
 เข๎าใจการจัดหาสินค๎า และบริการของรัฐให๎แกํประชาชน 
 รู๎ เข๎าใจรายรับของรัฐรายได๎ รายจํายของรัฐจากการจัดเก็บภาษีและการกู๎ยืมจากแหลํงตําง ๆ
 อธิบายความหมายของการคลัง นโยบายการคลัง 
 อธิบายประเภทของภาษีและหน๎าที่ของประชาชนในการเสียภาษี 
 อธิบายลักษณะของงบประมาณสมดุล(Balanced Budget) และงบประมาณเกินดุล(Surplus Budget) 
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 อธิบายความแตกตํางและประโยชน์ภาษีอากร      (Tax Policy) 
 รู๎ เข๎าใจการจัดหาสินค๎า และบริการของรัฐให๎แกํประชาชน 
 รู๎ เข๎าใจรายได ๎รายจําย ของรัฐจากการจัดเก็บภาษกีารคลัง นโยบายการเงิน การคลัง และการกู๎ยืมจากแหลํงตําง  ๆ
 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ 
 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของรัฐจากการเก็บภาษ ี

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
 วิเคราะห์โครงสร๎างรายได ๎รายจํายของรัฐบาลกลางและสํวนท๎องถิ่น เพื่อน ามาจัดหาสินค๎าและบริการพ้ืนฐานให๎กับ

ประชาชนและเพื่อพัฒนาประเทศ 
 ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 
  ตระหนักในหน้าที่ในการเสียภาษ ี

ปัญหาที่ควรแก๎ไข วิธีด าเนินการแก๎ไข/พัฒนา ผลการแก๎ไข/พัฒนา 
   
   
   
   
   
   
 
ลงชื่อ…………………………ผ๎ูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ลงชื่อ………ุุุุ.…………………..ผ๎ูตรวจ 
         (นางสายพิน  วงษารัตน์)                            (………ุุุุ…………………….) 
                ครูช านาญการ      ต าแหนํง…ุุุุ..……………………… 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9    สิทธิของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43105  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 4 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ            คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี ส 3.1 เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎ 

อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 
การวิเคราะห์หลักสูตร 

เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้น 
มาตรฐาน 
การเรียนรู๎ 
ชํวงชั้นที่ 4 

การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ความรู๎ (K) กระบวนการเรียนรู๎  

ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์(A) 
เครื่องมือ วิธีการ 
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3.1 -บอกเงื่อนไขและความ

ต๎องการของบริษัท
ตํางประเทศที่ซื้อสินค๎า
จากผู๎ผลิตในประเทศ ซึ่ง
มีผลท าให๎ผ๎ูผลิต
จ าเป็นต๎องให๎
ความส าคัญกับเรื่อง
มาตรฐานและคุณภาพ
สินค๎า 
 

-วิเคราะห์ พ.ร.บ.คุ๎ม-
ครองผู๎บริโภค บทบาท
หน๎าที่ของสนง.
คณะกรรมการคุ๎มครอง
ผ๎ูบริโภค สนง.
คณะกรรมการอาหาร
และยา กรมการค๎า
ภายใน สนง.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ในการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
--ระบุพฤติกรรมการ
บริโภคของผ๎ูบริโภคใน
การบริโภคสินค๎า 
อุตสาหกรรมบางระเภท 

-ตระหนักถึง
ความส าคัญของความ
ของความพิถีพิถันของ
ผ๎ูบริโภค ในการผลัก-
ดันให๎ผ๎ูผลิตสินค๎าและ
บริการต๎องปรับตัว
และพัฒนาตนเอง 
-ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
กฎระเบียบของรัฐบาล
ตํอการผลิตสินค๎าและ
บริการ 
-ตระหนักถึงการรักษา
สิทธิของตนเองในการ
บริโภคสินค๎าและ
บริการรวมถึงสถานท่ี
ติดตํอกับหนํวยงาน
บางแหํง 
-ตระหนักถึงผลของ
มาตรการกีดกันทาง
การค๎าที่มีผลกระทบ
ท าให๎ผ๎ูผลิตต๎อง
ปรับตัว และให๎
ความส าคัญกับเรื่อง 
มาตรฐานสินค๎า 

- แบบประเมิน 
  ใบงาน    
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- การท างาน
กลุํม      
- แบบ
ประเมินผล
งานกลํุม 

- ทดสอบ       
- ตรวจใบงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลํุม 
- ประเมินผลงาน
กลุํม 
 

1. ความคิดรวบยอด 
 ความต๎องการสินค๎าและบริการของผู๎บริโภค จะผลักดันให๎ผู๎ผลิตสินค๎าและผ๎ูให๎บริการต๎องปรับตัวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองอยูํเสมอ โดยมีก าระเบียบของรัฐเป็นตัวควบคุมเพื่อให๎ผ๎ูบริโภคสินค๎าและบริการท่ีมีคุณภาพสูง และท าให๎
ผ๎ูบริโภคมีความพิถีพิถันมากขึ้น ดังนั้น ผ๎ูบริโภคที่ดีนอกจากจะต๎องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค๎าและบริการแล๎ว จะต๎อง
รอบรู๎เทําทันกลวิธี เทคนิค และกลฉ๎อตํางๆที่ใช๎ในการขายสินค๎าและบริการ รวมถึงสามารถปกปฺองสิทธิผ๔บริโภคพึงได๎รับด๎วย 
 สิทธิของผู๎บริโภค เป็นสิทธิของผู๎บริโภคพึงได๎รับการคุ๎มครองในการบริโภคสินค๎าและบริการได๎อยํางปลอดภัย และไมํ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู๎ประกอบการ โดยสิทธิดังกลําวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู๎และเข๎าใจความหมายของผ๎ูบริโภค 
 รู๎และเข๎าใจในสิทธิและหน๎าที่ของผู๎บริโภค 
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 รู๎และเข๎าใจบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
 ผ๎ูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค๎าและบริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 น ากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภคไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ความหมายของผ๎ูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ..ศ.๒๕๒๒ (แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๑) 
 บทบาทและอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผ๎ูบริโภค 
 กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
 สิทธิของผู๎บริโภคและก าหมายที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้

1.    แจ๎งผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง 
2. ให๎นักเรียนอํานฉลากสินค๎าและผลิตภัณฑ์ตํางๆ แล๎วพิจารณาตามประเด็นท่ีปรากฏอยูํ เชํน สํวนประกอบ

ส าคัญ  
ข๎อบํงใช๎/วิธีใช๎ วันเวลาที่ผลิต/หมดอายุ เครื่องหมายมาตรฐานตํางๆ ผ๎ูผลิต สถานท่ีผลิต เป็นต๎น  ในใบงาน 

3. ครูน าตัวอยํางการโฆษณาจากหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ หรือเทคนิคการขายสินค๎าตํางๆ เชํน  
- การโฆษณาเรื่องการลดน้ าหนัก 
- โฆษณาสินค๎าที่นอนรักษาโรคตํางๆได๎  
- โฆษณาอาหารเสริมเพื่อตํอต๎านโรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคภูมิแพ๎ 
- โฆษณาแชมพูสระผมเพิ่มปริมาณเส๎นผม หรือรักษาการหลุดรํวงเส๎นผมได๎ เป็นต๎น 
ให๎นักเรียนแตํละคนยกตัวอยํางลักษณะการโฆษณาสินค๎าจากแหลํงตํางๆ ท่ีมีการโฆษณาสรรพสินค๎าเกิน

ความจริง และเป็นการเอารัดเอาเปรียบผ๎ูบริโภค โดยนักเรียนรํวมกันอภิปรายถึงถึงผลดีผลเสียของการเชื่อโฆษณาโดยไมํ
คิดไตรํตรองให๎รอบคอบจะเป็นอยํางไร 
 
 

4. ให๎นักเรียนเปรียบเทียบกับฉลากสินค๎าระหวํางผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแตํตํางยี่ห๎อ หรือเปรียบเทียบกับ 
ฉลากสินค๎าตํางชนิดกัน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่จ าเป็น 

5. ครูอธิบายให๎ความรู๎เกี่ยวกับความหมายของผ๎ูบริโภค สิทธิ และหน๎าที่ของผู๎บริโภคตามพระราชบัญญัติ 
คุ๎มครองผู๎บริโภค พ .ศ.๒๕๒๒ (แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ .ศ. ๒๕๔๑) จากนั้นให๎นักเรียนศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ
เรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช โดยนักเรียนสรุปสาระส าคัญ
ลงในสมุด 

6. แบํงกลํุมนักเรียนให๎ศึกษากรณีตัวอยํางที่ผ๎ุผลิตทั้งด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด๎านบริการ  
เอารัดเอาเปรียบผ๎ูบริโภค และเกิดความเสียหายแกํผ๎ูบริโภค ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ก าลังมีโฆษณาหรือศาลได๎พิพากษาแล๎ว 
จากนั้นให๎นักเรียนน าข๎อมูลดังกลําวมารจัดแสดงปฺายนิเทศในชั้นเรียนตํอไป 

7. แบํงกลํุมนักเรียนให๎อภิปรายเรื่อง ความพิถีพิถันของผ๎ูบริโภคที่สํงผลกระทบตํอผู๎ผลิตต๎องปรับตัวในการผลิต 
อุตสาหกรรมตามหัวข๎อตํอไปน้ี และเขียนบันทึกลงในกระดาษรายงานสํงครุเพื่อประเมินผล 
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 อุตสาหกรรมอาหาร 
 อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟฺา 
 อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 
 อุตสาหกรรมรองเท๎าและเครื่องหนัง 
 ผลิตภัณฑ์ทอพ้ืนบ๎าน 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุํงหํม 

8. ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาถ๎ามีโอกาส ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน และให๎แบํงกลุํมท ารายงาน โดย 
เน๎นเรื่องบทบาทของผู๎บริโภค และหนํวยงานของรัฐที่มีผลกระทบตํอการผลิตสินค๎าของโรงงานน้ันๆน าเสนอหน๎าชั้นเ 

9. นักเรียนอภิปรายถึงพฤติกรรมการบริโภคของผ๎ูบริโภคชาวไทย ในการบริโภคสินค๎าอุตสาหกรรมบางประเภท 
10. นักเรียนอภิปรายถึงเงื่อนไขและความต๎องการของบริษัทตํางชาติที่ซื้อสินค๎าจากผู๎ผลิตในประเทศซึ่งมีผลท าให๎ 

ผ๎ูผลิตจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องมาตรฐานและคุณภาพสินค๎า 
11. ให๎นักเรียนศึกษาพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ.2522 แก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2541 บทบาทหน๎าที่  

ของสนง. คณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กรมการค๎าภายใน สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมในการคุ๎มครองผู๎บริโภค และเรียนเชิญสาธารณสุขอุตสาหกรรมอ าเภอหรือจังหวัด หรือหนํวยงานในท๎องที่ ให๎ 
ความรู๎เรื่อง การคุ๎มครองผู๎บริโภค นักเรียนอภิปรายซักถาม 

12.  ก าหนดให๎นักเรียนไปศึกษาค๎นคว๎า และท ารายงานเป็นรุปเลํม แล๎วสํงครูประเมินตามหัวข๎อตํอไปน้ี 
 เรื่องมาตรฐานอาหาร 
 มาตรฐานเครื่องใช๎ไฟฟฺา 
 บทบาทของกรมการค๎าภายใน 
 บทบาทหน๎าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
 ส านักงานอาหารและยา 
 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 มาตรการกีดกันทางการค๎าของประเทศตํางๆ 
 
 
 

12. ให๎นักเรียนรํวมกันก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค๎าเพื่อการบริโภคอยํางมีเหตุผล เชํน เปรียบเทียบ 
ราคา และ เงื่อนไขตํางๆ กํอนตัดสินใจซื้อ โดยเปรียบเทียบยี่ห๎อเดียวกันจากหลายร๎าน หรือร๎านเดียวแตํหลายยี่ห๎อหรือ 
หลายรุํน 

13. ให๎นักเรียนสรุปความส าคัญหรือประโยชน์ของการอํานฉลากสินค๎า ตรวจสอบสินค๎า สอบถามราคากํอนซื้อ
สินค๎า 

หรือบริการทุกครั้ง เพื่อปกปฺองสิทธิของตนเองในการบริโภคสินค๎าและบริการ 
14. ให๎นักเรียนแบํงกลุํมรณรงค์เชิญชวน  ให๎รํวมปกปฺองสิทธิของตนเองในการบริโภคสินค๎าและบริการ เชํน 

 การจัดปฺายนิเทศ 
15. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปรายสรุปสาระส าคัญที่เรียนมา 

 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 หนังสือเรียน   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   เรื่อง สิทธิของผุ้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค  
  ใบงาน  
 ฉลาก และผลิตภัณฑ์ตํางๆ 
 รูปภาพที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือจากแหล่งสื่ออื่นๆ เช่น จากวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือแผ่นโฆษณา

จ านวน 5-10 ตัวอย่าง 
 ชัยวัฒน์ วงศ์รัตนศาสน.์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๓. 
 ไพโรจน์ อาจรักษา. ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๓. 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 แหลํงเรียนร๎ู 
 ห๎องสมุด       
 โทรทัศน์   
 หนังสือพิมพ ์  
 Internet     
  ขําว  ภาพ  
 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวัดและประเมินผล 
 ทดสอบ       
 ตรวจใบงาน  
 บันทึก สังเกตพฤติกรรม   
 การท างานกลํุม       
 ประเมินผลงานกลํุม 
 การอภิปรายกลํุม 
 การท าปฺายนิเทศ 
 
2. เครื่องมือ 
 แบบประเมินใบงาน 
  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม       
 แบบประเมินผลงานกลํุม 
 แบบประเมินการท างาน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
 การวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ     
 การประเมินใบงาน     
 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลํุม 
 การประเมินผลงานกลํุม 
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7. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกิจกรรมการปฏิบัติตนด๎วยตนเองโดย ให๎นักเรียนบันทึกผลการเข๎ารํวมกิจกรรมที่ ได๎ปฏิบัติ   
มีผู๎อยูํรํวมในเหตุการณ์บันทึกรับรองยืนยัน 
 
8 . บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................     
 พฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรแก๎ไข 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................   
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู๎ครั้งตํอไป 
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ ............................................ 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์) 

          ครูผ๎ูสอน 
 
ลงชื่อ ............................................... 
          (นางสายพิน  วงษารัตน์.) 

                                                      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
9. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได๎ท าการตรวจแผนการสอนของอาจารย์ สายพิน  วงษารัตน์ แล๎วมีความคิดเห็นดังนี้ 
9.1 เป็นแผนการการจัดการเรียนรู๎ท่ี  ดีมาก          
     ดี                     
     พอใช๎                  
     ควรปรับปรุง 
9.2 การจัดกิจกรรมได๎น าเอากระบวนการเรียนรู๎ 
 ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญมาใช๎ในการสอนได๎อยํางเหมาะสม 
  
 ที่ยังไมํเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตํอไป 
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9.3 เป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี     น าไปใช๎ได๎จริง   
      ควรปรับปรุงกํอนน าไปใช๎ 
9.4 ข๎อเสนอแนะอื่น  ๆ
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ต าแหนํง………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9    สิทธิของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวงชั้นที่ 4 รหัสวิชา ส 43105  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 4 ชั่วโมง 
ครูผ๎ูสอน สายพิน  วงษารัตน์  ต าแหนํงครูช านาญการ             คศ.2 
มาตรฐานการเรียนรู๎สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี ส 3.1 เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดได๎ 

อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ด้านความรู้ (K) 
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บอกเงื่อนไขและความต๎องการของบริษัทตํางประเทศที่ซื้อสินค๎าจากผู๎ผลิตในประเทศ ซึ่งมีผลท าให๎ผ๎ูผลิต

จ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องมาตรฐานและคุณภาพสินค๎า 
ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 

 วิเคราะห์ พ.ร.บ.คุ๎ม-ครองผู๎บริโภค บทบาทหน๎าที่ของสนง.คณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค สนง.คณะ-กรรมการ
อาหารและยา กรมการค๎าภายใน สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการคุ๎มครอง ผ๎ูบริโภค 

 ระบุพฤติกรรมการบริโภคของผ๎ูบริโภคในการบริโภคสินค๎าอุตสาหกรรมบางระเภท 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 ตระหนักถึงความส าคัญของความของความพิถีพิถันของผ๎ูบริโภค ในการผลัก-ดันให๎ผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการต๎อง 
        ปรับตวัและพัฒนาตนเอง 
 ตระหนักถึงผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ 
 ตระหนักถึงการรักษาสิทธิของตนเองในการบริโภคสินค๎าและบริการรวมถึงสถานท่ีติดตํอกับหนํวยงานบางแหํง 
 ตระหนักถึงผลของมาตรการกีดกันทางการค๎าที่มีผลกระทบท าให๎ผ๎ูผลิตต๎องปรับตัว และให๎ความส าคัญกับ 

เรื่องมาตรฐานสินค๎า 
ปัญหาที่ควรแก๎ไข วิธีด าเนินการแก๎ไข/พัฒนา ผลการแก๎ไข/พัฒนา 

   
   
   
   
   
   
 
 
 
ลงชื่อ…………………………ผ๎ูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ลงชื่อ………ุุุุ.…………………..ผ๎ูตรวจ 
         (นางสายพิน  วงษารัตน์)                            (………ุุุุ…………………….) 
                ครูช านาญการ      ต าแหนํง…ุุุุ..……………………… 
 
 
ค าชี้แจง ให๎นักเรียนท าเครื่องหมาย X ลงบนตัวอักษรหน๎าข๎อความที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว 
1. ข๎อใดคือความหมายของการคลังสาธารณะ 
 ก. การศึกษาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ข. การศึกษาเรื่องภาวะการเงินของประเทศและการกระจายรํายได๎ 
 ค. การศึกษาเอกสารประมาณการเรื่องการเก็บภาษีทางตรงและทางอ๎อม 
 ง. การศึกษาที่มาของรายได๎เพื่อน ามาใช๎จํายในกิจกรรมตํางๆที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
2.  กิจกรรมการคลังของรับบาลเกี่ยวข๎องกับข๎อใด 

ก. การใช๎จําย การเก็บภาษีอากร และการกู๎ยืมเงิน 
ข. การก าหนดอัตราดอกเบี้ย การกู๎ยืมเงิน และการใช๎จําย 

แบบทดสอบการเรียนรู้ 
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ค. การใช๎จําย การเก็บภาษีอากร และการก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ง. การเก็บภาษีอากร การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และการกู๎ยืมเงิน 

3. การท่ีรัฐบาลใช๎นโยบายการคลัง เป็นการด าเนินงานด๎านเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ก. การจัดสรรทรัพยากร 
ข. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ค. การเจริญเติบโตด๎านเศรษฐกิจ 
ง. ความเสมอภาคด๎านการกระจายายได๎ 

4. สาเหตุข๎อใดที่ท าให๎งบประมาณของรัฐบาลไทยขาดดุลดลง จนกลายเป็นงบประมาณสมดุล หรืออาจเกินดุลได๎ 
ก. รายได๎จากตํางประเทศสูงขึ้น 
ข. รายจํายในการรักษาความมั่นคงของประเทศลดลง 
ค. อัตราการขยายตัวของรายได๎ประชาชาติอยูํในอัตราสูง 
ง. ภาคเอกชนรับภาระมากขึ้นในการพัฒนาประเทศ 

5.. รัฐบาลบริหารงบประมาณโดยน าเงินคงคลังออกมาใช๎จําย จัดเป็นงบประมาณแบบใด 
ก. งบประมาณสมดุล    ข. งบประมาณแบบได๎ดุล 
ค. งบประมาณขาดดุล    ง. งบประมาณแบบเกินดุล 

6. ในชํวงเศรษฐกิจตกต่ ารัฐบาลลดการด าเนินนโยบายงบประมาณแผํนดินแบบใด 
ก. งบประมาณได๎ดุล    ข. งบประมาณขาดดุล  
ค.    งบประมาณเกินดุล   ง. งบประมาณแบบพิเศษ 

7. มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลลดปัญหาความเหล่ือมล้ าในรายได๎ของประชากรได๎แกํอะไร 
ก. ขึ้นภาษีการค๎า    ข. เก็บภาษีมูลคําเพิ่ม 
ค. เก็บภาษีที่ดินสูงขึ้น                                              ง . ขึ้นภาษีสินค๎าน้ ามันเชื้อเพลิง 

8. ภาษีมูลคําเพิ่มที่รัฐบาลไทยประกาศให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นภาษีประเภทใด 
        ก. ภาษีศุลกากร    ข. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ค. ภาษีสรรพสามิต    ง. ภาษีการค๎า 
 
 
10.. จงบอกความสัมพันธ์ระหวํางหน้ีสาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล 

ก. ไมํมีความสัมพันธ์กัน   ข. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ค.    เป็นไปในทิศทางตรงกันข๎าม   ง. จะมีความสัมพันธ์หากมีเงื่อนไขประกอบ 

10. การกํอหน้ีสาธารณะด๎วยเหตุผลใดที่ถือวํามีประสิทธิภาพ 
ก. เพื่อปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ  ข. เพื่อสร๎างโครงสร๎างเศรษฐกิจพื้นฐาน 
ค.    เพื่ออุดหนุนการผลิตภาคการเกษตร  ง. เพื่อจัดซื้อสินค๎าทุนและเทคโนโลย ี

11. การค๎าระหวํางประเทศยุํงยากมากกวําการค๎าขายภายในประเทศเพราะอะไร 
ก. ทรัพยากรธรรมชาติระหวํางประเทศแตกตํางกัน 
ข. พํอค๎าในประเทศไมํทราบความต๎องการในตลาดตํางประเทศ 
ค. การค๎าในประเทศใช๎เงินตราสกุลเดียวกัน แตํการค๎าระหวํางประเทศใช๎เงินตราตํางสกุล 
ง. ความแตกตํางกันในรสนิยมผู๎บริโภคสินค๎าภายในน๎อยกวําผ๎ูบริโภคสินค๎าในตํางประเทศ 
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12. ประเทศพัฒนาสํวนใหญํมักขาดดุลการค๎า ท้ังนี้เพราะเหตุใด 

ก. มีความต๎องการน าเข๎าสินค๎าทุนมาก  ข. มีการผลิตและการสํงออกสินค๎าเกษตรมาก 
ค.    มีความต๎องการบริโภคสินค๎าและบริการมาก      ง. มีความต๎องการสินค๎าที่ผลิตจากตํางประเทศมาก 

13.  การประกาศตัดจีเอสพี (GSP) ของประเทศสหรัฐอเมริกาตํอประเทศไทย มีผลให๎เกิดสถานะใด 
ก. คําใช๎จํายในการกู๎ยืมเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น 
ข. ต๎นทุนการสํงสินค๎าออกของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น 
ค. ต๎นทุนการน าสินค๎าเข๎าจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยสูงขึ้น 
ง. ประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิฟฺองร๎องประเทศไทย ถ๎าเกิดการเลียนแบบส่ิงประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา 

14. การท่ีทุนส ารองระหวํางประเทศของไทยลดลงแสดงถึงอะไร 
ก. การขาดดุลการค๎า                                          ข . การจาดดุลบริการ 
ค. การขาดดุลงบประมาณ                                     ง. การขาดดุลการช าระเงิน 

15  การใช๎นโยบายการค๎าระหวํางประเทศแบบคุ๎มกัน เหมาะส าหรับเศรษฐกิจของประเทศที่อยูํในภาวะใดมากที่สุด 
ก. ได๎เปรียบในการผลิต    ข. เสียเปรียบในการผลิต 
ค. ต๎องการเพิ่มการผลิตเพื่อสํงออก  ง. เทําเทียมกันในด๎านประสิทธิภาพการผลิต 

16. การท่ีดุลการช าระเงินระหวํางประเทศขาดดุลแสดงวําอยํางไร 
ก. ดุลการค๎าระหวํางประเทศต๎องขาดดุลเสมอ 
ข. จะมีผลท าให๎มีการลดลงในเงินส ารองระหวํางประเทศ 
ค. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขึ้นโดยตรงกับการค๎าระหวํางประเทศ 
ง. มีการลงทุนในตํางประเทศมากกวําที่ตํางประเทศเข๎าลงทุน 

17.  ข๎อใดที่มีผลตํอการอพยพกลับประเทศของแรงงานไทยจากประเทศตะวันออกกลาง 
ก. ดุลการค๎า                     ข. ดุลบริการ                     ค. ดุลการช าระเงิน               ง. ดุลบัญชีเดินสะพัด 

18. แนวทางใดจะชํวยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินของประเทศไทย 
ก. ไมํสนับสนุนการลงทุนจากตํางประเทศ                          ข. สนับสนุนให๎มีการจ๎างงานในประเทศมากขึ้น 
ค. สํงเสริมให๎มีการขยายตลาดสินค๎าออดของประเทศ            ง. รัฐบาลเพิ่มการขาดดุลในงบประมาณแผํนดินมากขึ้น 

 
 
19. มาตรการใดตํอไปนี้ ไม่ใช่มาตรการนโยบายการค๎าแบบคุ๎มกัน 

ก. การลดคําขนสํงส าหรับสินค๎าออก                                    ข. การเก็บภาษีการน าเข๎าแตํเพียงเล็กน๎อย 
ค.   การก าหนดโควตาการน าเข๎าและการสํงออก                      ง. การให๎การอุดหนุนชํวยเหลือสินค๎าเกษตรกรรม 

20. สาเหตุที่แท๎จริงของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจไทยป ีพ.ศ.๒๕๔๐ คือข๎อใด 
ก. รัฐบาลไทยแตํละสมัยใช๎จํายเงินเกินตัว 
ข. เอกชนกู๎เงินจากตํางประเทศมาใช๎จํายมากเกินไป 
ค. ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการช าระเงินขาดดุลติดตํอกันเป็นเวลานาน 
ง. คนไทยไมํประหยัดการใช๎จําย ท าให๎เงินบาทอํอนตัวเกินความเป็นจริง 

21. ถึงแม๎ประเทศไทยจะพยายามเพิ่มปริมาณการสํงออกสินค๎าไปยังตํางประเทศให๎มาก แตํก็ยังประสบปัญหาการขาด
ดุลการค๎าเป็นประจ าเพราะเหตุใด 
ก. ปริมาณผลผลิตและราคาสินค๎าสํงออกไมํแนํนอน 
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ข. ตํางประเทศกีดกันสินค๎าที่ผลิตจากประเทศไทย 
ค. สินค๎าออกสํวนใหญํเป็นสินค๎าเกษตรกรรมที่ไมํผํานการแปรรูป 
ง. การผลิตสินค๎าออกต๎องพึ่งพาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากตํางประเทศ 

22. ข๎อความใดกลําวถูกต้อง 
ก. ประเทศที่ขาดดุลการค๎า จะต๎องขาดดุลการช าระเงินด๎วย 
ข. ประเทศที่ขาดดุลการช าระเงิน จะต๎องขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด๎วย 
ค. ประเทศที่ขาดดุลการค๎า จะมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลได๎ ถ๎าดุลบัญชีทุนของประเทศนั้นเงินดุล 
ง. ประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จะมีดุลการช าระเงินเกินดุลได๎ ถ๎าดุลบัญชีทุนของประเทศนั้นเกินดุล 

23. การท่ีประเทศไทยสูญเสียเงินส ารองระหวํางประเทศจ านวนมากในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด 
ก. ขาดดุลการค๎าติดตํอกันหลายป ี
ข. การด าเนินนโยบายปกปฺองคําเงินบาท 
ค. การรีบเรํงใช๎คืนเงินกู๎จากตํางประเทศมากเกินไป 
ง. การชํวยเหลือสถานบันการเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

24. ข๎อใดเป็นผลจากการท่ีประเทศไทยเปล่ียนมาใช๎ระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัวในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก. หน้ีตํางประเทศของไทยมีมูลคําสูงขึ้น 
ข. ดุลเงินส ารองระหวํางประเทศของไทยสูงขึ้น 
ค. ต๎นทุนสินค๎าเข๎ามรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสูงขึ้น 
ง. มูลคําสินค๎าออกของไทยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสงขึ้น 

25. การรวมกลํุมทางเศรษฐกิจของประเทศตํางๆ มักมีเปฺาหมายที่ส าคัญตามข๎อใด 
ก. รํวมมือแขํงขันผลิตสินค๎าในกลํุมสมาชิก 
ข. รํวมมือกันยกเลิกข๎อจ ากัดทางการค๎าในกลํุมสมาชิก 
ค. รํวมมือก าหนดระบบภาษีศุลกากรให๎แตกตํางกันในกลํุมสมาชิก 
ง. รํวมมือกันก าหนดนโยบายเศรษฐกิจให๎แตกตํางกนัตามสภาพของประเทศของกลุํมสมาชิก 

26. ข๎อใดถือวําเป็นจุดเน๎นของการก าหนดเขตการค๎าเสรีอาเซียน AFTA  
ก. การก าหนดสิทธิพิเศษด๎านภาษี                                    ข. การก าหนดสิทธิพิเศษในการค๎า 
ค.   การก าหนดสิทธิพิเศษด๎านการลงทุน                              ง. การก าหนดสิทธิพิเศษในการรํวมมือของภูมิภาค 

27. ข๎อใดไม่ใชว่ัตถุประสงค์ของการใช๎เทคโนโลย ี
ก. เพิ่มคุณภาพ  ข. เพิ่มราคา  ค. ประหยัดพลังงาน ง. ประหยัดวัตถุดิบ 

28. ข๎อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ก. การตัดแตํงต๎นไม๎เพื่อให๎แสงแดดสํองถึงพื้นดิน 
ข. การปรับเหมืองร๎างให๎เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ 
ค. การเติมออกซิเจนในน้ าเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม 
ง. การจัดสรรน้ าบนยอดดอย เพื่อการปลูกพืชของชาวเขา 

29. ข๎อใดไม่ใช่ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมของการเผาซากพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว 
ก. ท าให๎มีหมอกแดดมากขึ้น                             ข. ท าให๎มีหมอกพิษมากขึ้น 
ค.    ท าให๎มีฝูุนละอองขนาดเล็กมากขึ้น                                  ง. ท าให๎มีก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น 

30. โครงการลดปริมาณขยะในโรงเรียน โครงการแยกขยะ เชํน กระดาษ จัดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรใด 
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ก. ปูาไม๎                      ข. ต๎นไม๎                        ค. แรํธาตุ                     ง. แรํเชื้อเพลิง 

31. ข๎อใดไม่ใช่ปัญหาโดยตรงที่เกิดจากการใช๎เทคโนโลย ี
ก. เสียงดังบริเวณถนนสายส าคัญๆของกรุงเทพมหานคร 
ข. ควันพิษบริเวณถนนสายส าคัญของกรุงเทพมหานคร 
ค. ถุงพลาสติกมีอยูํมากมายในกองขยะทั่วกรุเทพมหานคร 
ง. กระดาษและขวดมีอยูํเกลื่อนทางเท๎าและถนนในกรุงเทพมหานคร 

32. มลภาวะจากผงซักฟอกและปุ๋ยที่ไหลจากอาคารบ๎านเรือนและพื้นที่การเกษตรไปรวมอยูํในแหลํงน้ า กํอให๎เกิดสิ่งใด 
ก. น้ ามีอัตราการระเหยมาก                                        ข. สาหรํายขนาดเล็กจ านวนมาก 
ค.   น้ าขาดออกซิเจนอยํางรุนแรง                                   ง. ฟองบนผิวน้ าท าให๎แสงอาทิตย์สํองไมํถึงผิวน้ า 

33. ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินโฟคอม (Infocom) ถูกน ามาใช๎ในเศรษฐกิจภาคใดมากที่สุด 
ก. ด๎านการอุตสาหกรรม                                             ข . ด๎านการเกษตรกรรม 
ค.   ด๎านการบริการ                                                       ง . ด๎านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาต ิ

34. ข๎อใดไม่ใช่ผลดีของการใช๎เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
ก. มนุษย์มีวิธีและส่ือในการเรียนรู๎มากขึ้น 
ข. เกิดกระแสทางความคิดเรื่อง การบริโภคนิยมอยํางกว๎างขวาง 
ค. เป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลการผลิตและตอบสนองความต๎องการได๎ดีขึ้น 
ง. ชํวยแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได๎ดีขึ้น 

35. ข๎อใดคือสาเหตุหลักของน้ าเสียในลํุมแมํน้ าเจ๎าพระยาตอนลําง 
ก. น้ าทิ้งจากชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ข. น้ าจากพื้นท่ีทางการเกษตรที่มีสํวนประกอบของสารอินทรีย์สูง 
ค. การขาดออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช๎ในการยํอยสารอินทรีย ์
ง. น้ าเสียที่ระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูํอยํางหนาแนํน 

36. ปัญหามลพิษทางอากาศอันเป็นผลจากการใช๎เทคโนโลยีที่คนในสังคมเมืองมีโอกาสเจ็บปูวยน๎อยที่สุดคือใด 
ก. โรคภูมิแพ๎                         ข. โรคมะเร็ง                       ค. โรคปอดหิน                       ง. โรคทางเดินหายใจ 
 
 

37. ข๎อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก 
ก. การท่ีมีสารพิษตกคาง ถูกชะล๎างเมื่อมีฝนตก              ข. การท่ีอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนื่องจากฝุูนควัน 
ค.   การเผาไหม๎ถํานหินของโรงงานอุตสาหกรรม                ง. การเผาไหม๎ของเชื้อเพลิงท าให๎เกิดคาร์บอนไดออกไซด ์

38. ข๎อใดไม่ใชก่ารถํายทอดเทคโนโลย ี
ก. ประเทศไทยซื้อสินค๎าจากประเทศอังกฤษ 
ข. นักเรียนไทยไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค. ประเทศอุตสาหกรรมตั้งโรงงานในประเทศก าลังพัฒนา 
ง. ประเทศก าลังพัฒนาซื้อหลักทรัพย์จากประเทศพัฒนาแล๎ว 

39. ข๎อใดไมส่อดคล๎องกับขอบเขตของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
ก. มีอยูํในท๎องถิ่นและมีขนาดเล็ก 
ข. มีราคาประหยัดและไมํท าลายระบบนิเวศ 
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ค. มีกระบวนการผลิตที่ไมํซับซ๎อน และมีการใช๎เครื่องจักร 
ง. มีราคาแพง แตํมีประสิทธิภาพสูง และใช๎เวลาในการผลิตน๎อย 

40. การน าเทคโนโลยีมาใช๎ในข๎อใดถือวํามีความส าคัญที่สุด 

ก. สํงเสริมการศึกษา                                                     ข. การกระจายความเจริญสํูชนบท 
ค.    ปรับปรุงด๎านสาธารณสุข                                          ง .  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู้ 
 

ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 

ง 
ก 
ข 
ค 
ค 
ข 
ค 
ง 
ข 
ข 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

ค 
ก 
ข 
ง 
ข 
ข 
ข 
ค 
ข 
ข 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 

ง 
ง 
ข 
ค 
ข 
ก 
ข 
ค 
ข 
ก 

๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 

ง 
ข 
ค 
ข 
ก 
ค 
ก 
ง 
ง 
ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่มของนักเรียน 
 

ล าดับที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี 
๑ การวางแผน   
๒ หัวหน๎ากลํุมดูแลให๎สมาชิกมีสํวนรํวมในการท างาน   
๓ สมาชิกให๎ความรํวมมือกับหัวหน๎ากลุํม   
๔ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น   
๕ การแสดงความคิดเห็น/อภิปราย   
๖ การท างานตามที่ได๎รับมอบหมาย   
๗ การติดตามงาน   
๘ การปรับปรุงงาน   
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๙ ความรํวมมือกันภายในกลํุม   
๑๐ ผลงานท่ีปรากฏ   

 
 
 
                                                                   ลงชื่อ ..............……………………ผ๎ูประเมิน 
                                                                                ....../.................../........ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 มีการปฏิบัติตั้งแตํ ๘ รายการขึ้นไป ถือวํา ด ี
 มีการปฏิบัติการน๎อยกวํา ๘ รายการ ถือวํา ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนักเรียนรายบุคคล 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสนใจ 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
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๖               

 
 
 

          ลงชื่อ .......................................................... ครูผ๎ูสอน 
  (นางสายพิน  วงษารัตน)์ 

                                      ………/…………………/…….. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมายถึง ระดับมาก    ๒ หมายถึง ระดับปานกลาง   ๑ หมายถึง ระดับน้อย 
 

หมายเหต ุ
ถ๎านักเรียนคนใดได๎คะแนนรวมต่ ากวําร๎อยละ ๕๐ ครูผ๎ูสอนควรให๎ความสนใจและค าแนะน าเป็นรายบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


