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หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง เศรษฐศาสตรนารู 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ     หนาที่พลเมือง ฯ  ภาษาไทย    พระพุทธศาสนา 
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย    

ส  3.1  ม. 3 /1   
ส 3.2   ม. 3/2 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

 2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส  3.1   ขอ 1   อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  
  ส  3.2   ขอ 1   อธิบายบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
 ส  3.2   ขอ 2  แสดงความคิดเห็นตอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอ
บุคคล กลุมคนและประเทศชาติ 
 ส  3.2    ขอ 3   อภิปรายบทบาทความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 
 ส  3.2   ขอ 4    อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ  เงินฝด 
 ส  3.2   ขอ 5    วิเคราะหผลเสียจากการวางงานและแนวทางแกปญหา 
 ส  3.2   ขอ 6   วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
 3.1   กลไกราคาใรระบบเศรษฐกิจ 

3.2   รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ 
    
   3.3  ภาวะเงินเฟอ เงินฝด 
 3.4  การวางงาน 
 3.5  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

        1)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ   
         2)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ภาวะเงินเฟอ เงินฝด 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 

         1)   นักเรียนปฏิบัติตนตามสภาวะทางเศรษฐกิจไดถูกตอง 
                       2)   นักเรียนเขาใจเรื่อง  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ   
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  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
         1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
         2)   การฝกปฏิบัติ 
5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมของนักเรียน
เร่ือง  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ   
       2)  ผลงานกลุมของนักเรียน  
เร่ือง ภาวะเงินเฟอ เงินฝด 
  
 

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหาขอ
มูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
       1)  การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
       2)   เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
       3)  ผลงานกลุมของนักเรียน
เร่ือง  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ   
       4)  ผลงานกลุมของนักเรียน
เร่ือง ภาวะเงินเฟอ เงินฝด  

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4/1  เร่ือง  กลไกราคากับการจัดสรรทรัพยากร  
 เวลา   5   ชั่วโมง 

 
1. เปาหมายของการเรียนรู 

  1,1   ผลการเรียนรู    
          มีความรูความเขาใจ กลไกราคากับการจัดสรรทรัพยากรในเรื่อง   ความสัมพันธ

ระหวางอุปสงค อุปทาน กลไกตลาด และการแทรกแซงราคาสินคาของรัฐบาล 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         1)   วิเคราะหความสัมพันธระหวางอุปสงคที่มีตอกลไกตลาดได 
         2)   อธิบายบทบาทของรัฐบาลทางเศรษฐกิจได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1    สาระการเรียนรู 
           1)    กลไกราคา 
          2)    บทบาทของรัฐบาล 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)     ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
      -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)     ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดใหความหมาย  ทักษะการคิดสรุปความ  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดวิเคราะห 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        1)    ผลงานกลุมจากการการศึกษาเรื่อง   กลไกราคากับการควบคุมราคา  
2) ผลงานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง   กลไกราคากับการควบคุมราคา    

        3)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   บทบาทของรัฐบาล 
 3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         1)   งานกลุมจากการการศึกษาเรื่อง  กลไกราคากับการ การควบคุมราคา  
         2)    งานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง   กลไกราคากับการ การควบคุมราคา   
         3)    งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   บทบาทของรัฐบาล    
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3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 

3.4    ความรูความเขาใจ 
          1)    จากการศึกษาเรื่อง   กลไกราคากับการควบคุมราคา  
           2)   จากการศึกษาเรื่อง   บทบาทของรัฐบาล    
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    1)    ผลงานกลุมจากการศึกษา     กลไกราคากับการควบคุมราคา  

 2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   บทบาทของรัฐบาล      
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   กลไกราคากับการควบคุมราคา  
2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   กลไกราคากับการ การควบคุมราคา 
3)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  บทบาทของรัฐบาล     
4)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   บทบาทของรัฐบาล   
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  

 กลไกราคากับการควบคุมราคา     จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน   กลไกราคากับการ ควบคุมราคา  
3)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  

      บทบาทของรัฐบาล  จากการตอบคําถาม  
4)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  บทบาทของรัฐบาล  

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
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3) แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  
รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          1)    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
          2)    สนทนากับนักเรียนในเรื่อง 
   -   ราคาของสินคาที่มีราคาไมคงที่กอใหเกิดอะไรขึ้นกับผูบริโภค 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนเขาหองสมุดศึกษาขอมูลในหัวขอตอ
ไปนี้ 
     -  กลไกราคา 
     -   อุปสงค 
      -  อุปทาน 
    -  จุดดุลยภาพ 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 
ทักษะการสรุปความ 

2.  นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม  นําผลการศึกษา
ของตนเองรวมอภิปรายในกลุมในหัวขอตอไปนี้
      -  ความหมายของแตละคํา 
      -  ยกตัวอยางของแตละคํา 
      -  นําเสนอโดยใชแผนใส 

ทักษะการระบุ 
ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

3.  ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาคน
ควาโดยใชแผนประกอบการอธิบาย นักเรียน
รวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการสรุปขอมูล 

4.  ทุกกลุมรับกระดาษกราฟเพื่อตีตารางแสดง
อุปสงค อุปทานและจุดดุลยภาพที่กลุมนําเสนอ
โดยแปลงขอมูลเปนเสนกราฟ 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
ทักษะการคิดสังเคราะห 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอตารางกราฟและอธิบาย
ประกอบ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

6.  นําตารางกราฟจัดปายนิเทศทายหองเพื่อเผย
แพร 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
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7.  นักเรียนทําแบบฝกกิจกรรม เร่ืองความ
สัมพันธอุปสงคกับอุปทาน  รวมกันเฉลย 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

8.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนในหัวขอตอไปนี้     
       -   รัฐบาลมีบทบาทอยางไรในเรื่อง
เศรษฐกิจ 

ทักษะการคิดตอบคําถาม 
 

9.   นักเรียนศึกษาบทบาทของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจจากหนังสือเรียนสังคมศึกษา ฯ 

 

10.  นักเรียนคนควาขาวเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ
บาลในระบบเศรษฐกิจจากสื่อตางๆ   

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

11.   นักเรียนนําขาวเสนอหนาชั้น ครูและนัก
เรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจ 

 ทักษะการแลกเปลี่ยน 

12.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ืองบทบาท
ของรัฐบาล 

 

5.3    ขั้นสรุป 
           ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  กลไกราคากับการจัดสรรทรัพยากร โดยการ
สนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
                      1)    แบบทดสอบกอนเรียน                 
          2)   แบบบันทึกการศึกษาคนควา                         
          3)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร   
         4)    กระดาษกราฟ 
         5)   แบบฝกกิจกรรมเรื่อง  ความสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน 
         6)    ส่ือส่ิงพิมพ 
  6.2    แหลงเรียนรู 

         1)    หองสมุดโรงเรียน 
          2)    หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 
 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
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 7.1   กิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห  
        โดยใหนักเรียนศึกษาราคาสินคาในทองตลาดแลวนํามาแปลงเปนกราฟความสัมพันธ

ระหวางอุปสงคกับอุปทานและราคาดุลยภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -    ศึกษาขอมูลราคาในทองตลาด                                                           

          2.   ขั้นวิเคราะห 
                  1)   เพราะเหตุใดราคาจึงเปลี่ยนแปลง 

2) ราคาเปลี่ยนแปลงแลวเกิดอะไรขึ้น 
          3.     ขั้นสรุป 

     -    นํามาแปลเปนรูปกราฟความสัมพันธ           
           4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 

            -   นําเสนอโดยการอธิบายในชั้นเรียนและนํากราฟจัดปายนิเทศ                
7.2   การบูรณาการ 

         ครูผูสอนสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตในสังคม  โดยกําหนดภาระงาน  กฎหมายเกี่ยว
กับการคาปลีก 

ภาระงาน “ศึกษากฎหมายการคาปลีก “ 
การบูรณาการ   ส   2.1    
จุดประสงคการเรียนรู       มีความรูความเขาใจกฎหมายดานการคาปลีก   
ผลงานที่ตองการ        กฎหมายเกี่ยวกับการคาปลีก      
ขั้นตอน 

1.  ศึกษากฎหมายการคาปลีก 
2.  บันทึกกฎหมายที่ศึกษาคนความาอยางละเอียด 
3.  นําเสนอโดยการทํารูปเลมรายงาน 
4. นํารายงานที่จัดทําจัดเปนมุมกฎหมายหลังชั้นเรียน 

เกณฑการใหคะแนน 
1.  ถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมายการคาปลีก 
2.  รายงานสะอาด เรียบรอย   
3. การจัดมุมสวยงามสรางสรรค 
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แบบบันทึกกิจกรรม เร่ือง ความหมาย 
ช่ือ ........................................................ช้ัน .................เลขที่ .................... 

คําชี้แจง  ศึกษาขอมูลในหองสมุดบันทึกรายละเอียด 
1. กลไกราคา  

 
 
 
 
 
 
 
2.  อุปสงค 
 
 
 
 
 
 
 
3.  อุปทาน 

4.  
 
 
 
 
 
4.  จุดดุลยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกกิจกรรมเรื่อง  ความสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน 
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ช่ือ ..........................................................ช้ัน .......................เลขที่ ........................ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายความสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกกิจกรรมเรื่อง  ความสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน 
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ช่ือ ..........................................................ช้ัน .......................เลขที่ ........................ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายความสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน 
   
ถาราคาสินคาสูงขึ้น ผูบริโภคก็จะซื้อสินคานอยลงและถาราคาลดลงผูบริโภคก็จะซื้อสินคาใน
จํานวนมากขึ้น 
ตามตัวอยาง 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางาคาและการเสนอขายลองกองของนายประสงค 
 

ราคาลองกอง 
(บาทตอกก) 

ปริมาณการเสนอขายลองกอง 
(บาทตอกก ) 

50 7 
45 6 
40 5 
35 4 
30 3 
25 2 
20 1 

 
จากตาราง  จะเห็นไดวา เมื่อราคาลองกองราคากิโลกรัมละ 50 บาทนายประสงคจะเสนอขาย
ลองกอง 7 กิโลกรัม ถาราคาลองกองลดลงเปนกิโลกรัมละ  45 บาทนายประสงคก็จะเสนอขายลด
ลงแตความตองการของตลาดจะมาขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกกิจกรรมเรื่องจุดดุลยภาพ 
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ช่ือ ...........................................................ช้ัน .......................เลขที่ .................. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนกราฟแสดงจุดดุลยภาพพรอมอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกกิจกรรมเรื่องจุดดุลยภาพ 
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ช่ือ ...........................................................ช้ัน .......................เลขที่ .................. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนกราฟแสดงจุดดุลยภาพพรอมอธิบาย 
ราคาดุลยภาพเปนราคาที่ทําใหปริมาณสินคาและบริการที่ผูบริโภคตองการซื้อเทากับปริมาณที่ผูขาย
ตองการเสนอขายซึ่งถือเปนราคาที่กําหนดขึ้นโดยระบบตลาด  ราคาดุลยภาพนี้เปนราคาเดียวเทากัน
และราคาที่ซ้ือขาย ณ ราคาดุลยภาพนั้น เรียกวา ปริมาณดุลยภาพ 
 
ปริมาณความตองการซื้อและปริมาณการเสนอขาย 

ราคาลองกอง 
( บาทตอกก. ) 

ปริมาณความตองการซื้อ 
( กก.) 

ปริมาณเสนอขาย 
( กก.) 

50 3 21 
45 6 18 
40 9 15 
35 12 12  จุดดุลยภาพ 
30 15 9 
25 18 6 
20 21 3 

 
 

 
 

8.บันทึกหลังสอน   

ราคาดุลยภาพ 
E 

อุปสงคตลาด 

ปริมาณดุลยภาพอุป

อุปทานตลาด 

ปริมาณลองกอง (กก.)อุป

 
50 
 
45 
 
40 
 
35 
 
30 
 
25 
 
20 
 
15 
 
10 
 
 
5 
 
0 

ราคาลองกอง( บาทตอ กก.) 
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน 
จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                             ตําแหนง ........................................ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4/2  เร่ือง  ภาวะเงินเฟอเงินฝด   

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1. เปาหมายของการเรียนรู 

  1.1   ผลการเรียนรู    
           มีความรูความเขาใจภาวะเงินเฟอเงินฝด   
1,2   จุดประสงคการเรียนรู 

          1)   อธิบายความหมาย  สาเหตุ ผลกระทบของภาวะเงินเฟอ เงินฝดได   
          2)    เสนอแนวทางแกไขภาวะเงินเฟอเงินฝดได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
           ภาวะเงินเฟอเงินฝด 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
           2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
      -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
            ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดใหความหมาย  ทักษะการคิดสรุปความ  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดวิเคราะห 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        1)   ผลงานกลุมจากการการศึกษาเรื่อง  ภาวะเงินเฟอเงินฝด 
        2)   ผลงานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง   ภาวะเงินเฟอเงินฝด    

 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   งานกลุมจากการการศึกษาเรื่อง    ภาวะเงนิเฟอเงินฝด  
        2)   งานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง    ภาวะเงินเฟอเงินฝด   
3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 

         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 

 
 
3.4   ความรูความเขาใจ 
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        จากการศึกษาเรื่อง  ภาวะเงินเฟอเงินฝด  
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    -    ผลงานกลุมจากการศึกษา  ภาวะเงินเฟอเงินฝด  

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภาวะเงินเฟอเงินฝด  
  2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   ภาวะเงินเฟอเงินฝด 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
  -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบยีบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  

 ภาวะเงินเฟอเงินฝด   จากการตอบคําถาม  
2)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน    ภาวะเงินเฟอเงินฝด 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  

รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
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 5.1   ขั้นนํา 
         ครูถามนักเรียนใครรูจักคําวาเงินเฟอและเงินฝดบาง  เปนอยางไร 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนคนหาความหมายของคําวา เงินเฟอ  
และเงินฝด  ครูสุมนักเรียนอธิบาย 

ทักษะการคิดตอบคําถาม 

2.  นักเรียนฟงวีซีดีจากรายงานการวิเคราะหขาว
เศรษฐกิจ เร่ืองภาวะเงินเฟอและเงินฝดใน
ประเทศไทย 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  ครูตั้งคําถาม 
      -  ในขาวกลาวเกี่ยวกับสาเหตุใดบางที่ทําให
เกิดภาวะเงินเฟอและทําใหเกิดภาวะเงินฝด 
      -  ในขาวเสนอแนวทางการแกปญหาอยางไร

ทักษะการสรุปขอมูล 

4.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      -  กลุมที่ 1 - 3  ศึกษาและหาขอมูลเร่ืองภาวะ
เงินเฟอจากสื่อตาง ๆ  
       -  กลุมที่ 4 - 6 ศึกษาและหาขอมูลเร่ืองภาวะ
เงินฝดจากสื่อตางๆ 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.  นักเรียนนําเสนอโดยจัดปายนิเทศและอธิบาย
ในชั้นเรียน  

ทักษะการนําเสนอ 

6.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษา ครูและนัก
เรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

7.  นักเรียนรวมกันเสนอแนวทางในการแกไข
หากเกิดภาวะ 
     -  ภาวะเงินเฟอ 
      -  ภาวะเงินฝด 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

8.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ือง ภาวะเงินเฟอ 
เงินฝด 

 

5.3    ขั้นสรุป 
          ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง ภาวะเงินเฟอและเงินฝดโดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
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 6.1   สื่อการเรียนรู    
        1)    วีซีดีการวิเคราะหขาวเศรษฐกิจ             

         2)    หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
         3)    ส่ือตางๆ 
         4)  แบบฝกทักษะเรื่อง ภาวะเงินเฟอเงินฝด  
  6.2    แหลงเรียนรู 
                      1)  หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

          หากนักเรียนตองพบกับภาวะเงินเฟอนักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร เพราะเหตใุด 
ขั้นตอนปฏิบัติ 

         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -   ศึกษาขอมูล   ภาวะเงินเฟอ                                                         

          2.   ขั้นวิเคราะห 
                 -   หากนักเรียนตองพบกับภาวะเงินเฟอนักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร เพราะเหตุ

ใด 
            3.   ขั้นสรุป 

   -   พูดหนาชั้นเรียน          
          4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 

          -   แลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหองเรียน                 
7.2    การบูรณาการ 

          ครูผูสอนสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู   พระพุทธศาสนา   โดยกําหนดภาระ
งาน  หลักธรรมเกี่ยวกับความพอดี 
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ภาระงาน “หลักธรรมเก่ียวกับความพอดี” 
การบูรณาการ   ส   1.1    
จุดประสงคการเรียนรู       มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความพอดีในการดําเนินชีวิต 
ผลงานที่ตองการ         หลักธรรมเกี่ยวกับความพอดี      
ขั้นตอน 

 1.  ศึกษา หลักธรรมเกี่ยวกับความพอดี 
2.   อธิบายหลักธรรมและการนําไปใช 

เกณฑการใหคะแนน 
 1. ถูกตองตามหลักธรรมที่เลือก  
  2.  มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. บันทึกหลังสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน 
จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                              ตําแหนง ........................................ 

แบบฝกทักษะเรื่อง  ภาวะเงินเฟอ และเงินฝด 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนสรุปสาเหตุ  ผล และแนวทางแกไข ภาวะเงินเฟอ และเงินฝดตามความเขาใจ
ของนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4/3 เร่ือง  การวางงาน   
เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1. เปาหมายของการเรียนรู 

  1.1   ผลการเรียนรู    
          มีความรูความเขาใจการวางงานและแนวทางการแกปญหาการวางงาน  
1,2  จุดประสงคการเรียนรู 

         วิเคราะหผลเสียจากการวางงาน และแนวทางการแกปญหาการวางงานได  
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
            การวางงาน 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
           2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
            ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดใหความหมาย  ทักษะการคิดสรุปความ  
ทักษะการคิดเชื่อมโยง  ทักษะการคิดวิเคราะห 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

       1)    ผลงานกลุมจากการการศึกษาเรื่อง   การวางงาน 
       2)    ผลงานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง     การวางงาน  

 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   งานกลุมจากการการศึกษาเรื่อง    การวางงาน 
        2)   งานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง     การวางงาน  
3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 

          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 

3.4    ความรูความเขาใจ 
         จากการศึกษาเรื่อง  การวางงาน 
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   -   ผลงานกลุมจากการศึกษา   การวางงาน  

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การวางงาน  
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   การวางงาน 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับเรื่อง  

  การวางงาน   จากการตอบคําถาม  
2)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน การวางงาน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  

รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูภาพการจบการศึกษาของบัณฑิตแตละสถาบัน  นักเรียนมีความคิดเห็น
อยางไร 
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 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนเลาเรื่องคนที่ไมมีงานทําที่หมูบาน
ของนักเรียน  โดยบอกสาเหตุและผลที่ตามมา 

ทักษะการแลกเปลี่ยน 

2.  นักเรียนศึกษาเรื่องการวางงานจากสื่อตาง ๆ 
โดยปฏิบัติดังนี้ 
      -  บันทึกขอมูลที่ศึกษา 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนนําขอมูลที่ศึกษามารวมอภิปรายกลุม
โดยจัดกลุมในแตละแถวที่นักเรียนนั่งเรียนปกติ
แลวสรุปในประเด็นตอไปนี้ 
     -  สาเหตุของการวางงาน 
      -  ผลที่เกิดขึ้น 
      -  แนวทางการแกปญหา  

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  นักเรียนนําเสนอผลการอภิปราย ครูและนัก
เรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

5.3    ขั้นสรุป 
           ครูและนักเรียนรวมสรุปเรื่องการวางงาน  โดยการสนทนาซักถาม 
สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
                      1)    ภาพการจบการศึกษาของบัณฑิตแตละสถาบัน             
          2)    หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร   
          3)    ส่ือตางๆ 
  6.2   แหลงเรียนรู 
                       1)    หองสมุดโรงเรียน 
          2)    หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาการวางงานไดหรือไมอยางไร 
 
 
 



 114

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 

    -    ศึกษาขอมูล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                           
        2.   ขั้นวิเคราะห 
              -   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกปญหาการวางงานไดหรือไมอยางไร 

          3.   ขั้นสรุป 
-   พูดหนาชั้นเรียน          

        4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
        -   แลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหองเรียน                 

7.2    การบูรณาการ 
           ครูผูสอนสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู   ภาษาไทย     โดยกําหนดภาระงาน   
คัดลอกพุทธศาสนสุภาษิตที่กอใหเกิดความขยัน  มานะ อดทน 
 

ภาระงาน “คัดลอกพุทธศาสนสุภาษิตท่ีกอใหเกิดความขยัน  มานะ อดทน” 
การบูรณาการ   ท   2.1    
จุดประสงคการเรียนรู       มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหาการวางงาน  
ผลงานที่ตองการ          คัดลอกพุทธศาสนสุภาษิตที่กอใหเกิดความขยัน  มานะ อดทน      
ขั้นตอน 

1.  ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตที่กอใหเกิดความขยัน  มานะ อดทน 
2.    คัดลอกพุทธศาสนสุภาษิตที่กอใหเกิดความขยัน  มานะ อดทน 

เกณฑการใหคะแนน 
 1. ถูกตองพุทธศาสนสุภาษิตที่กอใหเกิดความขยัน  มานะ อดทน  
  2. สะอาด  สวยงาม   
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน 

จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                              ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 /4 เร่ือง   การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ   
 เวลา   5   ชั่วโมง 

 
1. เปาหมายของการเรียนรู 

 1.1   ผลการเรียนรู    
          มีความรูความเขาใจการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในปจจุบันที่มีผลตอเศรษฐกิจ 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

         อธิบายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
           การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
          1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
      -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดระบุ  ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทักษะการ
คิดวิเคราะห 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

        1)   ผลงานกลุมจากการการศึกษาเรื่อง   การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
        2)   ผลงานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ     
        3)    ผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง   การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

 3.2     กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   ผลงานกลุมจากการการศกึษาเรื่อง  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
         2)   ผลงานจากการทําแบบฝกทักษะเรื่อง  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ     
         3)   ผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง   การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  
3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 

           ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
         จากการศึกษาเรื่อง     การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    -   ผลงานกลุมจากการศึกษา       การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง    การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  

การตรงตอเวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ    จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน     การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  

รูปแบบการนําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูภาพสัญลักษณความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือเอเน็ต  ครูตั้ง
คําถาม 
   -   รวมกลุมกันทําไม 
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5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงความหมายของ
การรวมมือทางเศรษฐกิจ 

ทักษะการระบุ 

2.  นักเรียนแบงกลุม  7  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     -   กลุมที่ 1  ศึกษาเรื่อง  เขตการคาเสรี 
      -  กลุมที่  2  ศึกษาเรื่อง  เอเปก 
      -  กลุมที่  3  ศึกษาเรื่อง  G 7 
      -   กลุมที่  4  ศึกษาเรื่อง โอเปก 
      -   กลุมที่  5  ศึกษาเรื่อง  อาเซียน 
      -  กลุมที่ 6  ศึกษาเรื่อง สหภาพยุโรป 
      -  กลุมที่ 7  ศึกษาเรื่อง  องคการคาโลก 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอ
ทั้งชั้นครูและนักเรียนซักถาม 

ทักษะการคิดสรุปความ 
ทักษะการคิดทําความรูใหกระจาง 

4.  นักเรียนเขาศึกษาขอมูลในหองคอมพิวเตอร
โดยใชกลุมเดิมปฏิบัติดังนี้ 
      -  แตละกลุมคนควาเรื่อง  เกี่ยวกับองคการ
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญในปจจุบันกลุมละ 1 องค
การ 
      -   การนําเสนอโดยใชวิธีการอื่นที่นอกเหนือ
จากการรายงานหนาชั้นเรียน 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 
ทักษะการคิดสรางสรรค 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการ
ที่กลุมกําหนด 

ทักษะการสรุปขอความ 

6. ครูและนักเรียนรวมกันซักถาม  
7.  นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นในหัวขอ 
     -   หากประเทศไทยไมเขารวมในองคการ
ทางเศรษฐกิจจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของ  
ประเทศไทย 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

5.3    ขั้นสรุป 
           1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง    การรวมกลุมทางเศรษฐกิจโดยการซักถาม 
           2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
                      1)    ภาพสัญลักษณการรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก 
         2)    แบบทดสอบหลังเรียน 
         3)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร   
 6.2   แหลงเรียนรู 

       1)    หองสมุดโรงเรียน 
        2)    หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห   

        โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูเร่ืองการเศรษฐกิจระหวางประเทศ                        
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
      -   ศึกษาขอมูลจากการบรรยายของวิทยากร                                                       

         2.    ขั้นวิเคราะห 
     1)   มีผลดีและผลเสียตอประเทศไทยอยางไร        
     2)   ผลที่เกิดขึ้น           
         3.   ขั้นสรุป 

  -    นําเสนอโดยการรายงานหนาชั้น เรียน             
         4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 

         -   นําผลงานที่สมบูรณจัดมุมเศรษฐกิจหลังชั้นเรียน                                    
7.2   การบูรณาการ 

          ครูผูสอนสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม    และการดําเนินชีวิตในสังคม  โดกําหนดภาระงาน  ศึกษา
กฎหมายระหวางประเทศ 
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ภาระงาน “ศึกษากฎหมายระหวางประเทศ”                       
การบูรณาการ    ส   2.1    
จุดประสงคการเรียนรู       มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ             
ผลงานที่ตองการ        กฎหมายระหวางประเทศ                                  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.  ศึกษากฎหมายระหวางประเทศ 
2.  คัดลอกอยางละเอียด               
3.  นําเสนอโดยการจัดมุมกฎหมายหลังชั้นเรียน  

เกณฑการใหคะแนน 
1.  ถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศ 
2.  ความสะอาด  ถูกตองของตัวบทกฎหมาย 
3. จัดมุมหลังชั้นไดสรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน 

จุดที่ควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 
ลงชื่อ ............................................. 

                                    ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

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

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

              .........../............/........... 
 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 
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2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

  
ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  การศึกษาเรื่องความสัมพันธทางเศรษฐกิจทําใหเขาใจความสัมพันธของกระบวนการทาง
เศรษฐกิจขอใดมากที่สุด   
 ก.  กลไกราคา  ผูผลิต ผูบริโภค 
 ข.  หนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ 
 ค.  อุปสงค  อุปทาน  ดุลยภาพ 
 ง.  การกระจายสินคาและบริการ 
2.  ขอใด”ตลาด”ทางเศรษฐศาสตรไมจําเปนตองมี   
 ก.  ผูซ้ือผูขาย 
 ข.  ที่ตั้งของตลาด 
 ค.  สินคา 
 ง.  ราคาสินคาและบริการ 
3.  จุดที่อุปสงคเทากับอุปทานคือขอใด   
 ก.  จุดพอดี 
 ข.  จุดอิ่มตัว 
 ค.  จุดดุลยภาพ 
 ง.  จุดสมดุล 
4.  ขอใดถูกตอง   
 ก.  กฎของอแปสงคจะผันแปรกับราคาในขณะที่กฎของอุปทานจะผกผันตามราคา 
 ข.  กฎของอุปสงคจะยึดมั่นตามราคาในขณะที่กฎของอุปทานจะผกผันตามราคา 
 ค.  กฎของอุปสงคจะยึดมั่นตามราคาในขณะที่กฎของอุปทานจะเปลี่ยนแปลงตามราคา 
 ง.  กฎของอุปสงคจะผกผันตามราคาในขณะที่กฎของอุปทานจะผันแปรตามราคา 
5.  ปริมาณสินคาที่ผูผลิตไดผลิตตามกําลังความสามารถของตนเรียกวาอะไร   
 ก.  อุปทานผูบริโภค 
 ข.  อุปทานผูผลิต 
 ค.  อุปสงคผูบริโภค 
 ง.  อุปสงคของผูผลิต 
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6.  อุปสงคสวนเกินหมายความถึงขอใด   
 ก.  ผูบริโภคตองการซื้อสินคามากกวาจํานวนสินคาในตลาด 
 ข.  ผูขายนําสินคามาวางขายสูงกวาปริมาณผูซ้ือ 
 ค.  สินคาหมดพอดีกับความตองการของผูซ้ือ 
 ง.  เกิดการกักตุนสินคาของพอคา 
7.  สาเหตุที่รัฐตองเขาแทรกแซงราคาสินคาคือขอใด   
 ก.  ราคาสินคาตกต่ํา 
 ข.  ราคาสินคาปกติ 
 ค.  ปริมาณสินคาขาดตลาด 
 ง.  ผูผลิตไมผลิตสินคา 
8.  Distribution หมายความวาอยางไร   
 ก.  การกําหนดราคา 
 ข.  การกระจาย 
 ค.  การควบคุมราคา 
 ง.  ความไมเทาเทียม 
9.  ขอใดในตลาดไมจําเปนตองมี   
 ก.  การโฆษณา 
 ข.  การขนสินคา 
 ค.  การผลิต 
 ง.  ความไมเทาเทียม 
10.  ตามหลักเศรษฐศาสตรขอใดถือเปนการกระจายรายได   
 ก.  รัฐสงเสริมการทองเที่ยว 
 ข.  ลูกจางไดรับคาจางขั้นต่ําตามเกณฑที่กําหนด 
 ค.  รัฐสนับสนุนสินคาหนึ่งอําเภอหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ง.  พนักงานเอกชนเดินเก็บคานําตามบาน 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
  

1.  ก 
      2.  ข 
      3.  ค 
      4.  ก 
      5.  ข 
      6.ก 
      7.  ก 
      8.  ข 
      9.  ค 
      10.  ข 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 4 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 


