
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวติ         เวลา 2 ชัว่โมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 1.1  ตัวช้ีวดั  
     ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้   
   ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของ  
   เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
  ม.1/1 อธิบายความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมายและความส าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์ได้  
 2.  อธิบายขอบข่ายและเป้าหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้
 3.  วเิคราะห์ความส าคญัและเป้าหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ได้ 
 4.  เสนอแนวทางการน าหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.  สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากส่ือ 
-  ความหมายและความส าคญัของ    
   เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 

(พิจารณาตามหลกัสูตรสถานศึกษา) -  เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวติ 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
   2) ทกัษะการตีความ 
   3) ทกัษะการเช่ือมโยง 
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่1 

 1.  ครูแจง้ให้นกัเรียนทราบถึงวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) ช่ือเร่ืองท่ีจะ       
เรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้        



ขั้นสอน 

2.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 
 

 ขั้นที ่1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  1.  ครูให้นกัเรียนดูภาพคนเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดหรือในห้างสรรพสินคา้อนัเป็นหน่ึงในกิจกรรมทาง
   เศรษฐกิจ  
 2.  ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพดงักล่าววา่เก่ียวขอ้งกบั 
 เศรษฐศาสตร์อยา่งไร 
  (แนวตอบ การท่ีผู้บริโภคมีความรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์จะช่วยในการตัดสินใจเลือกบริโภคให้ได้
ของท่ีมี  ประโยชน์ คุ้มค่า เหมาะกับรายได้ของตนเอง และไม่ถกูเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิต) 
 3.  ครูน านกัเรียนสนทนาดว้ยการน าข่าวเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปากทอ้งความเป็นอยู่ของประชาชน 
 เช่น การปรับราคาสินคา้ มาสนทนาร่วมกนั 
 4.  ครูถามค าถามเพื่อกระตุน้การเรียนรู้ เช่น 
 - เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งติดตามสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ  
  (แนวตอบ มีผลต่อปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน) 

 ขั้นที ่2  ส ารวจค้นหา (Explore)  
  1.  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 7 คน สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ของการศึกษาวชิา 
   เศรษฐศาสตร์ จากหนงัสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.1 หรือแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
   เป็นตน้  

 ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้ (Explain)         
  1.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าขอ้มูลท่ีตนไดจ้ากการรวบรวม มาอธิบายแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั 
  2. จากนั้นสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัคดัเลือกขอ้มูลท่ีน าเสนอเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
  3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอขอ้มูลหนา้ชั้นเรียนตามประเด็นท่ีศึกษา อภิปราย และตอบ 
  ค าถามร่วมกนั 
  4. ครูใหน้กัเรียนดูภาพ อดมั สมิท จากหนงัสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.1 แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนั 
  ตอบค าถาม เช่น  
  - แนวคิดของ อดมั สมิท เป็นอยา่งไร  
  (แนวตอบ มีลักษณะเป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีควรปล่อยให้เอกชนด าเนินการเอง โดย
ท่ีรัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซง เพราะจะไม่เกิดการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์) 
  - ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดของ อดมั สมิท หรือไม่ อยา่งไร 



(แนวตอบ ประเทศไทยมีรูปแบบเศรษฐกิจเป็นแบบผสม บางอย่างให้เอกชนด าเนินการเอง โดยท่ีรัฐบาลดูแลเพพาะ
กฎเกณฑ์เท่านั้น แต่บางอย่างรัฐจะเข้าแทรกแซง เช่น กิจการของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น) 
  5. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความหมาย ความส าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์  
  6. ครูยกตวัอย่างกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความเขา้ใจเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน    
เช่น 
  - หากนกัเรียนจะเลือกซ้ืออาหารกลางวนั นกัเรียนจะเลือกซ้ืออาหารอะไร ระหว่างขา้วกะเพราไก่ 
   จานละ 30 บาท หรือผดัมะกะโรนีกุง้ จานละ 50 บาท  
(แนวตอบ เลือกซ้ือผัดมะกะโรนีกุ้ง เพราะเป็นอาหารท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะมีราคา
แพงกว่า หรืออาจเลือกซ้ือข้าวกะเพราไก่ เพราะมีราคาถกูกว่า สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายได้) 
ชัว่โมงท่ี 2 
       ขั้นที ่3  อธิบายความรู้ (ต่อ)       
  7. ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการคิดเพื่อเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั โดยครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนอภิปราย 
  ค าตอบร่วมกนั เช่น 
  - เม่ือนกัเรียนศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์แลว้ จะน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 
(แนวตอบ น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการเป็นผู้ บริโภคท่ีชาญพลาด สามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ในการเลือกบริโภคสินค้าต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความจ าเป็น ประโยชน์ คุณภาพของ
สินค้า ความปลอดภัย รายได้ เป็นต้น รวมท้ังสามารถวางแผนในการใช้จ่าย การออม และ การหารายได้เ พ่ิม 
อีกท้ังยังสามารถน าไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบการค้าขาย การประกอบอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนเพ่ือการท าความเข้าใจกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในระดั โลกและระดับประเทศ ซ่ึงจะส่งผล
ต่อตนเองหรือกิจการท่ีตนเองท าอยู่ได้) 
  8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบั เร่ืองน่ารู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจาก 
  หนงัสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.1 เพิ่มเติม    
  9. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กนั โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายและ 
  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ตามตัวแทนของการเป็น        
ผูบ้ริโภคผูป้ระกอบการ และรัฐบาล  
        10. ครูสุ่มนกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
        11. นกัเรียนร่วมกนัยกตวัอยา่งเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการศึกษา 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภครายยอ่ย เช่น การซ้ือของใชส่้วนตวัของนกัเรียน เรียกวา่ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
  การศึกษาเศรษฐกิจโดยรวมของคนในประเทศ เรียกวา่ เศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การจา้งงาน  
  การลงทุนของประเทศ การคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
        12. ครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเป้าหมายในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม 
        13. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบั เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ในแบบฝึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสตร์ ม.1   



ขัน้สรุป 

ขัน้ประเมิน 

  ขั้นที ่4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 1. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 5.1 เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวติ 
 2. ครูดูแลใหค้  าแนะน านกัเรียนเพิ่มเติม         
 ขั้นที ่5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจากการท าใบงานท่ี 5.1 เร่ือง 

เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวิต 
 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 
 
 
  
      ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้กบัการด ารงชีวิต 
 
 
       1.  ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบค าถาม การร่วมกนัท างาน และการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน   
       2.  ครูตรวจสอบและประเมินผลจากการท าแบบฝึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสตร์ ม.1    
8.  การวดัและประเมินผล 

รายการวดั วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
8.1 การวดัและประเมินผล  
     ก่อนเรียน 
     - แบบทดสอบก่อนเรียน 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
       เร่ือง เศรษฐศาสตร์ 
       เบ้ืองตน้ 

- ตรวจแบบทดสอบ 
  ก่อนเรียน 

- แบบทดสอบก่อนเรียน - ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

8.2 การวดัและประเมินผล 
     ระหวา่งการจดักิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) อธิบายและวเิคราะห์   
        ความหมายความส าคญั  
        ขอบข่าย และเป้าหมาย 
        ของวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้

 
 
 
- ตรวจใบงานท่ี 5.1 
 

 
 
 
- ใบงานท่ี 5.1 
 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
 

     2) การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ   
  ผลงาน 

- แบบประเมินการ
น าเสนอ   

- ระดบัคุณภาพ 2  
  ผา่นเกณฑ์ 



  ผลงาน 
     3) พฤติกรรม 
         การท างานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดบัคุณภาพ 2  
  ผา่นเกณฑ์ 

    
รายการวดั วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

     4) พฤติกรรม 
         การท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายกลุ่ม 

- ระดบัคุณภาพ 2  
  ผา่นเกณฑ์ 

     5) คุณลกัษณะ 
         อนัพึงประสงค ์

- สังเกตความมีวนิยั  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ใน 
  การท างาน 

- แบบประเมินคุณลกัษณะ   
  อนัพึงประสงค ์

- ระดบัคุณภาพ 2  
  ผา่นเกณฑ์ 

 
9.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1  ส่ือการเรียนรู้ 
     1)  หนงัสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.1 
     2)  แบบฝึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสตร์  ม.1 
   3)  หนงัสือคน้ควา้เพิ่มเติม 
   (1)   วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน. (2545). เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับบุคคลทัว่ไป. กรุงเทพฯ : 
    ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
   (2) จรินทร์ เทศวานิช. (2537). หลกัเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
     4)  ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวิต 
 9.2  แหล่งการเรียนรู้ 
     1)  หอ้งสมุด 
     2)  แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
          -   http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
     -   http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-27871.html 
 

 

 

 



ใบงานที ่5.1 

เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวติ 

 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีความหมาย
ว่าอย่างไร 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีความส าคัญ
ระดับผู้ผลิตอย่างไร 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มี
ความส าคัญระดับบุคคล
และครัวเรือนอย่างไร 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็น
การศึกษาในเรื่องใด 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็น
การศึกษาในเรื่องใด 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์
ส าหรับนักเรียนอย่างไร 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีผลดีต่อการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไร จงยกตัวอย่าง 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

เป้าหมายในการศึกษา
วิชาเศรษฐศาสตร์คือ
อะไร จงยกตัวอย่าง 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 



ใบงานที่ 5.1 
 

เฉลย 
 

 

เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัการด ารงชีวติ 

 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้       

(ตัวอย่าง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีความหมาย
ว่าอย่างไร 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีความส าคัญ
ระดับผู้ผลิตอย่างไร 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มี
ความส าคัญระดับบุคคล
และครัวเรือนอย่างไร 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็น
การศึกษาในเรื่องใด 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็น
การศึกษาในเรื่องใด 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์
ส าหรับนักเรียนอย่างไร 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
….…….. 

 

วิชาเศรษฐศาสตร์มีผลดีต่อการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไร จงยกตัวอย่าง 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….…….. 

 

เป้าหมายในการศึกษา
วิชาเศรษฐศาสตร์คือ
อะไร จงยกตัวอย่าง 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 

เป็นวิชาที่ศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ช่วยให้บุคคลและครัวเรือน
จัดสรรทรัพยากรที่ มี อยู่
อ ย่ า ง จ า กั ด นั้ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 

ช่วยให้ผู้ผลติตดัสินใจในการผลติถงึ
แรงงาน วัตถุดิบ ต้นทุน ราคา 
ผลตอบแทน หรือก าไรสูงสดุ 

เป็นการศึ กษาถึ งพฤติ กรรมทาง
เศรษฐกิจในส่วนย่อยระดับบุคคล 
หรือองค์กรธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

เช่น มุ่ งท าความเข้าใจใน
พฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจ
ของมนุษย ์สภาพปัญหาและ
ผลกระทบต่ อ ชีวิ ตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
   

 

เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤติ ก ร ร ม ท า ง
เศรษฐกิจทั้งระบบในระดับส่วนรวม
ของประเทศ 

ในฐานะผู้บริโภค จะช่วยให้จัดสรร
รายได้ที่มีอยู่จ ากัดไปซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
และเกิดประโยชน์มากที่สุด 

เช่น ช่วยให้รัฐบาลก าหนดนโยบายที่
เหมาะสมกับปัญหาเศรษฐกิจ และ
การบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 



แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ เวลา 1 ชัว่โมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 1.1  ตัวช้ีวดั  
      ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
  ม.1/1    อธิบายความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของทรัพยากรมีจ ากดักบัความตอ้งการมีไม่จ  ากดั ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสีย 
           โอกาสได ้
 2.  วเิคราะห์ถึงความส าคญัของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
 3.  เสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
3.  สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้จากส่ือ 
-  ความหมายของค าวา่ทรัพยากร       
   มีจ  ากดักบัความตอ้งการมีไม่จ  ากดั  
   ความขาดแคลน การเลือก และ   
   ค่าเสียโอกาส 
 

(พิจารณาตามหลกัสูตรสถานศึกษา) -  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 

6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
   2) ทกัษะการตีความ 
   3) ทกัษะการเช่ือมโยง 
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
3. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

7.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 



ขั้นสอน 

 1.  ครูแจง้ให้นกัเรียนทราบถึงวธีิสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดส่ีสหายช่ือเร่ืองท่ีจะ
เรียนรู้       จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้       
 2.  ครูใหน้กัเรียนชมคลิปวดีิโอเก่ียวกบัตวัอยา่งสินคา้ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั แลว้ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็น 
 

 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูตวัอยา่งของใชท่ี้อยูร่อบตวันกัเรียน เช่น กระเป๋า ดินสอ ปากกา ฯลฯ แลว้ใหร่้วมกนั 
  วเิคราะห์ถึงตน้ทุนทรัพยากรท่ีน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้ดงักล่าว 
          2.  ครูอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
     3.  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ จากหนงัสือ 

 สังคมศึกษาฯ ม.1 หรือแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นตน้             
    4.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าขอ้มูลท่ีตนไดจ้ากการรวบรวม มาอธิบายแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั 

     5. จากนั้นสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัคดัเลือกขอ้มูลท่ีน าเสนอเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
     6. ครูสุ่มนกัเรียนน าเสนอขอ้มูลตามประเด็นท่ีศึกษา 
     7. ครูน าสนทนาเก่ียวกบัการน าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ 
เช่น การน าผลไมม้าแปรรูปขายคนในชุมชนและส่งไปขายท่ีอ่ืน โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์          ถึงทรัพยากร
ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตผลไมแ้ปรรูป รวมถึงสถานการณ์การผลิตสินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน สถานการณ์การน า
ทรัพยากรมาใช ้การบริหารจดัการทรัพยากร แนวโนม้ปริมาณประชากรและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน   
     8. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งสินคา้ หรือบริการ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
ใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการดงักล่าวหนา้ชั้นเรียน โดยครูแนะน าเพิ่มเติม 
     9. ครูสนทนากบันกัเรียนเพิ่มเติมเก่ียวกบัทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ หรือปัจจยัการผลิต และการ 
  จดัสรรทรัพยากร (การน าทรัพยากรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่คนในสังคม) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
พร้อมทั้งวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัของการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 
   10. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบั ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ ในแบบฝึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสตร์       
  ม.1    
   11. ครูตั้งประเด็นใหน้กัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ เช่น ถา้หากเกิดภาวการณ์ขาดแคลนทรัพยากรในการผลิต 
      จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และความเป็นอยูข่องคนในประเทศอยา่งไร 
   (แนวตอบ การท่ีทรัพยากรมีจ ากัดเม่ือเทียบกับความต้องการของมนุษย์ท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัด ท าให้ 
   เกิดปัญหาการขาดแคลน ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาการจัดระบบผลิต ท าให้ไม่สามารถผลิตสินค้ามา
 ตอบสนอง 
   ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้สินค้ามีราคาแพง ท าให้ประชาชนต้องเดือดร้อน  



ขัน้สรุป 

ขัน้ประเมิน 

   เน่ืองจากไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั) 
   12.  ครูใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่ม จบัคู่ร่วมกนัวางแผนการบริหารการใชท้รัพยากรในการผลิตสินคา้ กลุ่มละ      
1 ชนิด โดยใหแ้ต่ละกลุ่มเป็นเจา้ของกิจการ หรือผูป้ระกอบการ ท าการวางแผนผลิตสินคา้และบริการ  
โดยมีการวางแผนการบริหารท่ีดิน แรงงาน ทุน การประกอบการ สรุปแผนการบริหารและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรการผลิตสินคา้และบริการ ลงในกระดาษ A4 ส่งครูในชัว่โมงถดัไป โดยครูตรวจสอบและแนะน าเพิ่มเติม 
        13.  ครูใหน้กัเรียนคู่เดิมร่วมกนัท าใบงานท่ี 5.2 เร่ือง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์  
        14.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละคู่มารวมกลุ่มกนัตามเดิม แลว้ร่วมกนัเฉลยค าตอบจากการท าใบงานท่ี 5.2 เร่ือง 
ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
        15.  ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ        
  
  
          -  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้และความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 
 
        1.  ครูประเมินผลจากการตอบค าถาม การร่วมกนัท างาน และการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
        2.  ครูตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจากการท าใบงาน และจากการท าแบบฝึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสตร์  
             ม.1 
   3.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  
 
8.  การวดัและประเมินผล 

รายการวดั วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
8.1 การวดัและประเมินผล 
     ระหวา่งการจดักิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) การอธิบายและวเิคราะห์

ถึงความหมาย 
ความส าคญัของ
ทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีมีจ  ากดั
กบัความตอ้งการมีไม่
จ  ากดั ความขาดแคลน 
การเลือก และค่าเสีย

 
 
 
- ตรวจใบงานท่ี 5.2 
 

 
 
 
- ใบงานท่ี 5.2 
 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์
 



โอกาสได ้
     2) การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ    

   ผลงาน 
- แบบประเมินการ
น าเสนอ   
  ผลงาน 

- ระดบัคุณภาพ 2    
  ผา่นเกณฑ์ 

     3) พฤติกรรม 
         การท างานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- ระดบัคุณภาพ 2  
  ผา่นเกณฑ์ 

 
 

รายการวดั วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
     4) พฤติกรรม 
         การท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายกลุ่ม 

- ระดบัคุณภาพ 2  
  ผา่นเกณฑ์ 

     5) คุณลกัษณะ 
         อนัพึงประสงค ์

- สังเกตความมีวนิยั  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ใน 
  การท างาน 

- แบบประเมินคุณลกัษณะ    
  อนัพึงประสงค ์

- ระดบัคุณภาพ 2  
  ผา่นเกณฑ์ 

8.2 การวดัและประเมินผล  
     หลงัเรียน 
     - แบบทดสอบหลงัเรียน 
       หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
       เร่ือง เศรษฐศาสตร์    
       เบ้ืองตน้ 

- ตรวจแบบทดสอบ 
  หลงัเรียน 

- แบบทดสอบหลงัเรียน - ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

 
9.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1  ส่ือการเรียนรู้ 
     1)  หนงัสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.1 
     2)  แบบฝึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสตร์ ม.1 
   3)  หนงัสือคน้ควา้เพิ่มเติม 
   (1)   วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน. (2545). เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับบุคคลทัว่ไป. กรุงเทพฯ : 
    ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
   (2) จรินทร์ เทศวานิช. (2537). หลกัเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
               4)  ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
 9.2  แหล่งการเรียนรู้ 



     1)  หอ้งสมุด 
     2)  แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
         -   http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
     -   http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-27871.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานที ่5.2 

เร่ือง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวเิคราะห์กรณศึีกษาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามตามโจทย์ทีก่ าหนดให้ 

 

กรณีศึกษา 

 

  บริษทัไหมไทยเป็นบริษทัท่ีผลิตเส้ือส าเร็จรูปท่ีท าจากผา้ไหม มีท่ีดินในการสร้างโรงงาน 3 ไร่ ใชเ้งินใน
การ ลงทุนหน่ึงร้อยลา้นบาท บริษทัมีแผนกต่างๆ เช่น แผนกประชาสัมพนัธ์ แผนกส่งสินคา้ แผนกการตลาด 
แผนก ออกแบบและตดัเยบ็ แผนกบญัชี แผนกตรวจสอบบญัชี ผูจ้ดัการบริษทัไหมไทยจะเป็นผูบ้ริหารจดัการ
 ระบบงานทั้งหมด ซ่ึงในแต่ละปีบริษทัจะไดก้ าไรสิบลา้นบาทถึงสิบหา้ลา้นบาท 

เม่ือบริษทัตั้งข้ึนมาได ้10 ปี บริษทัมีปัญหาเน่ืองจากคนงานในฝ่ายออกแบบและตดัเยบ็มีจ านวนไม่พอต่อ
การตดัเยบ็เส้ือผา้ออกไปขายตามความตอ้งการของตลาดในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

 

 

      ค าถาม 

1. ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ของบริษทัไหมไทย คืออะไร 

             

             

             

             
2. บริษทัไหมไทยมีปัญหาในการขาดแคลนส่ิงใด 

             

             
 

3. บริษทัไหมไทยเสียโอกาสในเร่ืองใด 

             

             



เฉลย 
 

ใบงานที ่5.2 

เร่ือง การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวเิคราะห์กรณศึีกษาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามตามโจทย์ทีก่ าหนดให้ 

 

กรณีศึกษา 

 

  บริษทัไหมไทยเป็นบริษทัท่ีผลิตเส้ือส าเร็จรูปท่ีท าจากผา้ไหม มีท่ีดินในการสร้างโรงงาน 3 ไร่ ใชเ้งินใน
การ ลงทุนหน่ึงร้อยลา้นบาท บริษทัมีแผนกต่างๆ เช่น แผนกประชาสัมพนัธ์ แผนกส่งสินคา้ แผนกการตลาด 
แผนก ออกแบบและตดัเยบ็ แผนกบญัชี แผนกตรวจสอบบญัชี ผูจ้ดัการบริษทัไหมไทยจะเป็นผูบ้ริหารจดัการ
 ระบบงานทั้งหมด ซ่ึงในแต่ละปีบริษทัจะไดก้ าไรสิบลา้นบาทถึงสิบหา้ลา้นบาท 

เม่ือบริษทัตั้งข้ึนมาได ้10 ปี บริษทัมีปัญหาเน่ืองจากคนงานในฝ่ายออกแบบและตดัเยบ็มีจ านวนไม่พอต่อ
การตดัเยบ็เส้ือผา้ออกไปขายตามความตอ้งการของตลาดในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

 
      ค าถาม 

1. ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ของบริษทัไหมไทย คืออะไร 
             
             
             
             
             
             

2. บริษทัไหมไทยมีปัญหาในการขาดแคลนส่ิงใด 

             

             
3. บริษทัไหมไทยเสียโอกาสในเร่ืองใด 

             
 

1)  ที่ดิน คือ ที่ดินในการสร้างโรงงาน มีจ านวน 3 ไร่      
2)  แรงงาน คือ คนงานในแผนกต่าง ๆ ของบริษัท เช่น แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกส่งสินค้า        
แผนกการตลาด แผนกออกแบบและตัดเย็บ แผนกบัญชี     
3)  ทุน บริษัทมีการลงทุนเป็นจ านวนเงินหนึ่งร้อยล้านบาท      
4)  ผู้ประกอบการ คือ บริษัทไหมไทย โดยมีฐานะเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้แก่  ที่ดิน       
แรงงาน และทุนมาผลิตสินค้า 

ขาดแคลนแรงงาน คือ คนงานแผนกออกแบบและตัดเย็บ 

เสียโอกาสในการส่งสินค้าไปขายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 



 


	แผนเศรษฐศาสตร์ ม.5

