
กรอบความคิดการจัดการเรียนรู้ของหน่วย 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3    การท างาน เก็บออม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา    23 ชั่วโมง 

เป้าหมายของหน่วย  (ความเข้าใจฝังแน่นหรือองค์ความรู้ของหน่วย)     เข้าใจว่าการประกอบอาชีพสุจริต การใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด 
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือคนรุ่นหลังด ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง 

เป้าหมายของเร่ือง ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะ(ทักษะ) 
คุณลักษณะท่ีเน้น 

หลักฐาน/ร่องรอย 
แสดงการเรียนรู ้

กระบวนการเรียนรู ้
ก า ร วั ด ผ ล
ประเมินผล 

เร่ืองท่ี  1 
เ ข้ า ใ จ ว่ า พ่ อ แ ม่
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
อย่างสุจริตเป็นการ
สร้ า งรากฐานอัน
มั่นคงของครอบครัว 
เร่ืองท่ี  2  
เข้าใจว่าการเลือกใช้
สินค้าและบริการที่
มีความจ า เป็นต่อ
ชี วิ ต แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชน์มีความ
คุ้มค่ามากท่ีสุด 
 

1.  ระบุสินค้าและ
บ ริ ก า ร ที่ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน   
(ส 3.1 ป.1/1) 
2.  ยกตัวอย่างการ
ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ใ น
ชีวิตประจ าวันที่ไม่
เ กิ น ตั ว แ ล ะ เ ห็ น
ประโยชน์ของการ
ออม   
(ส 3.1 ป.1/2) 
 

เร่ืองที่  1 อาชีพของพ่อ
แม ่
- การท างาน 
-  ท านา 
-  ท าสวน 
-  ท าไร่ 
-  ประมง 
-  ค้าขาย 
-  ข้าราชการ 
-  อาชีพน่ารู้ 
 
 

สมรรถนะ 
1.  การสื่อสาร (การ
อ่าน  การพูด  การ
เขียน การฟัง) 
2.  การคิดวิเคราะห์ 
3.  การแก้ปัญหา 
4. ทักษะชีวิต 
5.  การใช้เทคโนโลยี 
 

1. สมุดภาพเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ   (ส 3.1 ป.1/1)  
2. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน  (ส 3.1 ป.1/1) 
 (ส 3.1 ป.1/2) (ส 3.1 ป.1/3) (ส 3.2 ป.1/1) 
3. ใบงานกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้  (ส 3.1 ป.1/3)  
(ส 3.2 ป.1/1) 
4. ใบงานกิจกรรมBWDเสริมการเรียนรู้ (ส 3.1 ป.1/2)  
5. แบบRubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน  
(ส 3.1 ป.1/1) (ส 3.1 ป.1/2) (ส 3.1 ป.1/3) (ส 3.2 ป.1/1) 
6.แบบRubrics สาธิตเป็นผู้ผลิตสินค้า และผู้บริการในอาชีพ
ต่างๆ  (ส 3.2 ป.1/1)   
 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบการสร้างองค์ความรู้ 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบการคิดวิเคราะห์ 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการกลุ่ม   
4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบศึกษาค้นคว้า 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ค าถาม 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบรรยาย 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบอภิปราย 
 
 
 

- แบบทดสอบ
ประเมินความรู้
และการคิดท้าย
หน่วย 

- แ บ บ สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
รายบุคคล 

- แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมกลุ่ม 

- Rubrics 
ประเมินช้ินงาน 
/ ภาระงาน 

 
 



 
 
 

เป้าหมายของเร่ือง 
(Key concept) 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะ(ทักษะ) 
คุณลักษณะท่ีเน้น 

หลักฐาน/ร่องรอย 
แสดงการเรียนรู ้

กระบวนการเรียนรู ้
ก า ร วั ด ผ ล
ประเมินผล 

เร่ืองท่ี  3  
เข้าใจว่าการออม
เ น้ น ใ ช้ จ่ า ย จ า ก
ร า ย รั บ อ ย่ า ง มี
เหตุผล มีเงินเหลือ
เก็บเพื่อความมั่นคง
ของครอบครัว 
เร่ืองท่ี 4  
เข้าใจว่าทรัพยากรมี
อย่างจ ากัดต้องใช้
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อ
อนาคตภายหน้าคน
รุ่นหลัง 
 
 
 
 
 

3.  ยกตัวอย่างการ
ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ใ น
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด   
(ส 3.1 ป.1/3) 
4.  อธิบายเหตุผล
ความจ า เป็นที่ คน
ต้ อ งท า ง านอย่ า ง
สุจริต 
(ส 3.2 ป.1/1) 
 

เร่ืองที่  2 สินค้าและ
บริการ 
 -  สินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวัน 
-  การใช้สินค้าและบริการ
ในชีวิตประจ าวันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
เร่ืองที่  3 การรู้จักใช้ 
รู้จักออม 
-  ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ใ น
ชีวิตประจ าวันอย่างฉลาด 
-หลักการใช้จ่ายและการ
ออม 
-วิธีการรู้จักใช้ รู้จักออม 
เร่ืองที่  4 ประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ 
-  ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
วิธีการใช้ทรัพยากร 
-  การ ใ ช้ทรัพยากรใน

คุณลักษณะท่ีเน้น 
1.  รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5 .   มุ่ ง มั่ น ในกา ร
ท างาน 
6.  อยู่อย่างพอเพียง 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
 

   8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบอภิปรายกลุ่มย่อย 
9. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
10. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบสาธิต 
11. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบปฏิบัติจริง 
12. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โสตทัศนวัสดุ 

 



 
 

ชีวิตประจ าวัน 
 



แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การท างาน เก็บออม 

เรื่องท่ี  1  อาชีพของพ่อแม่ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เวลา  6 ชั่วโมง 

1. เป้าหมาย (ความเข้าใจฝังแน่น)   
 เข้าใจว่าพ่อแม่ประกอบอาชีพอย่างสุจริตเป็นการสร้างรากฐานอันมั่นคงของครอบครัว 
2. ตัวช้ีวัด 
 1. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  (ส 3.1 ป.1/1) 
 2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม   
(ส 3.1 ป.1/2) 
 3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  (ส 3.1 ป.1/3) 
 4. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต (ส 3.2 ป.1/1) 
3. สาระการเรียนรู้ 
 - การท างาน 
     - ท านา 
    - ท าสวน 
     - ท าไร่ 
    - ประมง 
    - ค้าขาย 
    - ข้าราชการ 
     - อาชีพน่ารู้ 
4. คุณลักษณะ / สมรรถนะท่ีเน้น 
 4.1 สมรรถนะ 
  1. การสื่อสาร (การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง) 
  2. การคิดวิเคราะห์ 
  3. การแก้ปัญหา 
  4. ทักษะชีวิต 
  5. การใช้เทคโนโลยี 
 4.2 คุณลักษณะที่เน้น 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. มีวินัย 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 



  5. มุ่งม่ันในการท างาน 
  6. อยู่อย่างพอเพียง 
  7. รักความเป็นไทย 
  8. มีจิตสาธารณะ 
 
5. หลักฐาน / ร่องรอยแสดงการเรียนรู้ ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 5.1 ชิ้นงาน  
  1.ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
 5.2 ภาระงาน 
  1.แบบRubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
6. การบูรณาการ 
 6.1 ภาษาไทย การอ่านและการเขียนวิเคราะห์ 
 6.2 ศิลปะ การวาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1 การท างาน 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

  ครูสนทนากับนักเรียนว่า โตมาหนูอยากเป็นอะไร นักเรียนช่วยกันตอบตามความฝันของตัวเอง 
 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย, 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้) 

  1. ครูสนทนากับนักเรียนว่าคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนมีอาชีพอะไรนักเรียนช่วยกันตอบ 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูให้นักเรียนดูวีซีดีเก่ียวกับคนไม่มีการศึกษา ไม่มีงานท า เป็นขอทาน และเป็นขโมย 
  4. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวีซีดีที่ชมว่านักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนจึ งจะไม่เป็นแบบนี้
  5. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการท างาน   
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

     ชั่วโมงท่ี 2 การท านา ท าสวน ท าไร่ 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูสนทนากับนักเรียนว่า ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ มีความส าคัญต่อประเทศและต่อโลกอย่างไร 



 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูน าภาพคนก าลังท านา ท าสวน ท าไร่ มาให้นักเรียนดู 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนคนใดเคยไปทุ่งนา ไปสวน และไปไร่บ้างนักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า คุณพ่อคุณแม่ของใครเป็นชาวนา ชาวสวน ชาวไร่บ้าง  
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ข้าว ผัก และผลไม้ที่เรารับประทานมาจากไหน ใครเป็นคนท า 
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  5. ครูสนทนากับนักเรียนว่า อาชีพชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ล าบาก และเหนื่อยไหม   
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  6. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการท านา ท าสวน ท าไร่ 
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชั่วโมงท่ี 3 การประมง 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   ครูน าตู้ปลาน้ าจืด และตู้ปลาน้ าเค็มมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายความแตกต่างของปลาทั้ง  
2 ชนิด 

 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูน าภาพคนก าลังท าประมงน้ าจืด  และน้ าเค็ม  มาให้นักเรียนดู 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนคนใดเคยไปทะเลบ้างนักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า คุณพ่อคุณแม่ของคนใดเป็นชาวประมงบ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ครูสนทนากับนักเรียนว่า กุ้ง หอย ปู ปลาที่เรารับประทานมาจากไหน ใครเป็นคนหา
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  5. ครูสนทนากับนักเรียนว่า อาชีพประมงล าบากและเหนื่อยไหม นักเรียนช่วยกันตอบ 
  6. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของ ส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการประมง 
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชั่วโมงท่ี 4 การค้าขาย 



 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูถามนักเรียนว่า ใครอยากเล่นขายของบ้าง แล้วให้นักเรียนน าของที่ไม่ใช้แล้วมาขายให้เพื่อนๆ   

 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย, 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูน าภาพแม่ค้าก าลังค้าขายตามตลาดนัด และตามห้างสรรพสินค้า มาให้นักเรียนดู 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการขายตามตลาดนัด และตาม 
ห้างสรรพสินค้า     
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า คุณพ่อคุณแม่ของคนใดมีอาชีพค้าขายบ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ครูสนทนากับนักเรียนว่า เวลานักเรียนอยากได้สินค้าท่ีต้องการ นักเรียนไปที่ไหน   
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  5. ครูสนทนากับนักเรียนว่า การค้าขายล าบากและเหนื่อยไหม  นักเรียนช่วยกันตอบ 
  6. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการค้าขาย    
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

ชั่วโมงท่ี 5 ข้าราชการ 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   ครูถามนักเรียนว่าโตมาหากนักเรียนได้รับราชการ นักเรียนอยากเป็นอะไร 
 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ,กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย , 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 
  1. ครูน าภาพข้าราชการกระทรวงต่างๆ มาให้นักเรียนดู 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่าคุณพ่อคุณแม่ของคนใดเป็นข้าราชการบ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ครูสนทนากับนักเรียนว่าเมื่อโตขึ้น ถ้านักเรียนได้เป็นข้าราชการ นักเรียนจะมีความ
ภาคภูมิใจหรือไม่ นักเรียนช่วยกันตอบ 
  5. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของ ส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการรับราชการ  
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

ชั่วโมงท่ี 6ความจ าเป็นที่ต้องประกอบอาชีพสุจริต 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



   ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนคนใดเคยขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่ หรือไม่ หรือใครเคย 
หยิบของเพ่ือนโดยที่ยังไม่ได้ยืม หรือขอเพ่ือน 
  2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
,กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อย ,กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต, กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
การสร้างองค์ความรู้) 
  1. ครูน าวีซีดีเก่ียวกับการค้าขายและการบริการมาให้นักเรียนดู 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนเห็นอะไรจากการชมวีซีดี 
  3. แบ่งกลุ่มนักเรียนสาธิตเป็นผู้ผลิต และผู้บริโภค แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
  4. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งจ าเป็นกับทุกอาชีพ 
  5. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
  6. ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของความจ าเป็นที่ต้องประกอบอาชีพสุจริต  
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีซีดี    
 2. ภาพประกอบการศึกษา 
 3. หนังสือ วารสารต่างๆ   
 4. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
              5. ห้องสมุดโรงเรียน เว็บไซต์ต่างๆ   
9. การวัดและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
  3. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
  4. แบบRubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 บันทึกหลังสอน เรื่อง...................................................................................................................... 
 1. ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้................................................................................................ ......... 
     แนวทางการพัฒนา...................................................................................................... ...................... 
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้.......................................................................................... ........ 
     แนวทางแก้ไข.................................................................................. ..................................................  



 3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน................................................................................................ .................... 
              เหตุผล................................................................................................................................................  
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้........................................................................................... ......... 
              ........................................................................................................................................................... 
 
 
              ลงชื่อ.............................................ผู้สอน  
                       (อาจารย์พิมปไพ จิ๋วแพ) 
 

      ลงชื่อ.............................................ผู้นิเทศก์ 
                   (.........................................) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การท างาน เก็บออม 

เรื่องท่ี  2  สินค้าและบริการ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เวลา  6 ชั่วโมง 

1. เป้าหมาย (ความเข้าใจฝังแน่น)   
 เข้าใจว่าการเลือกใช้สินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตและเกิดประโยชน์ มีความคุ้มค่ามากที่สุด 
2. ตัวช้ีวัด 
 1. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ส 3.1 ป.1/1) 
 2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม (ส 3.1 ป.1/2) 
 3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด (ส 3.1 ป.1/3) 
 4. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต (ส 3.2 ป.1/1) 
3. สาระการเรียนรู้ 
  - สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน 
 - การใช้สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. สมรรถนะ / คุณลักษณะท่ีเน้น 
 4.1 สมรรถนะ 
  1. การสื่อสาร (การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง) 
  2. การคิดวิเคราะห์ 
  3. การแก้ปัญหา 
  4. ทักษะชีวิต 
  5. การใช้เทคโนโลยี 
 4.2 คุณลักษณะที่เน้น 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. มีวินัย 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. มุ่งม่ันในการท างาน 
  6. อยู่อย่างพอเพียง 
  7. รักความเป็นไทย 
  8. มีจิตสาธารณะ 
 
5. หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการเรียนรู้ ชิ้นงาน / ภาระงาน 



 5.1 ชิ้นงาน 
  1. สมุดภาพเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ   
  2. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
 5.2 ภาระงาน 
  1. แบบRubrics สาธิตเป็นผู้ผลิตสินค้า และผู้บริการในอาชีพต่างๆ   
  2. แบบRubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
6. การบูรณาการ 
 6.1 ภาษาไทย การอ่านและการเขียนวิเคราะห์ 
 6.2 ศิลปะ การวาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
 6.3 เศรษฐศาสตร์ การชื้อ การขาย   
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1 สินค้าและบริการ 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูให้นักเรียนดูภาพการซื้อสินค้า และการให้บริการ แล้วถามนักเรียนภาพที่เห็นมีอาชีพ
อะไรบ้าง 

 2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
,กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต, กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 
  1. ครูน าวีซีดีเก่ียวกับสินค้าและการบริการต่างๆ มาให้นักเรียนดู 
  2. ครูเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและบริการ 
  3. แบ่งกลุ่มนักเรียนสาธิตเป็นผู้ผลิตสินค้า และผู้บริการในอาชีพต่างๆ   
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของสินค้าและบริการ 
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

     ชั่วโมงท่ี 2 สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูน ารูปภาพสินค้าต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า สินค้าและบริการใด ที่เราใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย, 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 
  1. ครูน าวีซีดีเก่ียวกับสินค้าและการบริการต่างๆ มาให้นักเรียนดู 



  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่าสินค้าและบริการที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันมีอะไรบ้าง นักเรียน
ช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นอกจากปัจจัย 4 แล้ว ยังมีสินค้าและบริการอ่ืนๆ ที่เราต้องกิน
ต้องใช้มีอะไรบ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน  
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชั่วโมงท่ี 3 สินค้าและบริการที่เกินความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
  
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูน ารูปภาพสินค้าต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า สินค้าและบริการใด ที่เกิน
ความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
  2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 
  1. ครูน าวีซีดีเก่ียวกับสินค้าและการบริการต่างๆ มาให้นักเรียนดูอีกครั้ง 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า สินค้าและบริการที่เกินความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันมีอะไรบ้าง 
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า  มีสินค้าและบริการที่เกินความจ าเป็นให้โทษอย่างไร   
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

      1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของสินค้าและบริการที่ความเกินจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน  

  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ชั่วโมงท่ี 4 ลักษณะของสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูน าสินค้าชนิดต่างๆ มาวางบนโต๊ะ แล้วถามนักเรียนว่า สินค้าชนิดใดที่ได้มา โดยไม่ใช้เงิน 
ให้นักเรียนหยิบขึ้นมาคนละ 1 ชิ้น   

 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 



  1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน  นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนเคยแบ่งปันสิ่งหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพ่ือนหรือไม่ 
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 
  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของลักษณะของสินค้าและบริการที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    

  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 
ชั่วโมงท่ี 5 ลักษณะของสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ต่อจากชั่วโมงท่ีผ่านมา) 

 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ครูน าสินค้าชนิดต่าง ๆ มาวางบนโต๊ะ แล้วถามนักเรียนว่า สินค้าชนิดใดที่ได้มาโดยใช้เงิน  

ให้นักเรียนหยิบขึ้นมาคนละ 1 ชิ้น   
2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงิน นักเรียนช่วยกันตอบ 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่าเวลานักเรียนต้องการสินค้าและบริการ นักเรียนจะไปไหน  
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่าการได้สินค้ามาโดยใช้เงิน เป็นการแลกเปลี่ยนหรือไม่นักเรียน
ช่วยกันตอบ 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของลักษณะของสินค้าและบริการที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    

  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ชั่วโมงท่ี 6 วิธีการใช้สินค้า และบริการในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนคนใดเคยขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ หรือใครเคย
หยิบของเพ่ือนโดยที่ยังไม่ได้ยืม หรือขอเพ่ือน 



 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการคิดวิเคราะห์, 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูเปรียบเทียบสมุดของนักเรียน 2 คน ที่ซื้อมาพร้อมกัน แต่สมุดของอีกคนขาดแล้ว แล้ว
ถามนักเรียนว่า สมุดของใครเกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนช่วยกันตอบ 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีการใช้สินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูถามนักเรียนว่าเด็กดีควรใช้สินค้าและบริการอย่างไร 
  4. ครูให้นักเรียนท าสมุดภาพเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ   
  5. ครูสนทนากับนักเรียนว่า สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีลักษณะอย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ 
  6. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบระหว่างสินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้
เงิน และสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงิน ต่างกันอย่างไร   
  7. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
  8. ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของวิธีการใช้สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด   

  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 
 
 

8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. วีซีดี    
 2. ภาพประกอบการศึกษา 
 3. หนังสือวารสารต่างๆ   
 4. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
              5. ห้องสมุดโรงเรียน เว็บไซต์ต่างๆ   
9. การวัดและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
  3. สมุดภาพเก่ียวกับสินค้าและบริการต่างๆ   
  4. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
  5. แบบRubrics สาธิตเป็นผู้ผลิตสินค้า และผู้บริการในอาชีพต่างๆ   



  6. แบบRubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 บันทึกหลังสอน เรื่อง...................................................................................................................... 
 1. ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้......................................................................................................... 
     แนวทางการพัฒนา............................................................................................................... ............. 
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้............................................................................................. ..... 
     แนวทางแก้ไข............................................................................................................. ....................... 
 3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน................................................................................................ .................... 
              เหตุผล................................................................. ...............................................................................  
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้........................................................................................... ......... 
              ....................................................................................................................................................... .... 
 
 
              ลงชื่อ.............................................ผู้สอน  
                     (อาจารย์พิมปไพ จิ๋วแพ) 
 

      ลงชื่อ.............................................ผู้นิเทศก์ 
                   .(........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การท างาน เก็บออม 

เรื่องท่ี  3  รู้จักใช้  รู้จักออม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เวลา  5 ชั่วโมง 

1. เป้าหมาย (ความเข้าใจฝังแน่น)   
 เข้าใจว่าการออมเน้นใช้จ่ายจากรายรับอย่างมีเหตุผล มีเงินเหลือเก็บเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 
2. ตัวช้ีวัด 
 1. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ส 3.1 ป.1/1) 
 2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม (ส 3.1 ป.1/2) 
 3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด (ส 3.1 ป.1/3) 
 4. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต (ส 3.2 ป.1/1) 
3. สาระการเรียนรู้ 
 - การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันอย่างฉลาด 
 - หลักการใช้จ่ายและการออม 
 - วิธีการรู้จักใช้ รู้จักออม 
4. คุณลักษณะ / สมรรถนะท่ีเน้น 
 4.1 สมรรถนะ 
  1. การสื่อสาร (การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง) 
  2. การคิดวิเคราะห์ 
  3. การแก้ปัญหา 
  4. ทักษะชีวิต 
  5. การใช้เทคโนโลยี 
 4.2 คุณลักษณะที่เน้น 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. มีวินัย 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. มุ่งม่ันในการท างาน 
  6. อยู่อย่างพอเพียง 
  7. รักความเป็นไทย 
  8. มีจิตสาธารณะ 
5. หลักฐาน / ร่องรอยแสดงการเรียนรู้ชิ้นงาน / ภาระงาน 



 5.1 ชิ้นงาน 
  1. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
  2. กิจกรรมBWDเสริมการเรียนรู้ 
 5.2 ภาระงาน 
  1. แบบRubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
 
6. การบูรณาการ 
 6.1 ภาษาไทย การอ่านและการเขียนวิเคราะห์ 
 6.2 ศิลปะ การวาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
 6.3 เศรษฐศาสตร์ การชื้อ การขาย   
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1 การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันอย่างฉลาด 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูถามนักเรียนว่า คุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท นักเรียนมีการวางแผนการใช้เงินที่
ได้มาอย่างไร 

2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย, 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 
  1. ครูเปิดวีซีดีเกี่ยวกับกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับความ
พอเพียง 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่านักเรียนเคยเก็บเงินใส่กระปุกออมสินบ้าง 
  3. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท เหลือใส่กระปุกออมสินกี่บาท  
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันอย่างฉลาด 
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

           ชั่วโมงท่ี 2 หลักการใช้จ่าย และการออม 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูน าภาพอาหารตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ และอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และของเล่นมาให้
นักเรียนดู 

2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 



  1. ครูถามนักเรียนว่า สิ่งไหนเป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นักเรียนช่วยกันตอบ 
  2. ครูถามนักเรียนว่า อุปกรณ์ชนิดใด เป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนของนักเรียน นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูถามนักเรียนว่า เครื่องนุ่งห่มชนิดใดที่เหมาะและมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ครูถามนักเรียนว่า การเลือกซื้อของเล่นจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดก่อน นักเรียนช่วยกันตอบ 
  5. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของหลักการใช้จ่าย และการออม 
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชั่วโมงท่ี 3 วิธีการรู้จักใช้ รู้จักออม 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูสนทนากับนักเรียนว่า ใครมีกระปุกออมสินบ้าง กระปุกออมสินของนักเรียนเป็นตัวอะไร 
2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูน าแผนภูมิวิธีการรู้จักใช้ รู้จักออมมาติดหน้าห้องเรียนให้นักเรียนดู 
  2. ครูให้นักเรียนสาธิตวิธีการในการใช้และการออมตามขั้นตอน ดังนี้ 
   - เงินค่าอาหารที่ได้รับจากผู้ปกครอง 
   - น าเงินไปซื้ออาหารและของใช้ที่จ าเป็น 
   - ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว 
   - น าเงินที่เหลือใช้ใส่กระปุกออมสิน 
   - เมื่อเงินเต็มกระปุกน าไปฝากธนาคารเพื่อเป็นการออมไว้ในอนาคต 
  3. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
  4. ให้นักเรียนท ากิจกรรม BWD เสริมการเรียนรู้ 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของวิธีการรู้จักใช้ รู้จักออม 
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชั่วโมงท่ี 4 ประโยชน์ของการออม 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้านักเรียนเก็บเงินเต็มกระปุกออมสิน นักเรียนจะน าเงินนั้นไปท าอะไร 
 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม ,  
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 



  1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า คนเราทุกคนควรประหยัดรู้จักเก็บออมเพ่ือไว้ใช้จ่ายในยาม
จ าเป็น 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนเคยวางแผนใช้จ่ายเงินในแต่ละวันหรือไม่ นักเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็น 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้าเรามีเงินออมเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการ เช่น อาหาร อุปกรณ์
การเรียน ของเล่น โดยไม่รบกวนพ่อแม่ 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 
  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของประโยชน์ของการออม  

  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 
ชั่วโมงท่ี 5 โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 

 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้านักเรียนใช้เงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้เพ่ือซื้อของเล่นซื้อขนมกินจน

หมดนักเรียนจะท าอย่างไร 
2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการคิดวิเคราะห์

,กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า, กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้) 
  1. ครูอธิบายเกี่ยวกับโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัวให้นักเรียนฟัง 
  2. ครูถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนใช้จ่ายเกินตัว ไม่มีเงินใช้เลย ในขณะที่อยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ 
นักเรียนจะท าอย่างไร   
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นการสร้างความยากล าบากให้กับพ่อแม่ 
เพ่ือหาเงินเพิ่มขึ้น 
  4. ครูถามนักเรียนว่า ใครรักคุณพ่อคุณแม่บ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ ถ้ารักคุณพ่อคุณแม่ต้อง
ใช้เงินอย่างประหยัด 
  5. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
  6. ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว  
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. วีซีดี    



 2. ภาพประกอบการศึกษา 
 3. หนังสือวารสารต่างๆ   
 4. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของส านักพิมพ์ประสาน
มิตร 
              5. ห้องสมุดโรงเรียน เว็บไซต์ต่างๆ   
9. การวัดและประเมินผล 
    1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
    2. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
    3. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
    4. ใบงานกิจกรรม BWD เสริมการเรียนรู้  
     5. แบบ Rubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 บันทึกหลังสอน เรื่อง...................................................................................................................... 
 1. ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้............................................................................................. ............ 
     แนวทางการพัฒนา..................................................................................... ....................................... 
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้.......................................................................................... ........ 
     แนวทางแก้ไข................................................................. ...................................................................  
 3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน................................................................................................ .................... 
              เหตุผล................................................................................................................................................  
 
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้.............................................................................................. ...... 
              ........................................................................................................................................................... 
 
 
              ลงชื่อ.............................................ผู้สอน  
                     (อาจารย์พิมปไพ จิ๋วแพ) 
 

      ลงชื่อ.............................................ผู้นิเทศก์ 
                   (.........................................) 
 
 

 
 



 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การท างาน เก็บออม 

เรื่องท่ี  4  ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 
ชั้นประถมศึกษาที่ 1  เวลา  6 ชั่วโมง 

1. เป้าหมาย (ความเข้าใจฝังแน่น)   
 เข้าใจว่าทรัพยากรมีอย่างจ ากัดต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดเพ่ืออนาคตภายหน้าคนรุ่นหลัง 
2. ตัวช้ีวัด 
 1. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ส 3.1 ป.1/1) 
 2. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม   
(ส 3.1 ป.1/2) 
 3. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด (ส 3.1 ป.1/3) 
 4. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต (ส 3.2 ป.1/1) 
3. สาระการเรียนรู้ 
 - ความส าคัญและวิธีการใช้ทรัพยากร 
 - การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน 
4. คุณลักษณะ / สมรรถนะท่ีเน้น 
 4.1 สมรรถนะ 
  1. การสื่อสาร (การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง) 
  2. การคิดวิเคราะห์ 
  3. การแก้ปัญหา 
  4. ทักษะชีวิต 
  5. การใช้เทคโนโลยี 
 4.2 คุณลักษณะที่เน้น 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. มีวินัย 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. มุ่งม่ันในการท างาน 
  6. อยู่อย่างพอเพียง 



  7. รักความเป็นไทย 
  8. มีจิตสาธารณะ 
 
5. หลักฐาน / ร่องรอยแสดงการเรียนรู้ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 5.1 ชิ้นงาน 
  1. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
  2. ใบงานกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
 5.2 ภาระงาน 
  1. แบบ Rubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
6. การบูรณาการ 
 6.1 ภาษาไทย การอ่านและการเขียนวิเคราะห์ 
 6.2 ศิลปะ การวาดภาพระบายสีให้สวยงาม 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1 การประหยัดน้ า 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   ครูสนทนากับนักเรียนว่า คนในชนบทเวลาหน้าแล้ง ไม่มีน้ ากิน น้ าใช้ ต้องตื่นไปแย่งน้ าใน
บ่อกันตั้งแต่เที่ยงคืน บางคนไม่นอนเลย ต้องมานอนกลางวันเอา เพราะต้องไปรอแย่งน้ า 

 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
อภิปราย, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูเปิดวีซีดีเก่ียวกับภัยธรรมชาติ ความแห้งแล้งตามภูมิภาคต่างๆ ให้นักเรียนชม 
  2. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนดูวีซีดีแล้วเห็นอะไรบ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้านักเรียนหิวน้ ามากๆ แต่ไม่มีน้ าจะกิน นักเรี ยนรู้สึกอย่างไร  
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
  4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังถึงประโยชน์ของการประหยัดน้ า เพราะน้ าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป 
  5. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการประหยัดน้ า  
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

         ชั่วโมงท่ี 2 การประหยัดไฟ 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูน าขี้ไต้ คบเพลิง และตะเกียงโบราณ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จัก
สิ่งของเหล่านี้หรือไม่ 



2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย,
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูเปิดวีซีดีเก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าตามเข่ือนต่างๆ ให้นักเรียนชม 
  2. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนดูวีซีดีแล้วเห็นอะไรบ้าง นักเรียนช่วยกันตอบ 
  3. ครูให้นักเรียนดูภาพชนบทที่ยังไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ าประปาใช้ อยู่กันแบบมืดมิด ไม่มีทีวี  
ตู้เย็นและเครื่องอ านวยความสะดวก   
  4. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนั้น นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น   
   5. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังถึงประโยชน์ของการประหยัดไฟ  เพราะไฟเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป 
  6. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการประหยัดไฟ  
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชั่วโมงท่ี 3 ความส าคัญและวิธีการใช้ทรัพยากร 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   ครูสนทนากับนักเรียนว่า ทรัพยากรคืออะไร นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญและวิธีการใช้ทรัพยากรให้นักเรียนฟัง 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีการใช้เสื้อผ้า กระดาษ ดินสอ และรับประทาน
อาหารอย่างไร  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
  3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีการใช้ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  ห้องเรียน  
ไฟฟ้า น้ าประปาของโรงเรียนอย่างไร นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร  
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญและวิธีการใช้ทรัพยากร  
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

ชั่วโมงท่ี 4 การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



   ครูสนทนากับนักเรียนว่า วันหนึ่งนักเรียนดูทีวีและเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์  รวมแล้วกี่
ชั่วโมง นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบถึงวิธีการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันว่าควรท าอย่างไร 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เมื่อใช้เสร็จแล้วควรท าอย่างไร  นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
  3. ครูให้นักเรียนดูภาพคนเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้  เปิดน้ าประปาทิ้งไว้ท่วมนองพ้ืนแล้วถามนักเรียน
ว่า  ถ้านักเรียนเดินผ่านนักเรียนจะท าอย่างไร  นักเรียนช่วยกันตอบ 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของ ส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 
  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส าคัญของการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน  

  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 
ชั่วโมงท่ี 5 ตัวอย่างการประหยัดทรัพยากร 

 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้านักเรียนใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ให้มาหมด ในขณะนั้นนักเรียน

เห็นเพื่อนซื้อของเล่น ซื้อขนมกิน นักเรียนจะท าอย่างไร 
2. ข้ันสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โสตทัศนวัสดุ, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย,
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม ,กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูให้นักเรียนดูวีซีดีสาธิตตัวอย่างเกี่ยวกับการประหยัดทรัพยากร เช่น น้ า น้ ามัน ไฟฟ้า 
เป็นต้น 
  2. ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดทรัพยากร เช่น การน าน้ าจากการซักผ้าไปรดน้ าต้นไม้ 
การปิดไฟฟ้า หลอดที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น   
  3. ครูฝึกให้นักเรียนท ากระดาษรีไซเคิล เช่น การน ามาเขียนใหม่จากกระดาษหน้าเดียว การ
ท างานประดิษฐ์ เป็นต้น 
  4. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปตัวอย่างการประหยัดทรัพยากร 
  2. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

 ชั่วโมงท่ี 6 ตัวอย่างการประหยัดทรัพยากร (ต่อ) 



 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนคนใดเคยขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ หรือใครเคย

หยิบของเพ่ือนโดยที่ยังไม่ได้ยืม หรือขอเพ่ือน 
 2. ขั้นสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม, 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน , กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง , 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการคิดวิเคราะห์, กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 

  1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ถ้าเจอก๊อกน้ ารั่ว ควรแจ้งให้พ่อแม่หรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น กระดาษ จะช่วยลดการตัด
ต้นไม้ การใช้ไฟฟ้าในการผลิตจ านวนมาก 
  3. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
  4. ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
  5. ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
  6. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดท้ายหน่วย 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปตัวอย่างการประหยัดทรัพยากร   
  2. ครูประเมินแบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดท้ายหน่วย   
  3. ครูประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน 

8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีซีดี    
 2. ภาพประกอบการศึกษา 
 3. หนังสือวารสารต่างๆ   
 4. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของส านักพิมพ์ประสานมิตร 
              5. ห้องสมุดโรงเรียน เว็บไซต์ต่างๆ   
9.  การวัดและประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดท้ายหน่วย 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
  4. ใบงานกิจกรรมในหนังสือเรียน 
  5. ใบงานกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
  6.แบบRubrics การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
10. บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 บันทึกหลังสอน เรื่อง...................................................................................................................... 



 1. ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้.........................................................................................................  
     แนวทางการพัฒนา............................................................................................................... ............. 
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้..................................................................................................  
     แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. .................. 
 3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน................................................................................................ .................... 
              เหตุผล......................................................................................... ....................................................... 
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้........................................................................................... ......... 
              ...........................................................................................................................................................  
 
 
              ลงชื่อ.............................................ผู้สอน  
                     (อาจารย์พิมปไพ จิ๋วแพ) 
 

      ลงชื่อ.............................................ผู้นิเทศก์ 
                   (........................................) 
 


