
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 4 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

เศรษฐกิจพอเพียง   

การผลิตสินค้าและการบริการสินค้าในท้องถิ่น จะได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและการบริการ
พร้อมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

แผนที ่1 (1ช่ัวโมง) 

เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการผลิตสินคา้ และบริการ   

        ส 3.1 ม.2/3   

- หลกัการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนที ่2 (1ช่ัวโมง) 

เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการผลิตสินคา้ และบริการ   

        ส 3.1 ม.2/3  

 - ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหาการผลิตสินคา้และ

บริการในทอ้งถ่ิน 

 

แผนที ่3 (2ช่ัวโมง) 

เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการผลิตสินคา้ และบริการ   

        ส 3.1 ม.2/3   

  - ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ผลิตสินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน 

 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

       1. ความสามารถในการส่ือสาร 

       2. ความสามารถในการคิด 

       3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   1.  มีวนิยั  

   2. แสวงหาความรู้ 

   3.อยูอ่ยา่งพอเพียง 

   6.5  

ภำระ/ช้ินงำน 
1.ใบงานท่ี 1      2.ใบงานท่ี 2   

3.ใบงานท่ี 3  
1.  



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้า และบริการ  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา 4 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               1.เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

        ส 3.1 ม.2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน

ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระส าคัญ 

     การผลิตสินค้าและการบริการสินค้าในท้องถิ่น จะไดร้ับการ

พัฒนาให้มีคุณภาพ จะต้องมีการวเิคราะห์ปัญหาและการ

บริการพร้อมท้ังน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.1 วิเคราะห์หลักการและเปา้หมายปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (K) 

       4.2  ส ารวจและวิเคราะห์ปญัหาการผลติสินคา้และบริการ

ในท้องถิ่น (P) 

       4.3 ตระหนักถึงความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถิ่น (A) 

       4.4. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต

สินค้าและบริการในท้องถิ่น (P) 

  สาระการเรียนรู้   

  - หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการใน

ท้องถิ่น 

 - ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการผลติสินคา้

และบริการในท้องถิ่น 

สมรรถนะส าคัญ 

         1 ความสามารถในการสื่อสาร 

         2 ความสามารถในการคดิ 

         3 ความสามารถในการแกป้ัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

         1  มีวินัย  

         2 แสวงหาความรู ้

         3 อยู่อย่างพอเพียง   
 

2.หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  ใบงานท่ี 1-3 

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์
ประเมิน 

ด้าน K -ตรวจใบงาน 
 

-แบบประเมินชิ
ใบงาน 

ร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นราย
บุคล 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นราย
บุคล 

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

 

ช่ือแผน เศรษฐกจิพอเพยีงกบั

กำรผลติสนิค้า และบริการ 

2 1 

3 

3.กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดย

การลงมือปฏิบตั ิ 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  

1 VCD. ชุด “พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ”   

2 VCD. ชุด “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

3 ใบความรู้ที่ 1 -3 

เวลา : 4 ช่ัวโมง 

 



กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้า และบริการ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ 2 

เวลา 1 ชั่วโมง 

3.กิจกรรมการเรียนรู้: วิธสีอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดยการลงมือปฏบิัติ  

1.  ครูแจกเนื้อเพลงออมเงินให้นักเรียนทุกคน แล้วพานักเรียนร้องเพลงออมเงิน พร้อมปรบมือประกอบ 
จากนั้นครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการออมเงิน ให้นักเรียนผลัดกันตอบตามความเป็นจริง ครูถามนักเรียนใน
ประเด็นต่อไปนี้(เงื่อนไขความรู้) 
     - นักเรียนมีกระปุกออมสินหรือไม่   นักเรียนมีเงินเหลือไว้ส าหรับออมเงินหรือไม่ จ านวนกี่บาท 
(ความมีเหตุผล) 
  - นักเรียนออมเงินด้วยวิธีใดบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 

-  ท าไมนักเรียนถึงออมเงิน  (ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
     โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบค าถามเพ่ือให้เกิดความสนใจเรียนรู้ 

ใช้ชุดค าถาม Q1 - Q3 
2. ครูอธิบายนักเรียนถึงเรื่อง การออมเงิน ประโยชน์ของการออม และวิธีการวางแผนการใช้จ่าย พร้อมทั้ง
ซักถามนักเรียน และเขียนบนกระดานด า  

-นักเรียนมีวิธีออมเงินได้อย่างไร   (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี)  
-การหยอดกระปุกออมสินมีประโยชน์อย่างไร การออมมีประโยชน์อย่างไร (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข

คุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)  

-นักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้อย่างไร (เงื่อนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

ใช้ชุดค าถาม Q4 –Q6 
3.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ร่วมกัน การออมเงิน ประโยชน์ของการออม และวิธีการวางแผนการใช้จ่าย 

-นักเรียนมีวิธีการในการใช้จ่ายเงิน โดยให้มีเงินเหลือเก็บทุกวันได้อย่างไร ( เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไข
คุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ) 

-ประโยชน์ของการใช้จ่ายอย่างประหยัดจะท าให้เกิดผลอย่างไร (ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ี
ดี มิตเิศรษฐกิจ ) 
5. ครูให้นักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสินใช้ชื่อว่า กระปุกน้อย ออมทรัพย์ โดยใช้วัสดุทีเ่หลือใช้และหาได้หา
ง่ายในท้องถิ่น คนละ 1 ชิ้น (เง่ือนไขความรู้ มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม)  
6. นักเรียนแต่ละคนออกมาน าเสนอชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 

3 อันดับ เพ่ือน ามาจัดแสดงผลงานของนักเรียน 



7.ครมูอบหมายให้นักเรียนออมเงินของตนเองเป็นเวลา5 วนัเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออมพร้อมทั้งบันทึกในสมุด

นักประหยัด (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 

 

ใช้ชุดค าถาม Q7 – Q8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 4  ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายและการออม  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 

ชั่วโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1  นักเรียนมีกระปุกออมสินหรือไม่   นักเรียนมีเงินเหลือไว้ส าหรับออมเงินหรือไม่ จ านวนกี่บาท  
(ความมีเหตุผล) 
Q2  นักเรียนออมเงินด้วยวิธีใดบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 
Q3  ท าไมนักเรียนถึงออมเงิน  (ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q4  นักเรียนมีวิธีออมเงินได้อย่างไร   (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี)  
Q5  การหยอดกระปุกออมสินมีประโยชน์อย่างไร การออมมีประโยชน์อย่างไร (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
คุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)  
Q6  นักเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้อย่างไร (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q7  นักเรียนมีวิธีการในการใช้จ่ายเงิน โดยให้มีเงินเหลือเก็บทุกวันได้อย่างไร ( เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไข
คุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ) 
Q8  ประโยชน์ของการใช้จ่ายอย่างประหยัดจะท าให้เกิดผลอย่างไร (ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
มิติเศรษฐกิจ ) 
 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายและการออม  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 

ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การออม 
3. การวางแผนการใช้จ่าย 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักความเมตตากับศิษย ์
2. มีความยุติธรรม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีวินัยตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา 
เวลา 

 

-เนื้อหาการวางแผนการใช้
จ่ายและการออม สอดคล้อง
กับมาตรฐานตัวชี้วัดเหมาะสม
กับเวลาที่ก าหนดและวัยของ
ผู้เรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวาง
แผนการใช้จ่ายและการออม
อย่างเข้าใจและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย  
-เรียงเนื้อหาตามล าดับการเรียนรู้ 

การจัด
กิจกรรม 

 

-ก าหนดเนื้อหาในแต่ละ
กิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรม 
เนื้อหา วัยของผู้เรียน 

-จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว้ 

-วางแผนการใช้เวลาในการท างาน
ได้เหมาะสม ก าหนดไว้เกิน
เล็กน้อยเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในขณะท ากิจกรรม 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 
 

-จ านวนใบเนื้อเพลง ใบงาน 
และวัสดุอุปกรณ์ เหมาะสม
กับกิจกรรม และมีปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
-ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม 
-มีล าดับขั้นตอนการใช้สื่อและเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 

-เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ห้อง
ศูนย์สังคมศึกษา 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

-เตรียมห้องการเรียนรู้ จัดเตรียม
ความพร้อม 

ประเมินผล 
 
 

-จัดท าแบบประเมินผลงาน
และประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู ้

-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย 

-วางแผนการจัดการเรียนรู้/
ประเมินตามข้ันตอนของกิจกรรม -
แบบประเมินมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวช้ีวัด 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายและการออม  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 

ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน 
1.ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การออม 
3.การวางแผนการใช้จ่าย 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1.ความรับผิดชอบ 
2.ความมุ่งม่ันในการท างาน 
3.แบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.นักเรียนรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย
เพ่ือเหลือเงินไว้ออม 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
กระปุกออมสินอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์ 
 

1.ผู้เรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างเป็น
ประโยชน์ 
2.นักเรียนสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตอบค าถามในชุดค าถาม
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 

1.มีการวางแผนการท างานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามก าหนดเวลา 
2.เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
3.ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
 

6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                  
ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

(K) 
 

- มีความรู้ในการใช้จ่าย
และออมเงิน 
-รู้วิธีใช้วสัดุอุปกรณ์
อย่างประหยัดคุ้มค่า 

-รู้จักหาความรู้เรื่อง
การใช้จ่ายและการ
ออมจากผู้รู้ ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

มีความรู้ในการใช้
วัสดุจากธรรมชาติ
และวัสดุที่เหลือใช้
มาประดิษฐ์ชิ้นงาน 

มีความรู้เรื่องการออม
และน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 
ทักษะ 
(P) 

-วางแผนการใช้จ่าย
และออมเงิน 

-มีทักษะการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น มี
การช่วยเหลือกัน 

-มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์วาง

-ปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคท่ี
รอบคอบในการใช้จ่าย 



 -โดยน าวัสดุมาใช้ท า
กระปุกออมสินได้
เหมาะสม 

แผนการใช้เงินและ
ออมเงิน 
-รู้จักน าวัสดุเหลือใช้
มาท ากระปุกออมสิน 

-รู้จักวางแผนการใช้จ่าย 
สร้างนิสัยให้รักการออม 

 
ค่านิยม 

(A) 
 

-ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ออม 
-นักเรียนภูมิใจใน
ชิ้นงานที่ท าข้ึน  

เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี  
เห็นความส าคัญ
ของความพอเพียง 

-เห็นคุณค่าของการ
ใช้จ่าย 
-เห็นประโยชน์ของ
วัสดุที่น ามาประดิษฐ์
ชิ้นงาน 

-เกิดความภูมิใจใน
ชิ้นงานที่ท าจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
-สร้างนิสัยรักการออม 
 

 

เพลงออมเงิน 

  ออมเงิน  ออมเงิน กันไว้       จะได้สบายในภายภาคหน้า   

ออมเงินกัน เถิดหนูจ๋า        ต่อไปภายหน้าจะได้สบาย 

 

ผู้ประพันธ์  นางอภัยวลัย์  กึกก้อง 

ท านอง  เพลงลอยกระทง 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

 แบบประเมินสมุดนกัประหยัด 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.   การรู้จัก
วางแผน 
 การใช้จ่ายเงิน 

วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ได้อย่างเหมาะสม 

วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ได้อย่างเหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ ่

วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ได้อย่างเหมาะสมเป็น
บางส่วน 

2.   การเห็น
คุณค่าของ การ
ออม  

น าเงินที่ได้จากการออม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสมและ
คุ้มคา่ 

น าเงินที่ได้จากการออม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ 

น าเงินที่ได้จากการออม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมเป็น
บางส่วน 

 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  5 - 6 ดี 

  3 - 4 พอใช้ 

  ต่ ากว่า3 ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี10 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออม 
 ก. ใช้จ่ายอย่างขัดสน  
 ข. มีเงินใช้ในยามจ าเป็น 
 ค. ก่อให้เกิดหนี้สินได้ง่าย 
   
2.  การใช้จ่ายอย่างประหยัด ท าให้เกิดผลดีอย่างไร 
  ก.  ไม่เป็น
หนี้สิน                     
  ข.  ไม่มีโรคภัย 
  ค.  มีสุขภาพดี 
 
3.  เงินออมของนักเรียนได้มาจากข้อใด 
  ก.  เงินท่ีได้จากการค้า
ขาย                 
  ข. เงินท่ีเหลือจากการใช้จ่าย 
  ค. เงินท่ีได้จากการขอยืมเพ่ือน 
 
4.  ลักษณะของการใช้จ่ายท่ีดีคือข้อใด 
  ก. วางแผนการใช้จ่าย                
  ข. ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย   
  ค. ซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่เลือก 
      
5.  ข้อใดไม่ใช่การออม 
  ก. หยอดเงินใส่กระปุกออม
สิน              
  ข. ฝากเงินท่ีธนาคาร 

   6. ใครใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 
   ก.  เกดใช้เฉพาะสิ่งของท่ีราคา
แพง  
 ข.  โต้งซื้อรองเท้าแบบท่ีชอบทีละ 2 คู่ 
   ค.   พิมซ่อมแซมเสื้อท่ีขาดแล้วน ากลับมาใช้ต่อ 
  
7. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
  ก.ออยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  
 ข.  แนนวางแผนการใช้จ่าย 
  ค.  ป่านซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วโดยไม่
เลือก   
 
  8. การปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าประหยัด 
 ก.รับประทานอาหารให้
น้อยลง  
 ข.  เลือกซื้อเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็น 
  ค.  ไม่ซื้ออะไรเลย  
 
  9. ข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายและเก็บออมคืออะไร 
 ก.ฝึกให้เป็นคนมีเมตตา
กรุณา   
 ข.  ฝึกให้เป็นคนมีความเสียสละ 
 ค.  ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ 
 
10. การใช้จ่ายท่ีเหมาะสมคือข้อใด 
  ก.  โอ๋ซื้อรองเท้าครั้งละ 10 คู่ 



ได้คะแนน   คะแนนเตม็ 

  ค. ซื้อของราคาแพง    
  
 

  ข.  นงซื้อยาสีฟัน 1 หลอด 
  ค.  ส้มซื้อกระเป๋าราคาแพง 
 

 
 
ตวัช้ีวดัส3.1 ข้อ2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข 2. ก 3. ข 4. ก 5. ค 

6. ค 7. ข 8. ข 9. ค10. ข 

 10 



แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 
ค าชี้แจง:  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 

 ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
        ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน  ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 



แบบประเมินสมุดนกัประหยัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
รายการประเมิน 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

การรู้จักวางแผน 

การใช้จ่ายเงิน 

การเห็นคุณค่าของ 

การออม 
ระดับคะแนน 

1 

ปรับปรุง 

2 

พอใช้ 

3 

ดี 

1 

ปรับปรุง 

2 

พอใช้ 

3 

ด ี
15 

ด.ช.อมัฤทธ์ิ  หอมประสิทธ์ิ        

ด.ช.วรกฤต   ล้ิมซ้ิว        

ด.ช.วงศกร  พิมพศ์รี        

ด.ช.ชยัชนะ  ชูยงั        

ด.ช.ภาคินศิริ  ไพบูลย ์        

ด.ช.อรรถนนท ์ รอดรักษ ์        

ด.ช.ณฏัฐณ์ภทัร  เพช็รท่ีวงั        

ด.ช.ทศัพล  เพชรทอง        

ด.ช.ชนภทัร  ทศัเขียว        

ด.ช.สิรภพ  ปลอดชูแกว้        

ด.ช.นรวิชญ ์ รัตนพนัธ์        

ด.ช.ภาวตั  เสือชาวป่า        

ด.ช.คงสิน  จริตงาม        

ด.ช.ภาณุพงศ ์ ทองสีลา        

ด.ช.สุรชยั  ละอองทอง        

ด.ช.วรากร  สุขโขมี        

ด.ญ.ณฐัณิชา  แสงสูง        

ด.ญ.วิธาดา  เจษฏารมย ์        

ด.ญ.บุญญารัตน ์ รัตนคข        

ด.ญ.วนชัพร  ศรีกลบั        

ด.ญ.จุฑามณี  ไชยสุวรรณ        

ด.ญ.จนัทกานต ์ เก้ือภกัด์ิ        

ด.ญ.รัตนาวดี  ดิษฐค์ลา้ย        

ด.ญ.สุภสัสร  หนูแกว้        

ด.ญ.ธนชัพร  อกัษรเดช        

ด.ญ.ปัญฑิตา  แกว้สุวรรณ        

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินสมุดนกัประหยัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
รายการประเมิน 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

การรู้จักวางแผน 

การใช้จ่ายเงิน 

การเห็นคุณค่าของ 

การออม 
ระดับคะแนน 

1 

ปรับปรุง 

2 

พอใช้ 

3 

ดี 

1 

ปรับปรุง 

2 

พอใช้ 

3 

ด ี
15 

ด.ช.ณฐัพล  ส าลีร่วง        

ด.ช.ปัณณวฒัน ์ ดว้งศรีทอง        

ด.ช.ธนวฒัน ์ ปานศรีนวล        

ด.ช.จิณณิพตั  มณีฉาย        

ด.ช.กฤษณกณัต ์ อินทรสุวรรณ        

ด.ช.สณัหพิชญ ์ รักษา        

ด.ช.สรยุทธ  มีวงศ ์        

ด.ช.นนัทพงศ ์ พิบูลย ์        

ด.ช.สุทธิพจน ์ จนัทร์แกว้        

ด.ช.ณฐัพงศ ์ นองทรัพย ์        

ด.ช.จกัรินทร์  เกสรินทร์        

ด.ช.ณฐัพงษ ์ จนัทร์อุดม        

ด.ช.อภิวิชญ ์ ไชยรัตน ์        

ด.ช.ปัณณฑตั  ละออ        

ด.ช.สุทธวีร์  เทพทศัน ์        

ด.ช.พีรพฒัน ์ แซ่ตั้ง        

ด.ญ.ศุภิสรา  เพชรรัตน ์        

ด.ญ.ณฐัวดี  แขดวง        

ด.ญ.พชัราวดี  ไทยยงั        

ด.ญ.ณฐัณิชา  จนัทิปะ        

ด.ญ.ภรัญญา  รักษาพล        

ด.ญ.กญัญาภคั  จนัทรเสน        

ด.ญ.ปาลิตา  ศรีวิเศษ        

ด.ญ.รัตนติ์กา  พูลเกิด        

ด.ญ.ฟ้ารุ่ง  เกิดขมุทอง        

ด.ญ.ปิยนุชไชยนอ้ย        

ด.ญ.ศุภีสรา  ผลกล ่า        

 

 

 
ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินสมุดนกัประหยัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
รายการประเมิน 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

การรู้จักวางแผน 

การใช้จ่ายเงิน 

การเห็นคุณค่าของ 

การออม 
ระดับคะแนน 

1 

ปรับปรุง 

2 

พอใช้ 

3 

ดี 

1 

ปรับปรุง 

2 

พอใช้ 

3 

ด ี
15 

ด.ช.วิวรรธน์  พรมวนัรัตน์        

ด.ช.เทวฤทธ์ิ  เมืองลาย        

ด.ช.พลวฒัน์  ช่วยทอง        

ด.ช.จตุรภทัร  บุญเจริญ        

ด.ช.จิติราชย ์ เพชรพรม        

ด.ช.สุริยา  โมรา        

ด.ช.ธชัพงศ ์ แสนเสนา        

ด.ช.ปฎิหาริย ์ พรมอาวธุ        

ด.ช.ธนวินท ์ เสวกวงั        

ด.ช.ขตัติยะ  เพชรใหญ่        

ด.ช.พชรวินท ์ วรรณทอง        

ด.ช.ธนัวา  ศิลารอด        

ด.ช.ศร  สินณรงค ์        

ด.ช.ระพีพฒัน์  สมทรง        

ด.ช.ธเนศ   สาระพงษ ์        

ด.ช.วิชชุ  บวัเพชร        

ด.ญ.ขวญัมนสั   ทองพรหม        

ด.ญ.กรกนก  จนัทร์ปน        

ด.ญ.ตรีมูรติ  ชาญอาวธุ        

ด.ญ.ศุภกานต ์ ขนุเพชรวนั        

ด.ญ.ธนพร  โกมลเมฆ        

ด.ญ.ภสัราภา  สุขสอน        

ด.ญ.ศิรัญญา  ธราพร        

ด.ญ.ณฐัธิดา  ตน้ส้ม        

ด.ญ.ณฐัวดี  ปัญญายิ่ง        

ด.ญ.ธนกร  เดชสถิตย ์        

ด.ญ.สุชญัญา  วิเชียรรัตน์        

 

 

 
ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานของสมาชิกเป็นรายบุคคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 

ค าชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการท างานของสมาชิก โดยการท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
พฤติกรรม 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม

แสดงความ

คิดเห็นในการ

อภิปราย 

การรับฟัง

ความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

การตอบ

ค าถาม 

ความ

รับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

ด.ช.อมัฤทธ์ิ  หอมประสิทธ์ิ                 

ด.ช.วรกฤต   ล้ิมซ้ิว                 

ด.ช.วงศกร  พิมพศ์รี                 

ด.ช.ชยัชนะ  ชูยงั                 

ด.ช.ภาคินศิริ  ไพบูลย ์                 

ด.ช.อรรถนนท ์ รอดรักษ ์                 

ด.ช.ณฏัฐณ์ภทัร  เพช็รท่ีวงั                 

ด.ช.ทศัพล  เพชรทอง                 

ด.ช.ชนภทัร  ทศัเขียว                 

ด.ช.สิรภพ  ปลอดชูแกว้                 

ด.ช.นรวิชญ ์ รัตนพนัธ์                 

ด.ช.ภาวตั  เสือชาวป่า                 

ด.ช.คงสิน  จริตงาม                 

ด.ช.ภาณุพงศ ์ ทองสีลา                 

ด.ช.สุรชยั  ละอองทอง                 

ด.ช.วรากร  สุขโขมี                 

ด.ญ.ณฐัณิชา  แสงสูง                 

ด.ญ.วิธาดา  เจษฏารมย ์                 

ด.ญ.บุญญารัตน ์ รัตนคข                 

ด.ญ.วนชัพร  ศรีกลบั                 

ด.ญ.จุฑามณี  ไชยสุวรรณ                 

ด.ญ.จนัทกานต ์ เก้ือภกัด์ิ                 

ด.ญ.รัตนาวดี  ดิษฐค์ลา้ย                 

ด.ญ.สุภสัสร  หนูแกว้                 

ด.ญ.ธนชัพร  อกัษรเดช                 

ด.ญ.ปัญฑิตา  แกว้สุวรรณ                 

 

 

แบบ 
ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ให้คะแนน 1-6    ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 

ให้คะแนน 7-11     ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัพอใช้ (ต้องพฒันา) 

ให้คะแนน 12-15   ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัดี (ให้รักษาระดบัไว้) 
 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานของสมาชิกเป็นรายบุคคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 

ค าชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการท างานของสมาชิก โดยการท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
พฤติกรรม 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม

แสดงความ

คิดเห็นในการ

อภิปราย 

การรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

การตอบ

ค าถาม 

ความ

รับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

ด.ช.ณฐัพล  ส าลีร่วง                 

ด.ช.ปัณณวฒัน ์ ดว้งศรีทอง                 

ด.ช.ธนวฒัน ์ ปานศรีนวล                 

ด.ช.จิณณิพตั  มณีฉาย                 

ด.ช.กฤษณกณัต ์ อินทรสุวรรณ                 

ด.ช.สณัหพิชญ ์ รักษา                 

ด.ช.สรยุทธ  มีวงศ ์                 

ด.ช.นนัทพงศ ์ พิบูลย ์                 

ด.ช.สุทธิพจน ์ จนัทร์แกว้                 

ด.ช.ณฐัพงศ ์ นองทรัพย ์                 

ด.ช.จกัรินทร์  เกสรินทร์                 

ด.ช.ณฐัพงษ ์ จนัทร์อุดม                 

ด.ช.อภิวิชญ ์ ไชยรัตน ์                 

ด.ช.ปัณณฑตั  ละออ                 

ด.ช.สุทธวีร์  เทพทศัน ์                 

ด.ช.พีรพฒัน ์ แซ่ตั้ง                 

ด.ญ.ศุภิสรา  เพชรรัตน ์                 

ด.ญ.ณฐัวดี  แขดวง                 

ด.ญ.พชัราวดี  ไทยยงั                 

ด.ญ.ณฐัณิชา  จนัทิปะ                 

ด.ญ.ภรัญญา  รักษาพล                 

ด.ญ.กญัญาภคั  จนัทรเสน                 

ด.ญ.ปาลิตา  ศรีวิเศษ                 

ด.ญ.รัตนติ์กา  พูลเกิด                 

ด.ญ.ฟ้ารุ่ง  เกิดขมุทอง                 

ด.ญ.ปิยนุชไชยนอ้ย                 

ด.ญ.ศุภีสรา  ผลกล ่า                 



 

 

แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ให้คะแนน 1-6 ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 

ให้คะแนน 7-11     ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัพอใช้ (ต้องพฒันา) 

ให้คะแนน 12-15   ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัดี (ให้รักษาระดบัไว้) 
 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานของสมาชิกเป็นรายบุคคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 

ค าชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการท างานของสมาชิก โดยการท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
พฤติกรรม 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วนร่วม

แสดงความ

คิดเห็นในการ

อภิปราย 

การรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

การตอบ

ค าถาม 

ความ

รับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

ด.ช.วิวรรธน์  พรมวนัรัตน์                 

ด.ช.เทวฤทธ์ิ  เมืองลาย                 

ด.ช.พลวฒัน์  ช่วยทอง                 

ด.ช.จตุรภทัร  บุญเจริญ                 

ด.ช.จิติราชย ์ เพชรพรม                 

ด.ช.สุริยา  โมรา                 

ด.ช.ธชัพงศ ์ แสนเสนา                 

ด.ช.ปฎิหาริย ์ พรมอาวธุ                 

ด.ช.ธนวินท ์ เสวกวงั                 

ด.ช.ขตัติยะ  เพชรใหญ่                 

ด.ช.พชรวินท ์ วรรณทอง                 

ด.ช.ธนัวา  ศิลารอด                 

ด.ช.ศร  สินณรงค ์                 

ด.ช.ระพีพฒัน์  สมทรง                 

ด.ช.ธเนศ   สาระพงษ ์                 

ด.ช.วิชชุ  บวัเพชร                 

ด.ญ.ขวญัมนสั   ทองพรหม                 

ด.ญ.กรกนก  จนัทร์ปน                 

ด.ญ.ตรีมูรติ  ชาญอาวธุ                 

ด.ญ.ศุภกานต ์ ขนุเพชรวนั                 

ด.ญ.ธนพร  โกมลเมฆ                 

ด.ญ.ภสัราภา  สุขสอน                 

ด.ญ.ศิรัญญา  ธราพร                 

ด.ญ.ณฐัธิดา  ตน้ส้ม                 

ด.ญ.ณฐัวดี  ปัญญายิ่ง                 

ด.ญ.ธนกร  เดชสถิตย ์                 

ด.ญ.สุชญัญา  วิเชียรรัตน์                 

 
ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

ให้คะแนน 1-6        ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 

ให้คะแนน 7-11     ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัพอใช้ (ต้องพฒันา) 

ให้คะแนน 12-15   ถ้าการท างานนัน้อยูใ่นระดบัดี (ให้รักษาระดบัไว้) 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 

  ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยีน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (                              ) 

     ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ............ 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (                                 ) 

     ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

ด.ช.วิวรรธน์  พรมวนัรัตน์           

ด.ช.เทวฤทธ์ิ  เมืองลาย           

ด.ช.พลวฒัน์  ช่วยทอง           

ด.ช.จตุรภทัร  บุญเจริญ           

ด.ช.จิติราชย ์ เพชรพรม           

ด.ช.สุริยา  โมรา           

ด.ช.ธชัพงศ ์ แสนเสนา           

ด.ช.ปฎิหาริย ์ พรมอาวธุ           

ด.ช.ธนวินท ์ เสวกวงั           

ด.ช.ขตัติยะ  เพชรใหญ่           

ด.ช.พชรวินท ์ วรรณทอง           

ด.ช.ธนัวา  ศิลารอด           

ด.ช.ศร  สินณรงค ์           

ด.ช.ระพีพฒัน์  สมทรง           

ด.ช.ธเนศ   สาระพงษ ์           

ด.ช.วิชชุ  บวัเพชร           

ด.ญ.ขวญัมนสั   ทองพรหม           

ด.ญ.กรกนก  จนัทร์ปน           

ด.ญ.ตรีมูรติ  ชาญอาวธุ           

ด.ญ.ศุภกานต ์ ขนุเพชรวนั           

ด.ญ.ธนพร  โกมลเมฆ           

ด.ญ.ภสัราภา  สุขสอน           

ด.ญ.ศิรัญญา  ธราพร           

ด.ญ.ณฐัธิดา  ตน้ส้ม           

ด.ญ.ณฐัวดี  ปัญญายิ่ง           

ด.ญ.ธนกร  เดชสถิตย ์           

ด.ญ.สุชญัญา  วิเชียรรัตน์           

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 



 
 

สมุดนักประหยัด 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบันทึกการออมเงินของตนเอง เป็นเวลา 5 วัน 

 
นักประหยัดมีชื่อว่า 

................................................................................. 
ชั้น....................... เลขที่ ...................... 

 
จากวันที ่   ถึงวันที ่    

 
วัน เดือน ป ี จ านวนเงินออม 

       
       
       

      
      
      

       
       
      

       
       
      
  

       
       

       
       



             
       
       
      

      
      
      

       
       
      

      
      
       

 

ความคิดเห็น (รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/ ผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

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

...................................................... 

              (นางสาวรัตนาภรณ์ ชายสิงขรณ์) 

            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

        วันที่.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา.........ส22104...........รายวิชา...สังคมศึกษา..ศาสนา..และวัฒนธรรม............ชั้นประถมศึกษาปีที่....2.... 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.........................เวลา.... .................................... 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.. .......................เวลา........................................ 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.........................เวลา.... .................................... 
สรุปผลการเรียนการสอน 

1.  นักเรียนจ านวน........................คน 
        ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้...............คน คิดเป็นร้อยละ................................... 
        ไม่ผ่านจุดประสงค์............................คน คิดเป็นร้อยละ................................... 
                       ได้แก่ 
         1...........................................................................................  
  2. ........................................................................................  

3. .......................................................................................... 

 
       นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ 
  1. ..........................................................................................  
  2.  ............................................... ........................................... 

2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ( K)  
............................................................................................................................. ............................................. 

3.  นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. .............................................  

4.  นักเรียนมีเจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.............................................................................................................................. ............................................  

5. ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .............................................  

6. ข้อเสนอแนะ 



............................................................................................................................. .................................................

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

         (นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติตรง) 
                      ครชู านาญการพิเศษ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถอดบทเรียนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง  วางแผนการใช้จ่ายและการออม 

กระปุกออมทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกันนัวที่ดี 
มีเหตุผล 



 

 

ส่ือ/นวตักรรม 

 

 



 

 

ถอดบทเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและ
บริการ 

 

 

 

 

 

นางสาวจุฑารัตน์  ประพฤติตรง 

ครูช านาญการพิเศษ 

 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง      จังหวัดนครศรีธรรมราช 



แบบประเมินชิ้นงาน 

ประกอบแผนการสอน เร่ือง ส่วนประกอบของประโยค ประถมศึกษาปีที่ 2/1 
ค าชี้แจง    ผูส้อนบนัทึกการปฏบิัติกิจกรรม แล้วสรุปผลการประเมินการสังเกต ดังนี้ 

                                   

ท่ี ชื่อ - สกลุ 

ข้อ 1 
5 คะแนน 

 
ข้อ 2 

5 คะแนน 

 
ข้อ 3 

5 คะแนน 

รว
มค

ะแ
นน

 

คิดและเขียน
ประโยคตาม
สถานการร์ท่ี

ก าหนด 

 
ผลงานมี
ความ
ถูกต้อง
สมบูรณ์ 

คิดและเขียน
ประโยคตาม
สถานการร์ท่ี

ก าหนด 

ผลงานมี
ความถูกต้อง

สมบูรณ ์

คิดและเขียน
ประโยคตาม
สถานการร์ท่ี

ก าหนด 

ผลงานมี
ความ
ถูกต้อง
สมบูรณ ์

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

ไม่
มีค

ะแ
นน

น 

 
 
2 

 
 
1 

ไม่
มีค

ะแ
นน

น 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 

111  1 

ไม่
มีค

ะแ
นน

น 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

ไม่
มีค

ะแ
นน

น 

 
 
3 

 
 
 
2 
 

 
 
1 

ไม่
มีค

ะแ
นน

น 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

ไม่
มีค

ะแ
นน

น 15 

1 ด.ช. คณัสนันท ์ รักกลิ่น                           
2 ด.ช. จิระศกัดิ ์ ทองกระจ่าง                            
3 ด.ช. อภิรฐั เจี้ยมด ี                            

4 ด.ช. ปิติภัทร วิชาธิคุณ                            

5 ด.ช. ธนกฤต นวลผกา                            
6 ด.ช. ณัฐภัทร หวานสุข                            
7 ด.ช. พลวรรธน ์ มั่นคง                            
8 ด.ช. สุเชาว ์ พิสสมัย                            
9   ด.ช. พรหมมนิทร ์ ผลรัตน ์                            
10 ด.ช. พงศกร นวลทองแก้ว                            

11 ด.ช. เอกลักษณ ์ กุศลประคอง                            

12 ด.ช. อัครนัย โพธิ์ทอง                            
13 ด.ช. ชาฟีอ ี จินดาโชต ิ                            

14 ด.ช. ศิริวัฒน ์ ศรีสุวรรณ                            

15 ด.ช. วทัญญ ู เปลื้องกลาง                            
16 ด.ช. ณัฐกร ซุ่นแซ่ล้อ                            

17 ด.ช. ชาคริต กาญจนะ                            

18 ด.ช. พชรพล นาคสีทอง                            
19 ด.ญ. สุกัญญา ขาวป้ัน                            

20 ด.ญ. อารยา ใจหาญ                            

21 ด.ญ. สรินรัตน ์ จันทร์แก้ว                            
22 ด.ญ. นันทวด ี ค าทอง                            

23 ด.ญ. เบญญาภา เพ็ชรรัตน ์                            

24 ด.ญ. สุพิชชญา สุขเกษม                            
25 ด.ญ. ณัฏฐนิชา บุตรเวชย์                            
26 ด.ญ. ภูริชญา โททอง                            
27 ด.ญ. เพชรวรินทร ์ คงแก้ว                            
28 ด.ญ. จิรัชญา รัตนสุภา                            



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ด.ญ. ณิชกานต ์ แก้วล าหัด                            

30 ด.ญ. นงนภัส สีละมัย                            
31 ด.ญ. พิมพ์วลัญช ์ เอ้งฉว้น                            
32 ด.ญ. ปาณิสรา สุทธิรุ่งเรอืง                            
33 ด.ญ. ปวริศา แผ่นทอง                            

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 



แบบบันทึกคะแนนการท างาน 

ประกอบแผนการสอน เร่ือง ส่วนประกอบของประโยค ประถมศึกษาปีที่ 2/1 
ค าชี้แจง    ผูส้อนบนัทึกการปฏบิัติกิจกรรม แล้วสรุปผลการประเมินการสังเกต ดังนี้ 

                     

ที่ ชื่อ - สกุล 

ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่
ก าหนด 

 
ผลงานมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ ์

 
ผลงานมี
ความคิด

สร้างสรรค ์

 
ผลงานมี
ความเป็น
ระเบียบ 

 
ผลงานเสร็จ
ตามเวลาที่

ก าหนด 

 
 

รวม
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
 

15 
1 ด.ช. คณัสนันท์ รักกลิ่น                          
2 ด.ช. จิระศักดิ ์ ทองกระจ่าง                           

3 ด.ช. อภิรัฐ เจี้ยมด ี                           
4 ด.ช. ปิติภัทร วิชาธิคุณ                           
5 ด.ช. ธนกฤต นวลผกา                           
6 ด.ช. ณัฐภัทร หวานสุข                           
7 ด.ช. พลวรรธน ์ มั่นคง                           
8 ด.ช. สุเชาว์ พิสสมยั                           
9  ด.ช. พรหมมินทร ์ ผลรัตน ์                           
10 ด.ช. พงศกร นวลทองแก้ว                           
11 ด.ช. เอกลักษณ ์ กุศลประคอง                           
12 ด.ช. อัครนัย โพธิ์ทอง                           
13 ด.ช. ชาฟีอี จินดาโชต ิ                           
14 ด.ช. ศิริวัฒน ์ ศรีสุวรรณ                           
15 ด.ช. วทัญญู เปลื้องกลาง                           
16 ด.ช. ณัฐกร ซุ่นแซ่ล้อ                           
17 ด.ช. ชาคริต กาญจนะ                           
18 ด.ช. พชรพล นาคสีทอง                           
19 ด.ญ. สุกัญญา ขาวปั้น                           
20 ด.ญ. อารยา ใจหาญ                           
21 ด.ญ. สรินรตัน ์ จันทร์แก้ว                           
22 ด.ญ. นันทวดี ค าทอง                           
23 ด.ญ. เบญญาภา เพ็ชรรัตน ์                           
24 ด.ญ. สุพิชชญา สุขเกษม                           
25 ด.ญ. ณัฏฐนิชา บุตรเวชย ์                           
26 ด.ญ. ภูริชญา โททอง                           
27 ด.ญ. เพชรวรินทร ์ คงแก้ว                           



28 ด.ญ. จิรัชญา รัตนสภุา                           
29 ด.ญ. ณิชกานต ์ แก้วล าหัด                           
30 ด.ญ. นงนภัส สีละมัย                           
31 ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ เอ้งฉ้วน                           
32 ด.ญ. ปาณิสรา สุทธิรุ่งเรือง                           
33 ด.ญ. ปวริศา แผ่นทอง                           

ช่วงคะแนน  17-20 = ดีมาก    12-6  = ดี     8-11 = ปานกลาง 5-7 = ปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสาวชนากานต์  คงแก้ว) 

     ครูผู้สอน 
 



ช้ินงำนนักเรียน 

กระปุกน้อยออมทรัพย์ 
 

 

 

 


