TEPE-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)

คานา
เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม:
วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้ นเศรษฐกิจพอเพียง)เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ โครงการพัฒ นาหลักสูตรและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดย
ความร่ ว มมื อ ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและคณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
โดยพัฒ นาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มี
คุ ณ ภาพ เน้ น การพั ฒ นาโดยการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชา
เศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยต่อไป
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สารบัญ
คานา
หลักสูตร “สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์
(เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)”
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
บรรณานุกรม
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 5
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หลักสูตร
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
รหัส TEPE-00210
ชื่อหลักสูตรรายวิชา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง)”
ปรับปรุงเนื้อหาโดย
คณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา
1.นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
2.ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ
3.นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
4.นางหัทยา เข็มเพ๋ชร
5.ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูน ณ อยุธยา
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ชื่อหลักสูตร สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
แนวคิด
1. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกั บการผลิต
การแจกจ่ายและการบริโภคสินค้าและบริ การทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ คุ้ม ค่ า การดารงชีวิต อย่างมีดุ ล ยภาพ และการน าหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
วัตถุประสงค์
1. อธิบายมาตรฐานการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
2. ระบุตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ได้
3. อธิบายสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระเศรษฐศาสตร์ได้

ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2.1 บัญญัติ 10 ประการ ของวิชาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 2.2 ค่าเสียโอกาส
เรื่องที่ 2.3 ค่าของเงิน
เรื่องที่ 2.4 ปัญหาเงินเฟ้อ
แนวคิด
1. บั ญ ญั ติ 10 ประการหรื อ กฎ 10 ข้ อ เป็ น หลั ก คิ ด ของนั ก เศรษฐศาสตร์
"เศรษฐศาสตร์" (Economics) เป็นวิชาที่ศึกษาเพื่อตอบคาถามว่า สัง คมมีแนวทาง
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างไร โดยทั่วไป สังคมส่วนใหญ่จัดสรร
ทรัพยากรผ่าน "ตลาด" ที่ประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากครอบครัวและ
บริ ษั ท หลายล้ า นหน่ ว ย ไม่ ใ ช่ ก ารจั ด สรรโดยการวางแผนจากส่ ว นกลาง นั ก
เศรษฐศาสตร์เป็นผู้ศึกษาว่าคนในสังคมมีแบบแผนการตัดสินใจอย่างไร การศึกษา
ว่าแต่ล ะคนจะท างานแค่ไหน จะซื้อ อะไร จะออมเงิน เท่ าไร และจะเลื อกลงทุ น
อย่างไร
2. ค่าเสียโอกาส หรือสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดที่ต้องสละไปเนื่องจากทรัพยากรมีจานวนจากัด
ทาให้ต้องเลือกและเมื่อมีการเลือกสิ่งหนึ่ง ก็ต้องสละอีกสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง และทา
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ให้เกิดเป็นสภาวะ ได้แลกกับเสีย (Trade – off) คือเมื่อใดที่เลือกก็ต้องเกิดค่าเสีย
โอกาสเสมอ จากการคานวณต้นทุนรวมตามวิธีการทั่วไปไม่อาจที่จะรวมรายจ่าย
ของต้นทุนได้ครบถ้วน วิธีลัดในการหาต้นทุนวิธีหนึ่งก็คือวัดจากสินค้าและบริการอื่น
ที่ต้องสละไป
3. เงิน สิ่งใดๆ ก็ตามที่ยอมรับกันโดยทั่วไปสาหรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน สิ่ง
ที่เป็นเงินในอดีตคือ เงินที่เป็นสิ่งของหรือสินค้า ต่อมาคือ เงินโลหะ มีการนาโลหะมี
มาเป็นสื่อกลาง ในปัจจุบัน เงิน คือ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแส
รายวันที่จ่ายโอนกันด้วยเช็ค เนื่องจากเงินคือ สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับให้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ ยน ทาให้ เงินมีห น้าที่ อื่นๆ ที่ ส าคัญ เงินเป็ นเครื่องวัดมูล ค่า เป็ น
เครื่องสะสมค่า และเป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ ค่าของเงิน มี 2 ชนิด คือ ค่า
ภายในของเงินและค่าภายนอกของเงิน
4. การที่ระดับราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดรรชนีราคา เงินเฟ้อ
เป็ น ภาวะตรงข้ามกับ ภาวะเงินฝื ด อัตราเงินเฟ้ ออาจมีได้ห ลายอัตรา เนื่ องจาก
สามารถคานวณหาอัต ราเงิน เฟ้ อได้จากสิ น ค้าแต่ล่ ะชนิด หรือ อัตราเงิน เฟ้ อที่ มี
อิทธิพลและผลกระทบเฉพาะกลุ่ม ดัช นีเงินเฟ้อที่สาคัญมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดรรชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เกิดจากการสุ่มสินค้าบางตัวมาคานวณ, ตัวหักลด GDP (GDP
deflator) , ค่าที่แสดงระดับราคาของ GDP ในช่วงระยะเวลานั้นเปรียบเทียบกับ
ระดับราคาของผลิตภัณฑ์ในปีฐาน
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ และแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ได้
2. อธิบายแนวคิดหลัก เป้าหมาย และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. นาแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้

ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
แนวคิด
1. นวัตกรรมทางการเรียนรู้ คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่
แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อ
ยอดภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย นวั ต กรรมทางการเรี ย นรู้ หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยการนาเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดใหม่ๆ
และวิธี ก ารปฏิ บั ติ ใหม่ ๆ เพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นสามารถเกิ ด การเรี ย นรู้ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วประหยัดเวลา และช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้อินเตอร์เน็ต
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วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบายนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละระดับชั้นได้
2. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 4.1 สื่อกับการจัดการเรียนรู้
เรื่องที่ 4.2 รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 4.3 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ประเภทข้อมูลสารสนเทศวิชาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 4.4 ตัวอย่างสื่อและแหล่งการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถิ่น
แนวคิด
1. สื่อมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสื่อจะทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึกและเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้เรียน ปัจจุบันสื่อ
การเรียนรู้มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จนเกิดการพัฒนาด้าน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
2. สื่อที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้นั้นมีหลากหลายประเภท เพียงแต่ต้องเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมในชั้ น เรีย น กั บ ระดั บ ของผู้ เรีย น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ หรือ หนั งสื อและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยพื้นฐานแล้วการเรียนนั้นต้ องมีหนังสือเป็นสื่อความรู้หลัก
ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอน โดยในวิ ช าเศรษฐศาสตร์ มี ห นั ง สื อ ประเภทวิ ช า
เศรษฐศาสตร์จานวนมากให้สามารถเลือกใช้หาความรู้ และสืบค้นข้อมูล
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ
และใหญ่ ที่ สุ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาแทบทุ ก วิ น าที และมี ข้ อ มู ล
หลากหลายประเภท ดังนั้นในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการนั้น จึงมีเทคนิค วิธีการใน
การสืบค้นเป็นจานวนมากและมีการจัดทาเครื่องมือที่อานวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลและข่าวสารให้แก่ผู้ใช้
4. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถิ่น เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย
ชัดเจน และสามารถทาให้รับรู้สภาพแวดล้อมจริง เหตุการณ์จริงได้ ทั้งนี้สื่อประเภท
นี้สามารถจาลองเหตุการณ์หรือสาธิตวิธีการได้
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความสาคัญและประเภทของสื่อการเรียนรู้ได้
2. อธิบายแนวคิดในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
3. ระบุชื่อสื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในชั้นเรียนที่สอนได้
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ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
แนวคิด
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข องผู้ เรียนต้อ งอยู่บ นจุดมุ่ งหมายพื้ น ฐานสอง
ประการ ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล แล้วนามาใช้ในการส่งเสริม
หรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผล
กับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด
ประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผล
การเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. ออกแบบแบบวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ได้
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ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทาไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่ มสาระการเรีย นรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ช่วยให้ ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ
การดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด เข้ า ใจถึ ง การพั ฒ นา เปลี่ ย นแปลงตามยุ ค สมั ย กาลเวลา
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง
และมีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสั มพั น ธ์ กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่ อช่ว ยให้ ส ามารถปรับตนเองกับ บริบ ท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
หนึ่งในนั้นคือ เศรษฐศาสตร์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและ
บริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ และการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 3.1
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม.๑
๑. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์
๒. วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ
๓. อธิบายความเป็นมา
หลักการและความสาคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ

ม.๒
๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการลงทุนและการออม
๒. อธิบายปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ และ
ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ
ผลิตสินค้าและบริการ
๓. เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. อภิปรายแนวทางการ

ม. ๓
๑. อธิบายกลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ
๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์

ม.๔ – ม.๖
๑. อภิปรายการกาหนดราคา
และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
๒. ตระหนักถึงความสาคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ
๓. ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ
๔. วิเคราะห์ปัญหาทาง
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ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม.๑
พอเพียงต่อสังคมไทย
ชั้น
ม.๑

ม.๒
คุ้มครองสิทธิ ของตนเอง
ในฐานะผู้บริโภค

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความหมายและความสาคัญ
ของเศรษฐศาสตร์

ม. ๓




๒. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ



๓. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย












ม.๒

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและ 
การออม



ม.๔ – ม.๖
เศรษฐกิจ
ในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไข

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ความหมายของคาว่าทรัพยากรมีจากัดกับ
ความต้องการมีไม่จากัด ความขาดแคลน
การเลือกและค่าเสียโอกาส
ความหมายและความสาคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการในการบริโภคที่ดี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน
ในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว
ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดาริ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดารงชีวิต
ความสาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
ความหมายและความสาคัญของการลงทุน
และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน
ภาคครัวเรือน
ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต
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ชั้น

ตัวชี้วัด

๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ



๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง





๔. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ 
ตนเองในฐานะผู้บริโภค



ม.๓

๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง ใช้วิธีการผลิตอย่างไร มีปัญหา
ด้านใดบ้าง
มีการนาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ
การผลิตสินค้าและบริการ
นาหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริโภค
กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค
แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

 ความหมายและประเภทของตลาด
 ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน
 ความหมายและความสาคัญของกลไกราคา
และการกาหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
 หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
และบริการ
 สารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
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ชั้น

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
ในระดับต่าง ๆ
 หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์
 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

มาตรฐาน ส 3.2

เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัดช่วงชั้น

ม.๑
๑. วิเคราะห์บทบาท
หน้าที่และความแตกต่าง
ของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคาร
กลาง
๒. ยกตัวอย่าง ที่สะท้อน
ให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน
และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในประเทศ
๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกาหนดอุปสงค์
และอุปทาน
๔. อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเกี่ยวกัทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ม.๒
๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ
๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน
และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
๓. วิเคราะห์การกระจาย
ของทรัพยากรในโลกที่
ส่งผลต่อความ สัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๔. วิเคราะห์การแข่งขัน
ทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้าปริมาณการ
ผลิตและราคาสินค้า

ม. ๓
๑. อธิบายบทบาทหน้าที่
ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ
๒. แสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคนและ
ประเทศชาติ
๓. อภิปรายบทบาท
ความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
๔. อภิปรายผลกระทบ
ที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด
๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการ
ว่างงานและแนวทาง

ม.๔ – ม.๖
๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายการเงิน การ
คลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย
๓. วิเคราะห์ผลดีผลเสียของ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ
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ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ม.๑

ม.๒

ม. ๓

ม.๔ – ม.๖

แก้ปัญหา
๖. วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วัด
๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ความหมาย ประเภท และความสาคัญของสถาบัน
การเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
 บทบาทหน้าที่และความสาคัญของธนาคารกลาง
 การหารายได้ รายจ่าย การออม
การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน
๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ
เศรษฐกิจในประเทศ
 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอแนว
ทางแก้ไข
๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด อุป  ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน
สงค์และอุปทาน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน
๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ  ความหมายและความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
พอสังเขป
 ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภท
๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
 ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
 หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และการ
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
๓. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร
 การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
น้ามัน ป่าไม้ ทองคา ถ่านหิน แร่ เป็นต้น
๔. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า
 การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ
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ชั้น

ม.๓

ตัวชี้วัด
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ
ราคาสินค้า
๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ

๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มี
ต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ
๓. อภิปรายบทบาทความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ
 บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น
การผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่เอกชนไม่
ดาเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน
- บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ ของรัฐใน
ระดับต่าง ๆ
- บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
เพื่อการแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
 บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย
 นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
 บทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
 ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
 ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ความหมาย
สาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด

๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา

 สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน
 ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน

๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ

 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ
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ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม
แผนการฝึกอบรมหน่วยที่ 1
เรื่อง “หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์”
สาระสาคัญ
1. มาตรฐานการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2. ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
3. สาระการเรียนรู้แกนกลางสาระเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมการอบรม
รูปแบบกิจกรรม On-line Discussion
1. ผู้ เข้ารับ การอบรมทาแบบทดสอบก่อนการอบรมโดย Click ที่แบบทดสอบก่อนการอบรม
(Pretest – TEPE -210) จานวน 30 ข้อ
2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคาบรรยายประกอบ Power Point เรื่อง หลักสูตรแกนกลางสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ ตัวชี้วัด และสาระการ
เรียนรู้แกนกลางโดยใช้คาสาคัญว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” และ
ไปที่ “ตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู้ แ กนกลาง สาระการเรี ย นรู้ เ ศรษฐศาสตร์ ” หรื อ ศึ ก ษาที่
http://www.curriculum51.net
4. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board) ในประเด็นที่ 1.1 – 1.3
ประเด็นที่ 1.1 ท่านอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจ
ได้อย่างไร
ประเด็นที่ 1.2 สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐศาสตร์
พอเพียงในระดับชั้นใดบ้าง
ประเด็น ที่ 1.3 ท่านระบุตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระเศรษฐศาสตร์ ใน
ระดับชั้นที่ท่านสอน
สื่อประกอบการอบรม
1. บทเรียน e – Training
2. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web board)
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เกณฑ์การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีผลผ่านการอบรม เมื่อผู้รับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม
สรุป
เศรษฐศาสตร์ เป็ น ปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ต โดยค านึ ง ถึ งต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ อย่ างคุ้ ม ค่ าและมี คุ ณ ธรรม แสดงถึ งความแตกต่ า งและวิธีก ารน าทรัพ ยากรทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกในฐานะ
ผู้บริโภค โดยพิจารณาจากประโยชน์
ี่ได้รับอย่า่องคุงที้มค่่ 1า แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1
หลังจากศึกษาเนื้อทหาสาระเรื
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1
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ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรื่องที่ 2.1 บัญญัติ 10 ประการของวิชาเศรษฐศาสตร์

บัญญัติ 10 ประการหรือกฎ 10 ข้อ เป็นหลักคิดของนักเศรษฐศาสตร์
กฎข้อที่ 1 มนุษย์เผชิญกับสภาวะ “ได้” แลกกับ “เสีย” (TRADE-OFF) เสมอ
คากล่าวนี้มีความหมายเดียวกับวลีที่คนพูดบ่อยๆ คือ “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” นั่นเอง สัจธรรมนี้
เกิดขึ้นเพราะ “ความจากัด ” ทาให้ ต้อง “เลือก” และเมื่อใดที่เลือก ก็จะเผชิญการ “ได้” และกับการ
“เสีย” เสมอ
กฎข้อที่ 2 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการทากิจกรรมหนึ่งคือ สิ่งที่เรายอมเสียสละไป
เมื่อมนุษย์เผชิญกับสภาวะ TRADE-OFF จึงต้องเกิดค่าเสียโอกาส (opportunity cost) เสมอ ซึ่ง
จะอยู่ในทุกอณูของสิ่งที่เรากระทาทุกวัน
เมื่อจบมัธยมศึกษาแล้วเรียนมหาวิทยาลัยปิดต่ออีก 4 ปี ต้นทุนที่เสียไปในการเรียนมหาวิทยาลัย
มิได้มีเพียงค่าเล่าเรียนเท่านั้น ยังมีค่าเสียโอกาสแฝงอยู่ด้วย เพราะเวลา 4 ปีนี้หากเอาไปทางานก็จะได้เงิน
จานวนหนึ่ง ดังนั้น หากจะตัดสิน ใจให้ถูกต้อง จะต้องเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากการเรียน
มหาวิทยาลัยกับต้นทุนรวมที่แท้จริงทั้งหมด ซึ่งต้องรวมค่าเสียโอกาสด้วย
กฎข้อที่ 3 คนมีเหตุมีผล คิดโดยคานึงถึงหน่วยที่เพิ่มขึ้น
การคิดในลักษณะหน่วยเพิ่มขึ้นทาให้ผู้คิดสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น การสร้าง
เขื่อนจะเหมาะสมหรือไม่ต้องประเมินว่า หากสร้างแล้ วจะได้ผ ลประโยชน์อะไรและจะเสี ยอะไร เมื่อ
เปรียบเทียบกันโดยอยู่บนพื้นฐานของเขื่อนที่เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ก็จะทาให้ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนขึ้น
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กฎข้อที่ 4 มนุษย์มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแรงจูงใจเสมอ
มนุษย์แห่กันไปขุดทอง ยอมทนทุกข์ทรมานกันก็เพื่ออยากได้ทอง และที่ยอมทาทุกอย่างโดยไม่
คานึ งถึงศีลธรรมจรรยาและศักดิ์ศรีก็เพราะเกิดแรงจูงใจที่อยากจะได้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการมีเงิน
นั่นเอง
การที่คนขับรถเสี่ยงมากขึ้นเมื่อรถมีประกันคุ้มครองเต็มที่ ก็เนื่องจากมนุษย์มีปฏิกิริยาสนองตอบ
แรงจูงใจ เพราะเราไม่ต้องรับภาระจ่ายเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกแล้ว ผู้
ขับขี่มักจะประมาทมากขึ้นกว่าเดิม เพราะตระหนักดีว่าถึงจะเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ร้ายแรงอีกต่อไป การ
สนองตอบแรงจูงใจเช่นนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลก
กฎข้อที่ 5 การค้าสามารถทาให้ทุกคน “ดีขึ้น”
การค้าทาให้แต่ละฝ่ายมีโอกาสได้รับบริโภคสินค้าที่ตนผลิตขึ้นเองไม่ได้ หรือสามารถบริโภคได้ใน
ราคาที่ถูกกว่าที่จะหาซื้อจากในประเทศ นอกจากนี้การค้ายังทาให้เกิดการแข่งขันกันผลิตให้มีคุณภาพดี
ขึ้นและมีต้นทุนต่าลง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชานได้ดีกว่าเดิม
กฎข้อที่ 6 ระบบตลาดโดยปกติจะเป็นผู้จัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระบบตลาดช่ว ยท าให้ ร ะบบเศรษฐกิ จท างานได้ เกิ ด กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จโดยบุ ค คลต่ างๆ
ผู้บริโภคก็ได้รับความพอใจจากการบริโภคและผู้ผลิตก็ได้รับความพอใจจากกาไร แรงจูงใจนี้ทาให้เกิดการ
แข่งขัน ภายใต้ระบบตลาดจนทาให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
กฎข้อที่ 7 ภาครัฐบางครั้งสามารถทาให้ผลพวงที่เกิดจากตลาดดีขึ้น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปรียบเทียบแรงงานเด็กและสตรี การผูกขาดสินค้าโดยธรรมชาติหรือโดย
กฎหมายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ล้วนเป็นผลพวงที่ไม่พึงปรารถนาจากระบบตลาด ดังนั้น ภาครัฐจึงมีหน้าที่
ต้องเข้าไปแก้ไข นอกจากนี้ สินค้าบางชนิดที่มีลักษณะพิเศษ ขาดสิทธิค วามเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน จะ
ไม่มีการผลิตและเสนอขายโดยตลาด เช่น บริการป้องกันประเทศ บริการตารวจ บริการดับเพลิง ฯลฯ
ดังนั้น รัฐต้องเข้าไปเกี่ยวพันเพื่อให้เกิดการผลิตขึ้น
อย่างไรก็ดี ในบางกรณีรัฐก็ไม่สามารถช่วยทาให้ผลพวงจากตลาดดีขึ้นได้ เพราะรัฐมิได้ทางาน
ตามเหตุผลเศรษฐศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว หากมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวพันด้วย เช่น นโยบายอาจ
มุ่งให้ประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม โดยมองข้ามประเด็นผลเสียที่มาจากตลาดก็อาจเป็นได้
กฎข้อที่ 8 มาตรฐานการครองชีพของประเทศใดขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศนั้นใน
การผลิตสินค้าและบริการ
การผลิต คือ กิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะด้วยการผลิตเท่านั้นจึงจะบาบัด
ความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของสังคมได้ ยิ่งผลิตได้มากเท่าใด ก็คือยิ่งสามารถบาบัดความต้องการของ
ประชาชนได้ดีเพียงนั้น
กฎข้อที่ 9 ราคาสูงขึ้นเมื่อรัฐบาลพิมพ์เงินออกมามากเกินไป
การพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นมากในเวลาอันสั้นโดยรัฐบาลเพื่อนามาใช้จ่ายทาให้เกิดอานาจซื้อพุ่ง
สูงขึ้นทันที อย่างไรก็ดี ปริมาณสินค้าและบริการไม่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสั้นในขนาด
เดียวกันได้ ทั้งนี้เพราะการผลิตต้องใช้เวลา
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กฎข้อที่ 10 สัง คมเผชิญ “ได้อย่าง-เสียอย่าง” (TRADE-OFF) ในระยะสั้นระหว่างเงินเฟ้อ
และการว่างงาน
งานวิจัยได้พบว่าเงินเฟ้อและการว่างงานมีความสัมพันธ์แบบผกผัน ซึ่งวิชาเศรษฐศาสตร์เรียก
ความสัมพันธ์นี้ว่า PHILLIPS CURVE กล่าวคือ ถ้าหากประสงค์ให้ระบบเศรษฐกิจมีเงินเฟ้อต่าก็จะประสบ
กับภาวะว่างงานสูง และกลับกัน หากต้องการภาวะงานต่าก็จะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูง
เหตุผลก็คือ การที่จะควบคุมเงินเฟ้อให้ต่าอยู่มือได้นั้น ต้องควบคุมการใช้จ่ายของรัฐและเอกชน
ให้อยู่ในระดับต่า แต่ในขณะเดียวกันการกระทาเช่นนี้พลอยทาให้การว่างงานสูงไปด้วย เพราะอานาจซื้อ
ของประชาชนจะลดต่าลง จนทาให้มีการจ้างงานน้อยลง
ในทางตรงกันข้าม หากต้องการภาวะจ้างงานสูง (มีการว่างงานต่า) ภาครัฐก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ
เต็มที่ ผ่อนปรนให้มีการใช้จ่ายสูงในภาครัฐและเอกชน ลดอัตราดอกเบี้ย เกิดการลงทุน จ้างแรงงาน แต่ก็
ทาให้อานาจซื้อของประชาชนสูงขึ้นด้วย เมื่อผลผลิตขยายตัวไม่ทันในระยะสั้น เงินเฟ้อจึงอยู่ในอัตราสูง
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สรุป
จากบัญญัติ 10 ประการของวิชาเศรษฐศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจเป็นการแลกระหว่าง
เป้าหมายอย่างหนึ่งกับเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการ เมื่อต้องมีการตัดสินใจ คนเราจะเผชิญกับการได้
อย่างเสีย อย่างระหว่างทางเลือกหลายๆทาง ในส่ วนของต้นทุนค่าเสียโอกาส คือสิ่งที่คุณ ยอมสละทิ้งไป
เพื่อให้ได้บางสิ่งมา ต้นทุนของการกระทาใดๆสามารถวัดได้จากโอกาสที่เสียไปจากการเลือกทาสิ่งนั้น คนเรา
มักตัดสินใจโดยเปรียบเทียบว่าต้นทุนที่เพิ่มมานั้นคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มมาหรือไม่ คนที่มีเหตุมีผลมัก
ตัดสินใจการการเปรียบเทียบต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นกับประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นไม่
ว่าจะเป็ น ส่ วนของต้น ทุ น หรื อผลประโยชน์ จะเป็ นตั วกระตุ้ นให้ คนตอบสนองแตกต่างกัน ไป ซึ่งคนจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อได้รับสิ่งจูงใจ การตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่ งหนึ่งแทนที่จะเลือกอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็น
เพราะผลประโยชน์ส่วนที่เพิ่มมาของสิ่งนั้นมีมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทุกฝ่ายสามารถได้รับประโยชน์จาก
การค้า ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ความสามารถในการค้าขายแลกเปลี่ ยนกับผู้อื่น การแลกเปลี่ ยนเปิดโอกาสให้ คน
สามารถทาแต่ในสิ่งที่ตัวเองเชี่ย วชาญหรือทาได้ดีที่สุ ดได้ ตลาดถือเป็นช่องทางที่ดีในการทาการค้าขาย
ระหว่างกัน “เศรษฐกิจแบบตลาด” คือ เศรษฐกิจที่มิได้มีการตัดสินใจจากผู้กาหนดนโยบายส่วนกลาง แต่
การตัดสินใจเป็นของหน่วยเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและองค์กร เมื่อต่างก็ปฏิสัมพันธ์กันในตลาดเพื่อซื้ อขาย
สินค้าและบริการ เมื่อตลาดล้มเหลว รัฐบาลสามารถแทรกแซงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและมีความ
เสมอภาค ภาวะตลาดล้มเหลวอาจเกิดได้จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 1.ผลกระทบภายนอก 2.อานาจผูกขาด โดย
ภาวะล้ มเหลว เกิดขึ้น เมื่อตลาดไม่ส ามารถจัดทรัพ ยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิท ธิภ าพได้ มาตรฐานความ
เป็นอยู่ของประชากรอาจวัดได้หลายทาง ความแตกต่างของมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละ
ประเทศนั้น ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ปริมาณ
เงินที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นเหตุสาคัญที่ทาให้ภาวะเงินเฟ้อ และสังคมจะเผชิญกับการได้อย่างเสียอย่างในระยะสั้น
ระหว่างภาวะเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2
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ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรื่องที่ 2.2 ค่าเสียโอกาส
มีผู้กล่าวว่า “เศรษฐศาสตร์” เป็นเพชรน้าหนึ่งของสังคมศาสตร์ เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชา
สังคมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมในการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทางมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และหาทางจาแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการเหล่านั้นไปยังบุคคลในสังคมให้ได้รับความพอใจสูงสุดหรือ
อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด
เศรษฐศาสตร์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค (Microeconomics) กั บ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค (macroeconomics)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อย ได้แก่ การศึกษาทฤษฎีว่าด้วยการ
กาหนดราคาสินค้าในตลาดแบบต่างๆ ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ การวิเคราะห์ตัวกาหนดราคาของ
ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ผลิต เป็นต้น
เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเศรษฐกิจของส่วนรวมทั้งระบบ ได้แก่ การศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวกาหนดรายได้และการจ้างงาน ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ รายได้, และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ,
ระดับราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไป, ระดับการจ้างงานโดยทั่วไป, ปริมาณเงินตรา, ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริโภค การออม และการลงทุนทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการ
คลัง ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด, การใช้จ่ายของรัฐบาล และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น
แม้ว่าจะมีการแบ่งขอบเขตออกเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค แต่ทั้ง 2 ส่วนก็ยังมีความ
เกี่ยวพันอยู่และมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์จึงควรศึกษาทั้ง 2 ส่วน เพื่อความ
สมบูรณ์และช่วยให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ดีขึ้น
การแยกสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์มหภาคเพิ่งปรากฏชัดเจนในยุคของจอห์ น เมย์
นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) หลังจากที่เขาได้เผยแพร่ผลงานในหนังสือชื่อ “ทฤษฎีทั่วไปว่า
ด้วยการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ยและเงินตรา” ในพ.ศ.2479
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ค่าเสียโอกาส
ค่ า เสี ย โอกาส (opportunity cost) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด ที่ ต้ อ งสละไปเนื่ อ งจาก
ทรัพยากรมีจานวนจากัดทาให้ต้องเลือกและเมื่อมีการเลือกสิ่งหนึ่ง ก็ต้องสละอีกสิ่ งหนึ่งหรือหลายสิ่งไป
เช่นเมื่อตัดสินใจใช้ทรัพยากรจานวนหนึ่งในการผลิตอาหารทั้งหมด ก็ไม่สามารถใชัทรัพยากรจานวนนั้น
เพื่อการผลิตสินค้าชนิดอื่นได้อีก ซึ่งเป็นสภาวะ ได้แลกกับเสีย (Trade – off) คือเมื่อใดที่เลือกก็ต้องเกิด
ค่าเสีย โอกาสเสมอ จากการคานวณต้นทุนรวมตามวิธีการทั่วไปไม่อาจที่จะรวมรายจ่ายของต้นทุนได้
ครบถ้วน วิธีลัดในการหาต้นทุนวิธีหนึ่งก็คือวัดจากสินค้าและบริการอื่นที่ต้องสละไป
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ “ค่ า เสี ย โอกาส” มี ป ระโยชน์ ในการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งชาญฉลาดในการใช้
ทรัพ ยากรอย่ างคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สู งสุ ด และควรตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่ งใดที่ จะได้มาโดยไม่ มี
“ต้นทุน” ดังนั้นในการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจ ควรคิด ผลกาไรเชิงเศรษฐกิจ (economic
profit) ประกอบในการตั ด สิ น ใจมากว่ า ก าไรทางบั ญ ชี (accounting profit) เพราะแสดงว่ า
ผู้ป ระกอบการได้ใช้ทรั พยากรที่เหมาะสมเนื่องจากรวมต้น ทุน ชัดแจ้ง หรือต้ น ทุ น จ่า ยจริง (explicit
cost) ได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าเช่า และค่าขนส่ง ฯลฯ ต้นทุนแฝง
หรือต้นทุนโดยปริยาย (implicit cost) ได้แก่ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายไปจริง แต่ผู้ผลิตประเมินขึ้นมา (ถือเป็น
ต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่ง) เช่น ราคาหรือผลตอบแทนปัจจัยการผลิตเฉพาะส่วนที่ผู้ผลิตเป็นเจ้าของโดยตรง
และผู้ผลิตได้นาปัจจัยการผลิตนั้นมาร่วมใช้ในการผลิตด้วย เนื่องจากปัจจัยการผลิตทุกชนิดมีต้นทุนค่าเสีย
โอกาส เพราะถ้านาปัจจัยการผลิตไปใช้แล้ว ปัจจัยการผลิตนั้นก็ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์อีก สรุปว่า
การหาต้ น ทุ น ไม่ ชั ด แจ้ งท าได้ โดยการประเมิ น ค่ า เสี ย โอกาสดั งกล่ าว เช่ น เกษตรกรในประเทศไทย
โดยเฉพาะชาวนาควรคิดถึงต้นทุนแฝงต่าง ๆ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายด้วย (ผู้บริโภคก็ไม่ควรกดราคาสินค้า
มากเกินไป)
ผลกาไรเชิงเศรษฐกิจ =
รายได้รวม - (ต้นทุนจ่ายจริง + ต้นทุนโดยปริยาย)
แต่กาไรทางบัญชี
=
รายได้รวม – ต้นทุนชัดแจ้ง
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สรุป
ธรรมชาติ ข องสิ่ งทั้ งปวงล้ ว นตกอยู่ ใต้ ก ฎของไตรลั ก ษณ์ คื อ ไม่ เที่ ย ง ทนอยู่ ไม่ ได้ เปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาไปตามเหตุปัจจัย และไม่อยู่ในอานาจบังคับ แต่มนุษย์เรายอมรับความจริงเหล่านี้ไม่ได้ ใจจึงดิ้น
รนตลอดเวลาเพื่อแสวงหาความสุข และหลีกหนีความทุกข์ สิ่งทีมีก็อยากให้มีเพิ่ม สิ่งที่มีอยู่แล้วก็อยากให้มี
ตลอดไป สิ่งที่เสียไปแล้วก็อยากให้กลับมา การที่ใจคนเราอยากตลอดเวลา แต่ทรัพยากรมีจากัด (scarcity)
ทาให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาเพื่อ จัดสรรทรัพยากรทีมีจากัดเพื่อสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด จาก
การศึกษาพบว่าในทุกครั้งที่เราเลือกจะมีต้นทุนที่ต้องยอมเสียก็คือ "ค่าเสียโอกาส (opportunity cost)" ซึ่ง
แปลอย่างเป็นทางการคือมูลค่าสูงสุดของทางเลือกที่เราได้สละทิ้งไปเมื่อมีการเลือกทางใดทางหนึ่งของการใช้
ทรัพยากร เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไป
แนวคิดเกี่ยวกับ “ค่าเสียโอกาส” มีประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และควรตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยไม่มี “ต้นทุน” ดังนั้นใน
การผลิตสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจ ควรคิด ผลกาไรเชิงเศรษฐกิจ (economic profit) ประกอบ
ในการตัดสินใจมากว่ากาไรทางบัญชี (accounting profit) เพราะแสดงว่าผู้ประกอบการได้ใช้ทรัพยากร
ที่เหมาะสมเนื่องจากรวมต้นทุนชัดแจ้งหรือต้นทุนจ่ายจริง (explicit cost) และต้นทุนแฝงหรือต้นทุนโดย
ปริยาย (implicit cost) สรุปว่าการหาต้นทุนไม่ชัดแจ้งทาได้โดยการประเมินค่าเสียโอกาส

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2
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ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรื่องที่ 2.3 ค่าของเงิน
เงิน (money) คือ สิ่งใดๆ ก็ตามที่ยอมรับกันโดยทั่วไปสาหรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สิ่งที่เป็นเงินในอดีตคือ เงินที่เป็นสิ่งของหรือสินค้า เช่น เกลือ ใบชา ลูกปัด เปลือกหอย ฯลฯ ต่อมาคือ
เงินโลหะ มีการนาโลหะมีค่า เช่น แร่เงิน แร่ทองคา มาเป็นสื่อกลาง ในปัจจุบัน เงิน หมายถึง เหรียญ
กษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวันที่จ่ายโอนกันด้วยเช็ค เนื่องจากเงินคือ สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับให้
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ทาให้เงินมีหน้าที่อื่นๆ ที่สาคัญได้แก่ เงินเป็นเครื่องวัดมูลค่า เป็นเครื่อง
สะสมค่า และเป็นมาตรฐานในการชาระหนี้
สิ่งใกล้เงิน (Near money) หมายถึง หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพไปเป็นเงินได้ง่าย หรือใช้
แทนเงินได้ค่อนข้างดี ยกเว้นการใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะไม่ใช่เงิน สิ่งใกล้เงิน ได้แก่ เงิน
ฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจา พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาไถ่ถอนสั้นๆ
ดังนั้น สิ่งใกล้เงินไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าในทันที ต้องเปลี่ยนหรือขายเป็นเงินก่อนคือ มีส ภาพ
คล่องรองมาจากเงิน

ค่าของเงิน
ค่าของเงิน มี 2 ชนิด คือ ค่าภายในของเงินและค่าภายนอกของเงิน
1. ค่าภายในของเงิน (internal value) หมายถึงอานาจซื้อ (purchasing power) ของเงินแต่
ละหน่วยในการซื้อสินค้าและบริการ ค่าของเงินจะคงที่เมื่ออานาจซื้อคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ถ้า
ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นอานาจซื้อสินค้าและบริการจะลดลง แสดงว่าค่าของเงินลดลง แต่
ในทางตรงข้ามถ้าราคาสินค้าโดยทั่วไปถูกลง อานาจซื้อสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้น แสดงว่าค่าของเงิน
ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ซื้อกระดาษ 1 รีม ด้วยเงิน 95 บาท ต่อมาราคาสูงขึ้นเป็นรีมละ 120 บาท แสดงว่า
ค่าของเงินบาทลดลง ค่าภายในของเงินจึงต้องวัดจากระดับราคาสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยที่
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แสดงอยู่ในรูปของเลขดัชนีราคา (price index number) และค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงสวนกลับกับ
ราคาสินค้าทั่วไปหรือดัชนีราคา
2. ค่าภายนอกของเงิน (External value) หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อคิดเป็น
ราคาของเงิน ตราสกุ ล อื่ น ดั งนั้ น ค่ า ภายนอกของเงิ น จึ ง ถู ก ก าหนดโดยอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ (foreign exchange rate) กล่าวคือ ถ้าเงินสกุลบาทแลกเป็นเงินสกุลอื่นได้จานวนมากขึ้น
เช่น เงินของไทย 32 บาท แลกเป็นเงินของสหรัฐอเมริกาได้ 1.20 ดอลลาร์ แสดงว่าค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น แต่
ถ้าเงินบาทแลกเป็นเงินสกุลอื่นได้จานวนน้อยลง เช่นเงินของไทย 32 บาท แลกเป็นเงินของสหรัฐอเมริกา
ได้ 0.95 ดอลลาร์แสดงว่าค่าเงินบาทลดลง
สรุป
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่าลงได้ ถ้าปริมาณเหรียญ
กษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากเผื่อเรียกหรือเงินฝากกระแสรายวันเปลี่ย นแปลงไป ปริมาณเงินหรืออุปทาน
ของเงินก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินมีสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุสาคัญมาจาก
การดาเนินนโยบายของรัฐบาลด้านนโยบายการคลัง นโยบายการเงินและการเปลี่ยนแปลงดุลการชาระเงิน
ระหว่างประเทศ ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน การทาให้เกินการเพิ่มค่าเงิน (ค่าเงินแข็ง) และการลด
ค่าเงิน (ค่าเงินอ่อน)
นโยบายการเงิน (Monetary policy) เป็นนโยบายของธนาคารกลาง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน รักษาระดับปริมาณเงิน
เพื่อรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพโดยใช้มาตรการทางการเงิน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2
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ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรื่องที่ 2.4 ปัญหาเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อครึ่งปีแรกของปี 2553 ยังไม่สร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสาคัญต่อเศรษฐกิจและนโยบาย
การเงิน โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงในเดือนมีนาคม 2553 (ร้อยละ 3.4) และมีแนวโน้มที่จะ
ชะลอลงต่อเนื่องต่อไปในเดือนเมษายน ขณะที่ภาพรวมทิศทางเงินเฟ้อในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 น่าจะ
ยังคงเป็นระดับที่ไม่สร้างแรงกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจและการดาเนินนโยบายการเงินอย่างมีนัยสาคัญนัก
อย่างไรก็ดี แนวโน้มเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี จากแนวโน้มดังกล่าวจึงน่าจะเป็น
ผลให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ภาวะเงินเฟ้อ
ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าระดับราคาสูงขึ้นแล้วลดลงโดยไม่สูงขึ้นอีกไม่ถือว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ เป็นภาวการณ์ที่ค่าของ
เงินลดลง
ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไป หมายถึงระดับราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการทุกประเภทที่มีความ
จาเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ซึ่งต้องพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer price index: CPI) เป็นดัชนีที่ใช้วัดระดับราคาโดยเฉลี่ยของ
สินค้าและบริการขายปลีก เพื่อการบริโภคเทียบกับราคาในปีฐาน (base year) ซึ่งราคาปีฐานมีค่าเท่ากับ
100 ดัชนีราคาผู้บริโภคมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าทั่วไปในแต่
ระช่ว งเวลา การเปลี่ ย นแปลงของดัช นี นี้ จะไปใช้ ในการคานวณค่ าอัต ราเงินเฟ้ อได้ การค านวณดัช นี
ดังกล่าวมีขั้นตอนการจัดทาดังนี้คือ การคัดเลือกครัวเรือนที่จะสารวจ มีการคัดเลือกรายการสินค้าและ
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กาหนดน้าหนักในการใช้จ่ายของครัวเรือนในสินค้าแต่ละประเภท กาหนดประเภทของสินค้าที่จะนามาใช้
ในการคานวณดัชนี ราคาผู้บ ริโภค ประเทศไทยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่จัดทาดัชนีราคา
ผู้บริโภค
ระดับของภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินเฟ้ออาจแบ่งได้ 3 ระดับคือ
1. เงินเฟ้ออย่างอ่อน (Mild or creeping inflation) เป็นภาวะที่ระดับสินค้า โดยทั่วไปค่อย
ๆ สูงขึ้นประมาณร้อยละ 1-5 ต่อปี ถ้าระดับราคาทั่วไปสูงขึ้นไม่เกินร้อยละ 2-3 ต่อปี ภาวะเงินเฟ้อใน
ระดับนี้ยังถือว่าเป็นภาวะปกติไม่เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่อาจจะเป็นผลดีเพราะจะจูงใจให้
ผู้ผลิตลงทุนขยายการผลิตมากขึ้น เช่น จ้างแรงงานมากขึ้น มีการขยายการ ลงทุนมากขึ้น ฯลฯ จะทาให้
ประชาชนมีงานทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เงินเฟ้อปานกลาง (Moderate inflation) เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นร้อย
ละ 5-20 ต่อปี
3. เงิน เฟ้ออย่างรุน แรง (Hyper inflation) เป็นปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจเมื่อระดับราคา
สินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทาให้อานาจซื้อของเงินตกลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนี้อาจเกิดขึ้นในระหว่างสงคราม ภายหลังการสงคราม วิกฤตการณ์ทางการเมือง
หรือมีสามารถเหตุมาจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศ หรือปัญหาการคลัง เช่น การพิมพ์ธนบัตร
เพิ่ม ฯลฯ อัตราเงิน เฟ้ออาจเป็ น ตัวเลขตั้งแต่ 3 หลั กขึ้นไป การที่ ค่าของเงินลดลงอย่างรวดเร็ว ทาให้
เศรษฐกิจตกต่า และชะงัก เช่น ใน พ.ศ. 2513 - 2523 ประเทศสาธารณรัฐ อาร์เจนตินาและสหพันธ์
สาธารณรัฐ บราซิล เกิดปั ญ หาเงินเฟ้ อจากร้อยละ 50 จนถึงร้อยละ 70 ในพ.ศ. 2466 ในช่วงเดือน
มิถุ น ายนประเทศสหพั น ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมั น ระดับ ของราคาสิ น ค้ าบริโภค สู งขึ้ น ถึงร้อ ยละ 2,500
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐโปแลนด์มีปัญหาอัตรา
เงินเฟ้อประมาณร้อยละ 1,000 และระหว่าง พ.ศ. 2484 – 2488 เป็นช่วงที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาครอบครอง
ประเทศไทย ดัชนีราคาสินค้าสูงขึ้นจากร้อยละ 100 เป็น 1,200 หรือเงิน 1 บาท มีค่าหรือมีอานาจซื้อ
เหลือเพียงไม่ถึง 8 สตางค์
สาเหตุของการเกิดภาวะเงินเฟ้อ สรุปได้ 3 ประการคือ
1. ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ (Demand pull inflation) เป็นภาวะเงิน
เฟ้อที่เกิดจากมีสาเหตุมาจากความต้องการสินค้าและบริการรวมของประชาชน (อุปสงค์มวลรวม หรือ
aggregate demand) มากกว่าจานวนสินค้าและบริการที่ระบบเศรษฐกิจสามารถผลิต อุปทานมวลรวม
หรือ aggregate supply) จึงเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (excess demand) เมื่อความต้องการซื้อสินค้าและ
บริการของประชากรในประเทศมีมากกว่าความสามารถของประชากรในประเทศที่จะทาการผลิตสิน ค้า
และบริการ ทั้งนี้เพราะมีการจ้างงานเต็มที่แล้ว ราคาสินค้าและบริการจึงเพิ่มขึ้นซึ่งมีปัจจัยสาคัญคือ
ปริมาณเงินที่ออกใช้หมุนเวียนมากเกินไป
2. ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงผลักดันของต้นทุนการผลิต (Cost push inflation) เงินเฟ้อ
หรื อ ภาวะราคาขึ้ น ที่ มี ส าเหตุ ม าจากด้ านอุ ป ทาน คื อ มี อุ ป ทานมวลรวม (aggregate supply) ลดลง
เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น
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• เมื่ อ ระบบเศรษฐกิ จ มี ก ารจ้ างงานเต็ ม ที่ แต่ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ขยายตัวในระดับสูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผู้ผลิตจะลดการผลิตสินค้าลง
ถ้าอุปสงค์รวมยังคงเดิมก็จะทาให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและเกิดภาวะเงินเฟ้อได้
• ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น มักเกิดจากวิกฤตการณ์น้ามันเพราะน้ามันเป็นปัจจัยการผลิตที่
สาคัญมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นเพราะแรงงานเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้น แต่สินค้า
ที่เป็นผลผลิตของแรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือความสามารถในการผลิตสินค้าของหนึ่งหน่วยวัตถุดิบไม่ได้
เพิ่มขึ้นเพราะมีการจ้างงานเต็มที่แล้ว
• ผู้ผลิตสินค้าที่มีการผูกขาด คือตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้นเพราะต้องการกาไรเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นสาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้ราคาสินค้าสูงขึ้นจึงเกิดภาวะเงินเฟ้อ
3. ภาวะเงิน เฟ้ อ ที่ เกิด จากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ า งของระบบเศรษฐกิจ (structural
inflation) ถ้ามี การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างการผลิ ตและแบบแผนการบริโภค เนื่อ งจากการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นได้ ถ้าเกิดอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุน
การผลิ ตก็ เพิ่ ม ขึ้น ย่ อมจะท าให้ ระดับ ราคาสิ นค้ าและบริการสู งขึ้น อย่างมาก เป็ น เงิน เฟ้ อ แบบผสม
(mixed inflation) ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ แนวโน้มและอัตราเงินเฟ้อจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
กล่าวคือ ราคาสินค้าที่สูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงให้อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราเงิน
เฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการระยะสั้นในสินค้าต่างๆ เพราะผู้บริโภคจะไม่รอ
ซื้อสินค้าที่จะแพงขึ้นในอนาคตแต่จะเร่งซื้อกักตุนสินค้าในทันที โดยเฉพาะใจช่วงสินค้าขาดแคลน ซึ่ งจะ
ทาให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้เฉพาะสาระ
1. วางแผนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ความคิด
รวบยอด

สาระ
การเรียนรู้

นาไปสู่

สมรรถนะ
คุณลักษณะ
สาคัญของ
อันพึง
ผู้เรียน
ประสงค์
1. ระบุปัจจัยที่ การตั ดสิ น ใจ 1. สิ น ค้ า และ ความสามารถ - มีวินัย

ชิ้นงาน/
ภาระงาน

แนวการจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้

เขี ย นรายงาน 1. สารวจความ
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มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เลื อกซื้ อ สิ น ค้ า
และบริการ
2 . บ อ ก สิ ท ธิ
พื้ น ฐ า น แ ล ะ
รั ก ษ า
ผลประโยชน์
ของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค

เลื อกซื้ อ สิ น ค้ า
และบริการควร
ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ ข อง
ต น ใน ฐ า น ะ
ผู้บริโภค

บริ ก ารที่ มี อ ยู่
หลากหลายใน
ตลาดที่มีความ
แตกต่ า งด้ า น
ราคาและ
คุณภาพ
2. ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อ
สิ น ค้ า แ ล ะ
บ ริ ก า ร ที่ มี
ม าก ม าย ซึ่ ง
ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ซื้ อ
ผู้ ข าย และตั ว
สิ น ค้ า เ ช่ น
ความพึ งพอใจ
ของผู้ ซื้ อ ราคา
สิ น ค้ า ก า ร
โฆ ษ ณ า
คุ ณ ภ าพ ของ
สินค้า
3. สิทธิพื้นฐาน
ของผู้บริโภค
4. สิ น ค้ า และ
บ ริ ก า ร ที่ มี
เค รื่ อ งห ม าย
รับรองคุณภาพ
5 . ห ลั ก ก า ร
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
เลือกผู้บริโภค

ใ น ก า ร คิ ด - อ ยู่ อ ย่ า ง
ทักษะการคิด พอเพียง
การสารวจ
ค้นหา

เกี่ ย วกั บ ก าร
เลื อกซื้ อ สิ น ค้ า
แ ล ะ บ ริ ก า ร
สิ ท ธิ พื้ น ฐ า น
ของผู้บริโภค

คิ ด เห็ น ในการ
เลื อกซื้ อ สิ น ค้ า
และบริ ก ารใน
ชุมชน
2. ส รุ ป ข้ อ
ค้ น พบในเรื่ อ ง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลื อก ซื้ อ
สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการ
3 . ร่ ว ม กั น
อภิ ป รายสิ ท ธิ
ประโยชน์ ข อง
ผู้บริโภคในการ
เลื อกซื้ อ สิ น ค้ า
แ ล ะ บ ริ ก า ร
แนวทางการนา
ข้อค้นพบไปใช้

2. จัดทาหน่วยการเรียนรู้
1) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ผู้บริโภคที่รอบรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 6 ชั่วโมง
2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัดที่
1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
2. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
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3) ความคิดรวบยอด
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารควรค านึ งถึ งสิ ท ธิป ระโยชน์ ข องตนในฐานะ
ผู้บริโภค
4) สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
4.1) สินค้าและบริการที่อยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและ
คุณภาพ
4.2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้ อ
ผู้ขาย และตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคาสินค้า การโฆษณา
4.3) สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
4.4) สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
4.5) หลักการและวิธีการเลือกบริโภค
5) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ทักษะการคิด
- การสารวจค้นหา
6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1) มีวินัย
6.2) อยู่อย่างพอเพียง
7) ชิ้นงาน/ภาระงาน
เขียนรายงานเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
8) การวัดและการประเมิน
8.1) การประเมินระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
- การสารวจความคิดเห็น
- การอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
8.2) การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้
- ชิ้นงาน (เกณฑ์การประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
9) กิจกรรมการเรียนรู้
9.1) สารวจความคิดเห็นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในชุมชน
9.2) สรุปข้อค้นพบในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
9.3) ร่วมกัน อภิปรายสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
9.4) เขียนรายงานและนาเสนอ แนวทางการนาข้อค้นพบไปใช้
เกณฑ์การประเมิน การเขียนรายงานเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

29 | ห น้ า

TEPE-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)

ประเด็นการ
ประเมิน
การระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าและ
บริการ

ระดับคะแนน

4
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของผู้โภคได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
ทั้งหมด
หลักการเลือกซื้อ บอกหลักและ
สินค้าและบริการ วิธีการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
การตัดสินใจเลือก เขียนอธิบาย
ซื้อสินค้าและ
แนวคิดและให้
บริการ
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองได้
ถูกต้องครบถ้วน
การพูดนาเสนอ
เกี่ยวกับสิทธิ
พื้นฐานในฐานะ
ผู้บริโภค

3
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า และบริการ
ของผู้บริโภคได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
บอกหลักและ
วิธีการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ได้ถูกต้องแต่มี
บกพร่องเล็กน้อย
เขียนอธิบาย
แนวคิดและให้
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองได้
ถูกต้องแต่
บกพร่องเล็กน้อย
บอกสิทธิพื้นฐาน บอกสิทธิพื้นฐาน
ของตนเองในฐานะ ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง ผู้บริโภคได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน ครบถ้วน ชัดเจน
ครบถ้วนเป็นส่วน
ใหญ่

2
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคได้
ถูกต้องเป็น
บางส่วน
บอกหลักและ
วิธีการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ได้ แต่มบี กพร่อง
เป็นบางส่วน
เขียนอธิบาย
แนวคิดและให้
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองได้และ
บกพร่องเป็น
บางส่วน
บอกสิทธิพื้นฐาน
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
ครบถ้วนเป็น
บางส่วน

1
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคได้
เป็นส่วนน้อย
บอกหลักและ
วิธีการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ได้ แต่มีบกพร่อง
เป็นส่วนใหญ่
เขียนอธิบาย
แนวคิดและให้
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
ของตนเองได้
บกพร่องเป็นส่วน
ใหญ่
บอกสิทธิพื้นฐาน
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
ไม่ครบถ้วน

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
คะแนน 14 – 16 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 11 – 13 หมายถึง ดี
คะแนน 8 – 10 หมายถึง พอใช้
คะแนน 4 – 7 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับ พอใช้
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ตัวอย่างกิจกรรมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการรู้จักพอ
ผู้ใช้กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
คุณธรรมที่จะพัฒนา
ชื่อกิจกรรม

ครูระดับประถมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การรู้จักพอ
การรู้จักพอย่อมเกิดสุข

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง “การรู้จักพอ” (K)
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่อง การรู้จักพอ (A)
3. นักเรียนเกิดความรู้สึกชื่นชมศรัทธาในน้าพระทัยและพระอัจฉริยภาพของในหลวง และน้อม
นาแนวพระราชดารัชมาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน (A)
4. นั ก เรี ย นน าแนวคิ ด และแนวทางในการน าความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้ รั บ ปฏิ บั ติ ต นใน
ชีวิตประจาวัน (A, P)
ระยะเวลา
เวลาที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด 2 ชั่วโมง (120 นาที)
กระบวนการจัดกิจกรรม
1. ครูนาของเล่นหลายๆ ชนิดพร้อมติดมูลค่าสินค้า (ราคา) แต่ละชนิด มี ราคามากน้อยแตกต่าง
กันไป ครูให้นักเรียนดูและซักถามนักเรียนโดยใช้คาถาม เช่น
- นักเรียนชอบเล่นของเล่นเหล่านี้ไหม
- ใครอยากได้ของเล่นเหล่านี้บ้าง / อยากได้อะไร
ครูบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนอยากได้ครูจะขาย (สมมุติขายแต่ไม่ได้ขายจริง) ถ้านักเรียนต้องการ
ซื้อ แต่ไม่มีเงินหรือมีเงินไม่พอ นักเรียนก็จะต้องทางานเพื่อให้ได้เงินมาซื้อของเล่น
2. ครูนาเสนอกิจกรรมการเล่นเกมตอบคาถาม สมมุติว่าเป็นการทางานที่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน
ซึ่งแต่ละข้อจะมีค่าเป็นจานวนไม่เท่ากัน ถ้าคาถามยากก็จะมีค่ามาก ถ้าคาถามง่าย จะมีค่าน้อย (มีจานวน
เงินติดไว้กับคาถาม) ให้นักเรียนเลือกตอบข้อใดก็ได้ จะตอบจานวนกี่ข้อก็ได้เท่าที่นักเรียนสามารถจะตอบ
ได้ ถ้าข้อใดตอบไม่ได้จะไม่ทาก็ได้ ถ้านักเรียนตอบคาถาม ได้ถูกต้องในข้อใด ก็จะได้เงิน (ธนบัตรปลอม)
ตามจานวนที่ตั้งไว้ในคาถาม (ใบงาน)
3. ครูแจกใบงานให้นักเรียนเลือกตอบคาถาม เสร็จแล้วครูตรวจคาตอบ ใครตอบข้อใดถูกต้องก็
จะได้เงิน (ธนบัตรปลอม) ตามจานวนที่ตั้งไว้ในแต่ละข้อ
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4. นั กเรีย นน าเงิน ที่ได้มารวมกันหรือไปสะสมกับเงินเดิมที่เคยสมมุติว่ามีอยู่ก่อนตอบคาถาม
จากนั้นประเมินเงินในกระเป๋าของตัวเองกับมูลค่าของเล่นที่ตนต้องการ สามารถซื้อของเล่นที่ต้องการได้
หรือยัง
5. ครูนาอภิปราย โดยถามคาถาม ดังนี้
- ขณะนี้นักเรียนมีเงินเท่าไร อยากซื้ออะไรและซื้อได้ไหม
- นักเรียนที่มีเงินไม่พอซื้อ นักเรียนจะทาอย่างไร
1. ใครทางาน (ตอบคาถาม) เพิ่ม เพราะอะไร
2. ใครกู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยหักดอกเบี้ยไว้ร้อยละ 25 เพราะอะไร
3. ใครไม่ซื้ออะไรเลย เพราะอะไร
4. ใครซื้ออย่างอื่นแทน เพราะอะไร
6. ครูให้นักเรียนสรุปข้อเรียนรู้ที่ได้จากเกม โดยใช้คาถาม
- เกมนี้สอนให้เรารู้จักอะไรบ้าง
- นักเรียนได้รับข้อคิดอะไรจากเกมนี้
7. ครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปว่า กิจกรรมที่นักเรียนได้ทาไปนั้นสอนให้รู้จักประมาณตนในด้าน
การใช้จ่ายและยังมีด้านอื่นๆ อีกหลายด้านที่เราต้องรู้จักประมาณตนหรือปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอดี เช่น
ด้านการกิน การเล่น การทางาน การออกกาลังกาย ฯลฯ
8. ครูสรุปแนวคิดที่สาคัญที่ได้จากการเล่นเกมกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
9. นั กเรีย นทาแบบสารวจตนเองด้านการรู้จักพอ นาผลมาอภิปรายร่วมกันและสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติตนด้านการรู้จักพอ
สื่อ/อุปกรณ์
1. ของเล่นที่นักเรียนชอบ
2. ธนบัตรปลอม
3. ใบงานเรื่อง การรู้จักพอ
4. ใบความรู้เรื่อง การรู้จักพอ
5. แบบสารวจตนเอง
การวัดและประเมินผล
วิธีวัด
1. การตอบคาถาม
2. การสารวจตนเองด้านการรู้จักพอ
เครื่องมือวัด
1. คาถาม
2. แบบสารวจตนเองด้านการรู้จักพอ
ใบงาน เรื่อง การรู้จักพอ
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คาชี้แจง
ให้นักเรียนอ่านบทความจากใบความรู้ แล้วเลือกตอบคาถามข้อใดก็ได้ จนกว่าจะได้เงิน
ตามต้องการ (เวลา 20 นาที) ถ้านักเรียนตอบข้อใดถูกต้อง จะได้คะแนนเป็นเงิน (ธนบัตรปลอม) ตามที่
กาหนดไว้
งานชิ้นที่ 1 (ราคา 20 บาท)
- การรู้จักพอ คืออะไร?
..................................................................
..................................................................
................
งานชิ้นที่ 3 (ราคา 30 บาท)
- ถ้าเราไม่รู้จักประมาณตนจะเกิดผลอย่างไร?
.........................................................................
.........................................................................
..

งานชิ้นที่ 2 (ราคา 30 บาท)
- บุคคลที่รู้จักพอ จะปฏิบัติตนอย่างไร?
.................................................................
.................................................................
..................
งานชิ้นที่ 4 (ราคา 40 บาท)
- ในหลวงสอนให้เราปฏิบัติอย่างไร?
.........................................................................
.........................................................................
..

งานชิ้นที่ 5 (ราคา 50 บาท)
งานชิ้นที่ 6 (ราคา 60 บาท)
แบบส
ารวจตนเองด้
า
นการรู
้จักพอ
- เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าถ้าเราน้อมนาพระบรมราโชวาท
.........................................................................
เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงมาปฏิบัติจะ
คาชี้แจง
ให้นักเรียนคิดและเขียนอธิบายการกระทาของตนเองที่นักเรียนคิดว่าทามากเกินไป
.........................................................................
างไร? บปรุงตนเองเป็นระยะๆ
หรื
อน้อยเกินไป ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วปรับปรุงตนเอง โดยบัเกินดทึผลอย่
กผล การปรั
..การประมาณตนด้านต่างๆ
..............................................................................
การกระทาที่มาก/น้อยเกินไป
บันทึกการปรับปรุงตนเอง
..............................................................................
1. ด้านการกิน
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
........................
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
2. ด้านการพักผ่อนและ
...................................................... ......................................................
ออกกาลังกาย
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
3. ด้านการเล่น การดูทีวี
..................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
4. ด้านการพูดจา การฟัง
...................................................... .....................................................
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......................................................
......................................................
......................................................
5. ด้ า นการท างานและการ ......................................................
เรียน
......................................................
......................................................
......................................................
การประมาณตนด้านต่างๆ
การกระทาที่มาก/น้อยเกินไป
6. ด้านอื่นๆ
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
บันทึกการปรับปรุงตนเอง
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

ตัวอย่างกิจกรรมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการประหยัด
ผู้ใช้กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
คุณธรรมที่จะพัฒนา
ชื่อกิจกรรม

ครูระดับประถมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การประหยัด
คุ้มค่ารู้จักการประหยัด

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนบอกความหมายและผลของการประหยัด (K)
2. นักเรียนสามารถบอกแนวปฏิบัติตน ด้านการประหยัด เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน (K, P)
3. นักเรียนบอกวิธีนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้ (K)
4. นักเรียนประดิษฐ์ของใช้เกี่ยวกับการประหยัดได้ (P)
5. นักเรียนร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ (A)
ระยะเวลา
เวลาที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด 2 ชั่วโมง (120 นาที)
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กระบวนการจัดกิจกรรม
1. ให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วช่วยกันวิเคราะห์วัสดุต่อไปนี้ ว่ามีวีนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร ตามใบ
งาน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและบอกแนวทางในการประหยัดด้านต่างๆ ดังนี้
- การประหยัดทรัพย์
- การประหยัดเวลา
- การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
- ผลที่เกิดจากการประหยัด
3. ให้นักเรียนจับคู่วิเคราะห์และสรุปการกระทาที่แสดงถึงการประหยัด และประโยชน์ที่เกิดจาก
การประหยัด เป็นแผนผังความคิด
ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลดี

การประหยัด
ประหยัด
ทรัพย์

วิธีการ
ประหยัด

ประหยัดเวลา

4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน รับวัสดุ อุปกรณ์จากครู ให้แต่ละกลุ่มเลือกเพื่อน
กลุ่มละ 1 คน สังเกตพฤติกรรมและให้นักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสิน โดยใช้วัสดุให้คุ้มค่าใช้เวลาตามที่
กาหนดและห้ามขอวัสดุจากกลุ่มอื่น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรม โดยใช้คาถาม
- กิจกรรมนี้สอนให้เรารู้อะไรบ้าง
- นักเรียนได้รับข้อคิดอะไรจากกิจกรรมนี้
6. ครูเชื่อมโยงแนวคิดสาคัญจากกิจกรรมการประดิษฐ์กระปุกออมสิน กับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
7. นักเรียนทาการสารวจตนเอง เรื่องการใช้เงินและสิ่งของเครื่องใช้
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการประหยัด
2. ใบงานเรื่อง การประหยัด
3. เศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียน (ขวดน้า จานโฟม หลอด ขวดนม ฯลฯ)
4. กาว
5. กรรไกร
6. คัตเตอร์
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การวัดประเมินผล
วิธีวัด
1. การสอบถาม
2. การสารวจตนเองด้านการใช้จ่ายเงินและสิ่งของเครื่องใช้
3. การตรวจผลงาน
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
เครื่องมือวัด
1. คาถาม
2. แบบสารวจตนเองด้านการใช้จ่ายเงินและสิ่งของเครื่องใช้
3. แบบตรวจผลงาน
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง

ใบงาน เรื่อง การประหยัด
ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน 2 คน และบอกวิธีการนาวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้อีก

วัสดุ
1. ขวดน้าที่เป็นพลาสติก

นากลับมาใช้อีก
ตัดปากขวดใช้เป็นกรวยกรอกน้า ช่วงท้ายขวดทาเป็นถ้วย
ใส่น้าดื่ม

2. ขวดโอวัลติน ขวดไมโล

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

3. เศษกระดาษที่เหลือจากการใช้สมุด ...............................................................................................
ไม่หมดเล่ม
...............................................................................................
4. กระดาษปฏิทินที่เลยวันไปแล้ว

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

5. ถ้วยไอศกรีมที่เป็นพลาสติก

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

6. กระป๋องน้าอัดลม

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

7. ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูผืนเก่าๆ

...............................................................................................
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...............................................................................................
8. ถุงพลาสติกที่ใส่อาหารเป็นถุงหิ้ว

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

แบบสารวจตนเองด้านการใช้จ่ายเงินและสิ่งของเครื่องใช้
คาชี้แจง
ให้นักเรียนทาเครื่อง
ลงในช่องรายการที่นักเรียนปฏิบัติจริง
ที่
รายการ
มากที่สุด มาก
1. มีการวางแผนการใช้เงิน
2. สารวจรายการสินค้าหลายๆ อย่างก่อนซื้อทุกครั้ง
3. นาอาหารจากบ้านมารับประทานที่โรงเรียน
4. รู้จักทดแทนการใช้ของแพงด้วยการซื้อของถูกกว่า
5. ซื้อสินค้าเมื่อลดราคาเท่านั้น
6. นาของดีใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์
7. ใช้สมุดหนังสืออย่างคุ้มค่า
8. ใช้เครื่องเขียนอย่างประหยัด
9. สะสมเงินใส่กระปุกออมสิน
10. ปิดก๊อกน้าทุกครั้งเมื่อใช้แล้ว
11. รักษาสาธารณะสมบัติ
12. ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย
13. ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
14. ตรวจทานเงินทอนของแม่ค้าทุกครั้ง
15. ใช้เสื้อผ้าอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
มากที่สุด
3
มาก
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
36 – 45 คะแนน ดีมาก
21 – 35 คะแนน ดี
0 – 20 คะแนน ปรับปรุง

น้อย

น้อยที่สุด

สรุ ปผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปรับปรุ ง

37 | ห น้ า

TEPE-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน (ข้อละ 5 คะแนน)
คะแนน
ระดับคุณภาพ
16 – 20 คะแนน
ดีมาก
11 – 15 คะแนน
ดี
0 – 10 คะแนน
ปรับปรุง
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ปรับปรุง

ดี

รวม

ดีมาก

ระดับ

4. ประณีต
สวยงาม

3. การใช้วัสดุ
อย่างประหยัด

ชื่อ-สกุล

2. เสร็จทันเวลา

เลขที่

1. ความสะอาด
ของบริเวณ

แบบตรวจงาน
กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ (กระปุกออมสิน)
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
รายการ
3

ที่
1.

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

2.

มีความมุมานะบากบั่น

3.

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลาที่กาหนด

4.

ช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่จะช่วยเหลือได้

5.

ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

6.

พอใจในผลสาเร็จของงาน

7.

ชื่นชมผลงานของเพื่อน

8.

เก็บข้าวของเครื่องใช้และทาความสะอาด

2

1

0

รวม
ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
18 – 24 คะแนน
12 – 17 คะแนน
0 – 11 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง

39 | ห น้ า

TEPE-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม
แผนการฝึกอบรมตอนที่ 2
เรื่อง “แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง”
สาระสาคัญ
1. ขอบข่าย ความสาคัญ และแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์
2. แนวคิดหลัก เป้าหมาย และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การนาแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
กิจกรรมการอบรม
รูปแบบกิจกรรม On-line Discussion
1. ผู้ เข้ า รั บ การอบรมฟั งค าบรรยายประกอบ Power Point เรื่ อ ง “ความหมาย ขอบข่ า ย
ความสาคัญ และแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์”
2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคาบรรยายประกอบ Power Point เรื่อง “หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ” จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์” โดย Click ที่นี่ และบทเรียนการ์ตูนเรื่อง “สรรพ
สิ่งในโลกล้วน จากัด” โดย Click ที่นี่
4. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาในความรู้ที่ 2.1 – 2.4 โดย Click ที่นี่
ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง “บัญญัติ 10 ประการ ของวิชาเศรษฐศาสตร์”
ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง “ค่าเสียโอกาส”
ใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง “ค่าของเงิน”
ใบความรู้ที่ 2.4 เรื่อง “ปัญหาเงินเฟ้อ”
5. สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองและศึกษาเพิ่มเติม แล้วร่วมสนทนาในกระดาน
สนทนา (Web board)
ประเด็นที่ 2.1 “ท่านคิดว่า วิชาเศรษฐศาสตร์มีขอบข่าย ความสาคัญ และแนวคิดหลั ก
อย่างไร”
6. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงโดย Click ที่นี่ [โดยใช้คาสาคัญ ว่า
“ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง : ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ห รื อ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.sufficiencyeconomy.org/old/ โดย Link ไปที่เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”]
7. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเรื่อง “เกษตรทฤษฎีใหม่ ” โดย Click ที่นี่ [ใช้คาสาคัญว่า “เกษตร
ทฤษฎีใหม่ คานา” ที่เว็บไซต์ http://royal.go.th/phuphan/pdf/theorynew.pdf]
8. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board) ในประเด็นที่ 2.2 – 2.3
ประเด็นที่ 2.2 ท่านเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ว่า มีความ
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร
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ประเด็ นที่ 2.3 ท่านสอนนักเรียนเรื่อง ความพอเพียง แต่ในโรงเรียนหรือบริเวณใกล้
โรงเรียนขายน้าอัดลมหรือสินค้าที่ไม่จาเป็นสาหรับนักเรียน ท่านจะสอนนักเรียนให้พอเพียงได้อย่างไร
9. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ให้ท่าน Click ที่นี่
10. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างการนาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “กิจกรรมรู้จักพอ” ให้ท่าน Click ที่นี่ และเรื่อง “กิจกรรม
การประหยัด” ให้ท่าน Click ที่นี่
11. ผู้ เข้ารั บ การอบรมศึ กษาเพิ่ ม เติ ม ตั ว อย่ างหน่ ว ยการเรียนรู้ ปรัช ญา เศรษฐกิจ พอเพี ย ง
(NEW) จากเว็บไซต์ http://www.sufficiencyeconomy.org/old/show/php?Id=886
12. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.aomsin.net โดย Link ไปที่การ
อบรม VS การลงทุน แล้วศึกษาเรื่อง การออม VS การลงทุน, “นิสัยการเงิน” ที่แม่ควรเป็นต้นแบบ, ปลูก
นิ สั ย การออมตั้ งแต่ วั น นี้ , เก็ บ เงิน ให้ รวย, ท าไมควรออมและข้ อ คิ ด แก้ ค วามยากจน, ทฤษฎี ใหม่ กั บ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
13. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board)
ประเด็ น ที่ 2.4 ท่ า นน าแนวคิ ด หลั ก ของเศรษฐศาสตร์ แ ละหลั ก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร และได้ผลอย่างไรบ้าง
สือ่ ประกอบการอบรม
1. บทเรียน e – Training
2. บทบรรยาย เรื่อง “ขอบข่าย ความสาคัญ และหลักการของวิชาเศรษฐศาสตร์”
3. บทบรรยาย เรื่อง “หลักแนวคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์”
5. บทเรียนการ์ตูนเรื่อง “สรรพสิ่งในโลกล้วน .... จากัด”
6. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง “บัญญัติ 10 ประการของวิชาเศรษฐศาสตร์”
ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง “ค่าเสียโอกาส”
ใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง “ค่าของเงิน”
ใบความรู้ที่ 2.4 เรื่อง “ปัญหาเงินเฟ้อ”
http://www.sufficiencyeconomy.org
http://www.sufficiencyeconomy.org/old/show.php?Id=886
http://www.aomsin.net เรื่อง การออม VS การลงทุน, นิสัยการเงินที่แม่ควรเป็น
ต้นแบบ,
ปลูกนิสัยการออมตั้งแต่วันนี้, เก็บเงินให้รวย, ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 4
ตัวอย่าง “กิจกรรมการรู้จักพอ” และ “กิจกรรมการประหยัด”
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การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web board)
เกณฑ์การประเมินผล
ผู้เข้าอบรมจะมีผลผ่านการอบรม เมื่อเข้าร่วมในกระดานสนทนาไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น
จากจานวนทั้งหมด 4 ประเด็น
สรุป
เงินเฟ้อ หรือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดนมีเครื่องมือในการวัด
เงินเฟ้อคือ ดัชนีราคา ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาขายส่ง โดยเงินเฟ้อแต่ละประเภทสามารถแจกแจงได้
เป็ น เงิน เฟ้ ออย่ างอ่อน (Mild inflation) ระดั บ ราคาเพิ่ ม ไม่เกิ น 5% เป็น ผลดี , เงิน เฟ้ อระดับ ปานกลาง
(Moderate inflation) ระดับราคาเพิ่มประมาณ 5 - 20% เป็นผลเสีย , เงินเฟ้อรุนแรง (hyper inflation)
ระดับราคาเพิ่มเกิน 20% เป็น ผลเสี ยแนวทางการแก้ไขปัญ หาเงินเฟ้อและเงินฝืดตามหลักเศรษฐศาสตร์
โดยทั่วไปจะใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลัง จากภาวะเงินเฟ้อ จึงทาให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์มวลรวมมากกว่าอุปทานมวลรวม การแก้ไขต้องลดอานาจซื้อของประชาชน
โดยใช้นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และมาตรการต่าง ๆ
นโยบายการเงินจะเป็นนโยบายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
แล้วปริมาณเงินจึงจะส่งผลกระทบถึงอุปสงค์มวลรวมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือปริมาณเงิน เพิ่มจะทาให้ การใช้จ่ายรวมหรืออุปสงค์มวลรวมเพิ่ม โดยผ่ านตัวการใช้จ่ายของครัวเรือน
ในทางกลับกัน ถ้าปริมาณเงินลดก็จะส่งผลให้อุปสงค์มวลรวมลดตาม ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายการคลัง การ
ดาเนินนโยบายการคลังไม่ว่าจะเป็นการดาเนินมาตรการทางด้านรายจ่ายหรือรายได้จะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มวลรวมเกือบจะทันที กล่าวคือ ทางด้านรายจ่ายโดยผ่านตัวการใช้จ่ายของ
รัฐบาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งในอุปสงค์มวลรวม ส่วนรายได้ (ภาษี) ผ่านตัวการใช้จ่ายของภาคเอกชน
(ครัวเรือน + ธุรกิจ) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในอุปสงค์มวลรวมเช่นเดียวกัน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2
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ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิด และการสอนคิด เป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูง โดยเน้นใน
เรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้านและการเป็นพลเมืองที่ดี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545- 2559) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ มุ่ง
พัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน โดยกาหนดว่า สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้
คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทาเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
รู้เท่าทันโลก เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2545- 2559) ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนา การคิดไว้ในจุดประสงค์ว่า สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ การ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม โดยมีเป้าหมาย ที่คน
ไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ และสามารถ
ประยุ ก ต์ใช้ความรู้ ได้อย่ างถูกต้ องเหมาะสมสามารถพั ฒ นาตนเองได้ อย่างต่อ เนื่ องเต็ม ตามศั กยภาพ
นอกจากนั้นหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กาหนด ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
สรางสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งจาเป็นในการทาหน้าที่ให้สมบูรณ์ ของบุคคลและเป็นพื้นฐานที่
สาคัญของการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมประชาธิปไตย โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การ
กระทาของบุคคลและความเชื่อมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน บุคคลจะกระทาหรืองดกระทาสิ่งใดย่อม
ขึ้น อยู่กับความเชื่อที่มีต่อสิ่งนั้นแต่สิ่งที่สาคั ญอันดับแรก คือการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีเหตุผล จึง
มุ่งตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อ อะไรควรปฏิบัติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเป้าหมาย การ
ตัดสินใจกากับได้ด้วยตนเองโดยขึ้นอยู่กับเหตุผลที่พิจารณาจากหลักฐาน เนื้อหาสาระ แนวคิด วิธีการและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้
ครูผู้สอนมีบทบาทมากที่จะทาให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีสติปัญญา อันจะนาไปพัฒนาสังคมประเทศ ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
นั่นคือ อาจารย์ผู้สอนควรมีศาสตร์และศิลป์ ในการดาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนยังมิได้จัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่าง
จริงจัง ทั้งๆ ที่มีความสาคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ เป็นมาตรฐานสาคัญที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานสถานศึกษา ครูจึงจาเป็นต้องจัดการเรียนรู้ ในด้านนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่กาหนด จึงจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ในการ
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จัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน ได้สร้างและพัฒนาขึ้น จาก
หลักการต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดให้ การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคน ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทาให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น
มาตราที่ 24 ได้ให้ความสาคัญ ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการในการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้
2. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
มาตรฐานด้านผู้เรียน ในมาตรฐานที่ 4 ว่ามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานด้านครู ในมาตรฐาน23 ครูมีความสามารถ ในการ
แสวง หาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทางานในกลุ่มเล็ก ๆ มีการช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้การสร้างข้อค้นพบในการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบ ที่จาเป็นสาหรับเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้
หลักการเรียนรู้ มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือกระทาด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ
การมี ส่ ว นร่ ว ม แบบร่ ว มมื อ 5 ข้ อ คื อ การพึ่ งพาระหว่างกั น ในทางบวก โดยผู้ เรีย นจะร่ ว มกั น สร้า ง
เป้าหมายในการเรียนรู้ และผู้เรียนแต่ละคนจะมีการช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้
การปฏิ สั มพั นธ์ของแต่ ละบุ คคล จะถู กส่ งเสริมให้ เกิ ด การพึ่ งพาระหว่างกั น ในทางบวก ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมของผู้เรียน มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมาย
ของกลุ่ม มีทักษะการทางานเป็นทีม มีการอภิปรายกลุ่ม
4. การวัดผลจากการปฏิบัติจริง เป็นการวัดจากการปฏิบัติในชีวิตจริงหรือคล้ายจริงที่มีคุณค่าต่อ
ผู้ปฏิบัติมิติของการัดสนใจทักษะการคิดซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาและการ
ประเมินตนเอง เทคนิคการวัดใช้การสังเกตสภาพงานที่ปฏิบัติจากการเขียนเรียงความเกี่ยวกับปัญหาใน
สถานการณ์
5. หลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการคิดใน
องค์ประกอบดังนี้
5.1 การสร้างนิสัยการคิด ประกอบด้วยความกระตือรือร้น การคิดตามมิติต่าง ๆ การจัดลาดับ
ของการคิด และแนวทางการพัฒ นานิสัยในการคิดโดยใช้เทคนิคการสร้างความกระตือรือร้น และ การ
พัฒนาการคิดตามมิติต่าง ๆ ได้แก่ การคิดคล่อง การคิดหลากหลาย การคิดลึกซึ้งและการจัดลาดับของการคิด
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5.2 กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ประกอบด้วย การกาหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การ
จัดระบบข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การสรุปอ้างอิงการประเมินและสรุป
5.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากการศึ ก ษาผู้ วิ จัย ได้น าแนวคิ ด ของของไทเลอร์( Tyler,1970, p.69) ที่ กล่ าวถึง การ
กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการและเป็นพฤติกรรมที่
สามารถวั ด และประเมิ น ได้ มาก าหนดเป็ น จุ ด มุ่ งหมายของหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม และการเลื อ ก
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายต้องเน้นการฝึกปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการกาหนด
กิจกรรมของหลักสูตร และนาแนวคิดของ ดิวอี้(Dewey,1933) ซึ่งอธิบายว่าการพัฒนาคนให้มีนิสัยในการ
คิดจะต้องพัฒนานิสัยในการคิด แนวคิดของรักไกโร (Ruggeiro,1988) ทิศนา แขมมณี (2540) อารี พันธ์
มณี (2540) และ ดิวอี้ (Dewey,1933) ที่กล่าวถึงเทคนิคในการส่งเสริมความกระตือรือร้น การพัฒนา การคิด
ตามมิติต่าง ๆ มากาหนดเป็นเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรการฝึกอบรมในการสร้างเสริมนิสัยในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
น าแนวคิดกระบวนการคิดอย่ างมี วิจารณญาณของเพ็ ญพิ ศุ ทธิ์ เนคมานรักษ์ (2537) ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2549) เดอคาโรล(Decaroil,1973) เดสเซล และเมย์ฮิว (Dessel and
Mayhew, 1957) ประกอบด้วย การกาหนดหรือ นิยามปัญหา การรวบรวมข้อมูล การเลือกข้อมูล การ
จัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น การกาหนดและเลือกสมมุติฐาน การลงสรุป
อย่างสมเหตุสมผล การประเมินผล และ การประยุกต์ใช้ มาสังเคราะห์ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ 6 ขั้ น ตอน คื อ การนิ ย ามปั ญ หา การรวบรวมข้ อมู ล การจั ด ระบบข้ อ มู ล การ
ตั้งสมมติฐาน การสรุปอ้างอิงการประเมินสรุปอ้างอิง มากาหนดเป็นเนื้อหาและ กิจกรรมของหลักสูตรในส่วน
ของการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นอกจากนี้ ยั งสั งเคราะห์ แ นวคิ ด ของทิ ศ นา แขมมณี ( 2540) ดิ ว อี้ (Dewey, 1933) เอนนิ ส
(Ennis,1985)ปี เตอร์ เอ ฟาซิ ออง (Peter A. Facione,1990) ซั ททั น และเอนนิ ส (Sutton and Ennis,
1985) อัลฟาโร เลอแฟร์(Alfaro Lefevre.1994) และแทกการ์ทและ วิลสัน (Taggart&Wilson, 1998) ที่
กาหนดลักษณะการคิดตามมิติต่าง ๆ มากาหนดเป็นเกณฑ์ในการวัดนิสัยในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม
แผนการฝึกอบรมตอนที่ 3
เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์”
สาระสาคัญ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมการอบรม
รูปแบบกิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง “นวัตกรรมการสอนเศรษฐศาสตร์ ” โดย Click
ที่นี่
2. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคาบรรยาย จากบทบรรยาย เรื่อง “การสอนคิดอย่างว่ามีวิจารณญาณ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ” พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากแผนกิจกรรมการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณในเชิง
เศรษฐศาสตร์โดย Click ที่นี่
3. ผู้เข้ารับการอบรมทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ท่าน
สนใจแล้วนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอน พร้อมทั้งประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้นั้น
4. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web Board) ในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็ น ที่ 3.1 ท่านคิดว่ากระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมกับการ
เรียนรู้เศรษฐศาสตร์อย่างไร
ประเด็ น ที่ 3.2 ท่านคิ ดว่ากระบวนการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี ความส าคัญ ต่อผู้ เรีย น
อย่างไร
ประเด็นที่ 3.3 ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในข้อ 3.
สื่อประกอบการอบรม
1. บทเรียน E-Training
2. ใบความรู้ ที่ 3.1-3.2
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web Board)
เกณฑ์การประเมินผล
จานวนกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วมในกระดานสนทนา (Web Board) ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
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สรุป
การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ครูทุกคนต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อจัดการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ที่รวดเร็ว หากมัวบรรยายหรืออธิบายกับสิ่งที่ครูเตรียมมา ไม่พอที่จะทาให้นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ดังนั้ น การร่ ว มกัน จั ด ท าสื่ อ นวัต กรรมการเรียนรู้และน ามาใช้ ในวิช าเศรษฐศาสตร์ จะช่ว ยให้ ผู้ เรียนเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี เป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจได้ดี การนาเสนอความรู้จากสื่อ ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้
อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การสร้างสื่อของครูนั้นเพื่อต้องการนามาช่วยในการสอน สื่อต้องเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนและช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว ขนาดพอเหมาะ เก็บรักษาง่าย คงทนแข็งแรง ควรมีคาชี้แจง
อธิบายวิธีการใช้สื่อ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3
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ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 4.1 สื่อกับการจัดการเรียนรู้
1. ความสาคัญของสื่อการเรียนรู้
สื่อมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสื่อจะทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
ความรู้สึกและเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้ผู้เรียน ปัจจุบันสื่อการเรียนรู้มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่
1.1 ความรู้ สื่ อการเรียนรู้ช่วยให้ ผู้เรียนได้รับความรู้เชิงเนื้อหา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เชื่ อ มโยงความรู้ ใหม่ ที่ ได้ เข้ า กั บ ประสบการณ์ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ละสามารถน าไปใช้
ชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
1.2 ทักษะ สื่อการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน
1.3 คุณ ธรรม จริยธรรมและค่านิยม สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
เห็นคุณค่าในตนเอง มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดีงาม

2. ประเภทของสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ จาแนกตามลักษณะได้ 3 ประเภท ดังนี้
2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร ตารา หนังสือ
เรียน เอกสารประกอบการเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือสาหรับค้นคว้า แบบฝึกหัด ใบงาน
แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก บทเรียนสาเร็จรูป เป็นต้น
2.2 สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่ อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้คู่กับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ หรือ
เครื่ อ งมื อ ที่ เป็ น เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่ น วี ดิ ทั ศ น์ ซี ดี รอม สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยการสอน รวมถึ งการใช้
อินเทอร์เน็ตและการศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น
2.3 สื่ออื่นๆ เช่น สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานที่ สื่อ
กิจกรรม/กระบวนการ เช่น บทบาทสมมุติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทาโครงงาน เกม เพลง เป็น
ต้น สื่อวัสดุ เช่น หุ่นจาลอง แผนภูมิ และสื่อเครื่องมือและอุปกรณ์
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3. การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนต้องจัดทาหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
ตามรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งมีหลักในการ
เลือกสื่อการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 เลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากสื่อการเรียนรู้มีอยู่มากมาย สื่อแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติในเรื่องข้อดีและ
ข้อจากัดในการใช้แตกต่างกัน
1) หนังสือเรียน มีข้อดีที่มีสาระตามหลักสูตรแกนกลางฯ เหมาะสาหรับใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ การทบทวน และการอ้างอิง แต่มีข้อจากัดที่ไม่มีส าระในส่ วนที่เป็นจุดเน้นของท้องถิ่น/
สถานศึกษา หนังสือเรียนอาจล้าสมัยหากมีข้อค้นพบ/เหตุการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น
2) ของจริง/ของตัวอย่าง มีข้อดีที่แสดงคุณลักษณะที่ต้องการสื่อให้ผู้เรียนรับรู้ได้ตาม
สภาพจริง ผู้เรียนสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่มีข้อจากัดกรณีที่จัดหามาได้ยากหรือมี
ราคาแพง
3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีข้อดีผู้เรียนสามารถได้ตอบกับบทเรียนได้ นาเสนอบทเรียน
ได้ทั้งภาพและเสียงทาให้บทเรียนน่าสนใจ แต่ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
ดังนั้ น ครูผู้ ส อนจึ งควรต้องศึกษาลั กษณะ / คุณ สมบัติของสื่ อการเรียนรู้แต่ล ะประเภท เพื่ อ
คัดเลือกสื่อได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แต่ละบทเรียน
3.2 การเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนต้องเลือกสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม
โดยการวิเคราะห์ลักษณะผู้ เรียน เพื่อได้รู้พัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของผู้เรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ เช่น วัยเด็กเล็กจะเรียนรู้ด้วยการ
กระทา สื่อที่ใช้ ได้แก่ เกม ของเล่น สื่อ ควรอยู่ในท้องถิ่นใกล้ตัวนักเรียน เช่น ตลาด ธนาคาร สหกรณ์
เป็น ต้น วัยโตขึ้นจะเรียนรู้ด้วยการใช้สายตาและความคิด สื่อจึงควรเป็นภาพ และต่อมาจะเรียนรู้โดย
อาศัยสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมหรือภาษา สื่อการเรียนรู้ที่นามาใช้ก็ควรเป็นหนังสือต่างๆ
ในการจัดการเรียนรู้จึงไม่อาจใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพราะไม่ มีสื่อชนิดใดที่สามารถ
ตอบสนองการจัด การเรียนรู้ได้ ครบถ้วนในทุกบทเรียน ทุกกิจกรรม ครูผู้สอนจึงต้องเลือกใช้สื่ อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ในการเลือกสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท ควรเลือกสื่อที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของสื่อแต่ละประเภท (ศึกษาเกณฑ์คุณภาพสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาที่ www.academic.go.th)
4. การใช้สื่อการเรียนรู้
การใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน โดยครูผู้สอนจะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 การเตรียมตัวครูผู้สอนให้มีความพร้อมในการใช้สื่อการเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
1) การศึกษาเนื้อหาสาระในสื่อการเรียนรู้ที่ได้เลือกไว้ เพื่อตรวจสอบว่ามีความสมบูรณ์
ตามที่ต้องการหรือไม่ กรณีมีสาระไม่ครบถ้วน อาจจัดทาในความรู้ใบงานเสริม
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2) ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้บางประเภท ที่มีการใช้ที่ยุ่งยากหรือทดสอบประสิทธิภาพของ
สื่อว่าสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนเพียงใดเหมาะสมกับเวลาเรียนหรือไม่และต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลา และตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ ให้ครบถ้วนอยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ
4.2 เตรี ย มจั ด สภาพแวดล้ อ ม การใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้ บ างประเภท ต้ อ งจั ด ให้ อ ยู่ ในสภาพที่
เหมาะสมกับสถานที่หรือห้องเรียนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์
ระยะที่นั่งที่เหมาะสมของผู้เรียนหรือแสงภายในห้อง
4.3 เตรียมความพร้อมผู้เรียน ครูผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนรู้เป้าหมายของการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย และมีความพร้อมในการเรียนรู้จากสื่อนั้น หรือในกรณีที่ผู้เรียน
ต้องใช้สื่ อด้วยตนเอง ครู ผู้ส อนต้องแนะนาวิธีการใช้สื่ อนั้น ด้วย ที่ส าคัญ จะต้องบอกว่าผู้ เรียนต้องท า
กิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง
4.4 ด าเนิน การใช้สื่อการเรียนรู้ โดยขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผู้ ส อนต้อง
พิจารณาว่า ผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนหรือไม่ เพราะปฏิกิริยา
ของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดได้ว่าสื่อมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียนเพียงใด นอกจากนี้ควรมีการใช้
เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ ที่จะตรวจสอบว่าสื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด
4.5 ประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นการนาข้อมูลจากการใช้สื่อมาวิเคราะห์ให้เกิดความชัดเจน
ว่ามีอุปสรรคจากการใช้สื่ออย่างไร มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียนระดับใด การประเมินจะช่วย
ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อๆ ไป หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนา
เพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. แนวคิดและตัวอย่างของการใช้สื่อการเรียนรู้
5.1 สื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning)
มีวิธีการนาเสนอโดยวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ ได้แก่ การเริ่มเรื่องด้วยคาถาม การให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับหนังสือ โดยการให้สืบค้นข้อมูลใกล้ตัว ทาให้สามารถเชื่อมโยงตนเองกั บหนังสือได้ มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การสังเกต การสื่อสาร สนทนา ถามตอบ การทางานกลุ่ม การระดม
สมอง การแลกเปลี่ยนความคิด การแก้ปัญหา การฝึกทักษะการคิด จะต้องทาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
และสอดคล้องกันในลักษณะบูรณาการทั้งหลักสูตรและต่อเนื่องตามระดับชั้นโยงไปสู่สถานการณ์ที่ผู้เรียน
จะต้องประสบ ผู้เรียนที่มีพื้นฐานการคิดที่ถูกวิธี มีเหตุผลจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ในทางที่เหมาะสม
สามารถคิดสร้างสรรค์
5.2 สื่อการเรียนรู้กับชีวิตจริง
การบูรณาการการเรียนรู้กับชีวิตจริง คือ การให้ผู้เรียนนาความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจ
จากสื่อการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์จริง การสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้กับชีวิตจริง ต้องคานึงสิ่งต่อไปนี้
1) ทาความเข้าใจกับแนวคิดและผลที่คาดหวังของสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภท หรื อสื่อ
การเรียนรู้แต่ละรายการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดกิจกรรม
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2) คานึงกึงบริบทของผู้เรียนว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องใดบ้าง เพื่อสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
บูรณาการกับชีวิตจริง
5.3 สื่อกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้เรียนได้ซึมซับจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้
ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ค รู ผู้ ส อนจั ด ให้ โดยเปิ ด โอกาสให้ เด็ ก คิ ด วิ เคราะห์ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง มี
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้ที่จะหาคาตอบให้มากที่สุด ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้อานวยความสะดวกให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นอกจากจะเป็นหนังสือเรียนและหนังสือเสริม
ประสบการณ์ แล้ ว สื่ อเทคโนโลยี เข้ามามีบ ทบาทส าคัญ ให้ ค รูผู้ ส อนได้เลื อ กใช้ เช่น สื่ อ ทางไกลผ่ าน
ดาวเทียม ผู้เรียนสามารถดูรายการสาระการเรียนรู้ที่ต้องการในเวลาที่สะดวกได้ ตามกาหนดผังรายการ
จากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก Website ที่ให้สารประโยชน์ตามเนื้อหาที่
ต้องการ
5.4 สื่อการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรม
การส่ งเสริมให้ผู้ เรีย นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นสื่ อของจริงแบบกระบวนการจะช่วยให้ผู้ เรียน
เรียนรู้อย่างมีความหมายเชื่อมโยงสู่การนาไปใช้ในชีวิตจริง เช่น
1) แสดงบทบาทสมมุติ การซื้อและขายสินค้าในตลาด
2) การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
3) สารวจตลาดและแหล่งชุมชนในท้องถิ่น
4) เยี่ยมชมบริษัท / โรงงาน / ธนาคาร
5) ทัศนศึกษาแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน / OTOP
6) ปฏิบัติงานในสหกรณ์โรงเรียน
7) สัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค
8) การฝากเงิน / ถอนเงิน
9) ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคต่างๆ และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
10) ทัศนศึกษาวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมเกียรติ จ.สระบุรี
11) สารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
12) สารวจปัญหาของท้องถิ่น
13) เยี่ยมชมสหกรณ์ในชุมชน
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สรุป
สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางใช้ถ่ายทอดหรือนาความรู้ในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจ
ความหมายได้ตรงกัน ในการเรีย นการสอน สื่ อที่ ใช้เป็ นตัวกลางน าความรู้ในกระบวนการสื่ อความหมาย
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการเรียนการสอน
ในระบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้การ
เรียนการสอนดาเนินไปได้จนบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนมีหลาย
ประเภท แต่ละประเภทก็มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต่างกันไป ผู้สอนที่ตระหนักในคุณค่าของสื่ อจะต้อง
ศึกษาให้ เข้าใจถึงเงื่อนไขการเลื อกใช้ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ครูผู้ส อนต้องจัดทาหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร และใช้งานได้อย่างถูกต้อง เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้สื่อ เลือกสื่อการเรียนรู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น นอกจากนั้ น ต้ อ งค านึ งถึ งคุ ณ สมบั ติ เฉพาะตั ว ของสื่ อ แต่ ล ะประเภท เมื่ อ มี ค วามรู้
ประสบการณ์ เกี่ย วกั บ สื่ อการเรี ยนการสอน สามารถเลื อกใช้ ได้อย่ างถูกต้ อง ก็ มีค วามพร้อ มที่ ผู้ ส อนจะ
สามารถทาสื่อขึ้นใช้เอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4
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ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 4.2 รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์
นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอนผ่านผู้สอนเป็นหลัก การศึกษา
ค้น คว้านอกเหนื อจากภายในห้ องเรียน เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ถือเป็นการทบทวนและการเรียนรู้
ตลอดเวลา เศรษฐศาสตร์มีหนังสือให้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย ในที่นี้จะแนะนารายชื่อหนังสือที่สามารถ
ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ตามรายการดังนี้


เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีที่พิมพ์
2549



ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีทพี่ ิมพ์ 2550

















เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมื อนรากฐานของชีวิต

ผู้แต่ง กรมพัฒ นาที่ดิน, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ปีที่พิมพ์ 2549
การเงินและการธนาคาร ผู้แต่ง กฤษฎา สังขมณี ปีที่พิมพ์ 2540
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ ปีที่พิมพ์ 2548
เศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ประพันธ์ เศวตนันทน์ และไพศาล เล็กอุทัย ปีที่พิมพ์ 2544
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ผู้แต่ง ปรีดา นาคเนาวทิม ปีที่พิมพ์ 2532
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ภราดร ปรีดาศักดิ์ ปีที่พิมพ์ 2549
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน ผู้แต่ง
มูลนิธิชัยพัฒนา ปีที่พิมพ์ 2550
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ผู้แต่ง รัตนา สายคณิต และชลดา จามรกุล ปีที่พิมพ์ 2549
ศั พ ท์ เ ศรษ ฐศาสตร์ อั ง กฤษ – ไท ย ฉบั บราชบั ณ ฑิ ตยสถาน ผู้ แ ต่ ง
ราชบัณฑิตยสถาน ปีที่พิมพ์ 2549
ศาสตร์เศรษฐี รู้ไว้ไม่ขัดสน ผู้แต่ง วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร ปีที่พิมพ์ 2551
ขาดทุนคือกาไร ผู้แต่ง วราภรณ์ สามโกเศศ ปีที่พิมพ์ 2546
รู้จักใช้ เข้าใจเงิน ผู้แต่ง วราภรณ์ สามโกเศศ ปีที่พิมพ์ 2550
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ผู้แต่ง วราภรณ์ สามโกเศศ ปีที่พิมพ์ 2550
เศรษฐศาสตร์ไม่อยากอย่างที่คิด ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ปีที่พิมพ์ 2545
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ปีที่พิมพ์ 2546
53 | ห น้ า

TEPE-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)




เศรษฐศาสตร์มหภาค ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ปีที่พิมพ์ 2545
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สาหรับบุคคลทั่วไป ผู้แต่ง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ปีที่พิมพ์ 2545



ชีวิต พอเพี ยงตามแนวพระราชด าริ ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการบริห ารเงินออมครอบครัว
กรุงเทพมหานคร




การค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์ ปีที่พิมพ์ 2546
สคบ. คุ้ม ครองผู้บ ริโภค (ฉบั บประชาชน) ผู้แต่ง สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปีที่พิมพ์ 2548



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แต่ง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. ปีที่พิมพ์ 2550

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ผู้แต่ง สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติปีที่พิมพ์ 2550
การเงินและการธนาคาร ผู้แต่ง สุรักษ์ บุนนาค และวณี ฉ่อยเกียรติกุล ปีที่พิมพ์ 2541
เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายั่งยืน ผู้แต่ง เสรี พงศ์พิศ ปีที่พิมพ์ 2549
การประยุกต์พระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ผู้แต่ง อภิชัย พันธเสน และคณะ ปีที่พิมพ์ 2546
 Economics ผู้แต่ง Hyman, David N. ปีที่พิมพ์ 1989.
 Economics : Concepts, Analysis, and Application ผู้ แ ต่ ง Orley, M.





Amos Jr. ปีที่พิมพ์1987.
(หมายเหตุ หนังสือบางเล่มมีปีที่พิมพ์ใหม่กว่านี้)
สรุป
รูปแบบในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในหัวข้อสื่อกับการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สามารถ
ทาได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่แสดงรายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชา
เศรษฐศาสตร์ ซึ่ ง สามารถสื บ ค้ น หาข้ อ มู ล เนื้ อ หา การเรี ย นรู้ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ข้ อ งกั บ หลั ก วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ถือสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งหมายถึงหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4
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ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 4.3 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ประเภทข้อมูลสารสนเทศวิชา
เศรษฐศาสตร์
นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอนผ่านผู้สอนเป็นหลัก การศึกษา
ค้นคว้านอกเหนือจากภายในห้องเรียน เป็นการศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หรือ
การหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ถือเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลที่กว้างขวาง และหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ใน
ที่นี้จะแนะนารายชื่อเว็บไซต์ที่สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ตามรายการดังนี้
http://www.thaifta.com/thaifta/aboutFTA/tabid/66/Default.aspx (กรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์)
http://210.246.196.54/cpd/web_cpd/index.html (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
http://www.moc.go.th (กระทรวงพาณิชย์)
http://www.sufficiencyeconomy.org (กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง)
http://www.bot.or.th (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
http://www.nesdb.or.th (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
http://www.treasury.go.th (กรมธนารักษ์)
http://www.thaiconsumer.net (สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
http://www.baac.or.th
http://www.gsb.or.th
http://www.mof.go.th (กระทรวงการคลัง)
http://www.set.or.th (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
http://www.aomsin.net/catalog.php?idp=13
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/download/tenecom.do
http://www.econ.tu.ac.th/?action=&type=content&menu=27pgmenu=81&lang=th
&li…
http://www.acconline.msu.ac.th/elearning/course/view.php?id=38 ( ก า ร เ รี ย น รู้
ออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
http://longlivetheking.kpmax.com (E – learning/CAI เศรษฐกิจพอเพียง online)
http://guru.sanook.com
http://www.mwit.ac.th
http://web.ku.ac.th/king72/2539/kaset10.htm (รายชื่อสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ของโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินตามพระราชดาริ)
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สรุป
รูปแบบในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในหัวข้ อสื่อกับการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สามารถ
ทาได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่แสดงรายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่อเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านอินเตอร์ หรือ www ซึ่งสามารถสืบค้นหาข้อมูล เนื้อหา การ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ นับว่าเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และปัจจุบันเป็นวิธีที่ถูก
เลือกใช้มากที่สุด เพราะว่ามีแหล่งข้อมูลให้เลือกสืบค้นเป็นจานวนมาก แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาข้อมูลที่
สืบค้นอย่างละเอียด ถี่ถ้วน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4
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ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 4.4 ตัวอย่างสื่อและแหล่งการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และ
ท้องถิ่น
ในการเรียนการสอนโดยทั่วไปนั้นการให้ ผู้ เรียนได้ฝึกฝน เพื่อฝึกหั ดในการเรียนรู้ เป็นการให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษา การให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนหรือแบบฝึกหัดที่อยู่
ในแหล่งที่ตนเองอาศัยหรือแหล่งชุมชนที่อยู่ เป็นการบรูณาการทางการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
รู้จักสานึกรักบ้านเกิด ตัวอย่างที่ยกมาให้ศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการเรียนรู้ ดังตัวอย่างใบงานดังนี้

ใบความรู้ที่ 4.4
เรื่อง สื่อการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถิ่น

ตัวอย่าง

• ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
• ชุมชนตลาดน้าอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
• ชุมชนตลาดน้าดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
• ชุมชนบ้านมาตร กทม.
• ชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่นของนักเรียน
• สถาบั น การเงินประเภทธนาคาร ได้แก่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ช ย์
ธนาคารที่ตั้งโดยกฎหมายพิเศษ เช่น ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน ฯลฯ
• สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ตัวอย่างเช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย โรงรับจานา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ
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• แหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการทฤษฎีใหม่ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการพัฒนา ดอยตุง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้าป่าสัก เป็นต้น
• แหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน หรือแหล่งผลิตสินค้าโอท็อป
• สหกรณ์ประเภทต่างๆ
• บริษัท / โรงงาน / ร้านค้า
• ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคต่างๆ

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม
แผนการฝึกอบรมหน่วยที่ 4
เรื่อง “สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์”
สาระสาคัญ
1. ความสาคัญและประเภทของสื่อการเรียนรู้
2. แนวคิดและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
3. รายชื่อสื่อการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมการอบรม
รูปแบบกิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมฟังคาบรรยายประกอบ Power Point และ/หรือศึกษาใบความรู้ที่ 4.1 –
4.4 โดย Click ที่นี่
ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง “สื่อกับการจัดการเรียนรู้”
ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง “รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์”
ใบความรู้ ที่ 4.3 เรื่ อ ง “ตั ว อย่ า งสื่ อ การเรี ย นรู้ ป ระเภทข้ อ มู ล สารสนเทศวิ ช า
เศรษฐศาสตร์”
ใบความรู้ที่ 4.4 เรื่อง “ตัวอย่างสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ประเภทชุมชน สถานที่ และ
ท้องถิ่น”
2. ผู้ เข้ า รั บ การอบรมศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง “สื่ อ การเรี ย นการสอนเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ที่
http://www.sufficiencyeconomy.org/old/ และ Link ไปที่ “สื่ อ การเรี ย นการสอนเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างสื่อบทเรียนสาเร็จรูป ประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง “อุปสงค์
อุปทาน และการกาหนดเวลา” โดย Click ที่นี่
4. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างสื่อการ์ตูนประกอบเนื้อหา เรื่อง “เศรษฐกิจภาครัฐบาล” โดย
Click ที่นี่
5. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง “ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์” โดย Click ที่นี่
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6. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดานสนทนา (Web board) ในประเด็นที่ 4.1 – 4.4
ประเด็นที่ 4.1 สื่อการเรียนรู้ที่ท่านเคยใช้และพัฒนาผู้เรียนได้ดีมีอะไรบ้าง
ประเด็นที่ 4.2 ท่านมีแนวคิดในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างไร
ประเด็นที่ 4.3 ท่ า นคิ ด ว่า การน านั ก เรีย นไปศึ ก ษานอกสถานที่ มี ค วามส าคั ญ และ
จาเป็นอย่างไร
ประเด็นที่ 4.4 ท่านคิดว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วท่านจะจัดทาสื่ออะไรหรือใช้สื่อ
ประเภทใดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของท่านเพิ่มขึ้น
สื่อประกอบการอบรม
1. บทเรียน e – Training
2. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง “สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์”
ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง “รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์”
ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง “รายชื่อสื่อการเรียนรู้ประเภทข้อมูลสารสนเทศวิชาเศรษฐศาสตร์”
ใบความรู้ที่ 4.4 เรื่อง “สื่อการเรียนรู้ประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถิ่น”
3. ตัว อย่างบทเรี ย นส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง “อุปสงค์ อุป ทาน และการกาหนด
ราคา”
4. ตัวอย่างสื่อบทเรียนการ์ตูนประกอบเนื้อหา เรื่อง “เศรษฐกิจภาครัฐบาล”
5. ตัวอย่างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์”
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนนา (Web board)
เกณฑ์การประเมินผล
ผู้ เข้าอบรมจะมี ผ ลผ่ านการอบรม เมื่ อจานวนกิจกรรมที่ เข้ าร่ว มในกระดานสนทนา
(Web board) ไม่น้อยกว่า 2 ประเด็นจากทั้งหมด 4 ประเด็น
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สรุป
สื่ อ อื่ น ๆ เช่ น สื่ อ บุ ค คล รวมถึ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สื่ อ ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม สถานที่ สื่ อ
กิจกรรม/กระบวนการ เช่น บทบาทสมมุติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทาโครงงาน เกม เพลง เป็น
ต้น สื่อวัสดุ เช่น หุ่นจาลอง แผนภูมิ และสื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นอีกรูปแบบในการศึกษาหาความรู้
ซึ่งสื่อประเภทนี้ มีตัวอย่างที่เห็นภาพจริงได้อย่างชัดเจน และสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้โดยตรง จาก
ข้อมูลข้างต้นซึ่งเป็นตัวอย่างสื่อประเภทชุมชน สถานที่ และท้องถิ่น ซึ่งจะทาให้เราสามารถรับรู้สภาพ
เหตุการณ์จริงได้

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4
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ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
เมื่ อ สถานศึ ก ษาจั ด ท าหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองแล้ว ภารกิจต่อไปคือวางแผนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียนสาหรับผู้สอน โดยในการประเมินความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ควร
บูรณาการไปพร้อม ๆ กับ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นอกจากนี้สถานศึกษาต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ที่ครูผู้ส อนดาเนิ น การนั้น นาไปสู่ การพัฒ นาสมรรถนะสาคัญของผู้ เรียน 5 ประการ ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กาหนด ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต และ
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี โดยสมรรถนะส าคั ญ ทั้ ง ๕ ประการนั้ น ควรเป็ น ผลการประเมิ น
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนว
ทางการดาเนินการดังนี้
1. สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทาง
และวิธีการ
ของการวัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบและกาหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับ
แนวทางการวัดและประเมินผล
2. ให้ครูผู้สอนนาผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนดและนาเสนอผู้บริหารโรงเรียน
3. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน
4. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค
5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องกาหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนที่ได้ผล
การเรียนซ้ารายวิชาหรือซ้าชั้น
6. สถานศึกษากาหนดแนวทางในการกากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและแบบที่สถานศึกษากาหนด
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. วางแผนการสอนและการประเมินผล การประเมินผลประกอบด้วยการประเมินผลก่อนเรียน
ระหว่างเรียนและปลายภาค
2. เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรม ซึ่งมี วิธีประเมินผล
หลายวิธี เช่น
2.1 ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบ ฝึกทักษะ
2.2 ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน
2.3 ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
2.4 ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
2.5 ประเมินจากการทดสอบ
3. กาหนดอัตราส่วนคะแนนการประเมินระหว่างเรียนกับปลายภาค จะขึ้นอยู่กับลักษณะ ของ
เนื้อหาสาระรายวิชา ซึ่งอาจจะเป็น คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 8 : 2 , 7 : 3 , 6 : 4
4. จัดทาเอกสารบันทึกข้อมูลของนักเรียน ผู้สอนต้องจัดทาเอกสารบันทึกข้อมูล ผลการวัดและ
ประเมินผล ระหว่างเรียน อย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒ นานักเรียน และเป็น
หลักฐานตรวจสอบ แสดงถึง ความโปร่งใส และความยุติธรรมในการประเมินมีแนวในการดาเนินการดังนี้
ครูอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้วัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ และ/หรือผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง
แล้วนาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการวัด
และประเมินผลเป็น 1 ระยะ ดังนี้
1. การวัดและประเมินผลก่อนเรียน มีวิธีดังนี้
1) การวัดและประเมินความพร้อมของนักเรียน การวัด และประเมินผลแบบนี้ เป็นการ
วัดและประเมินความรู้พื้นฐานเดิม ที่จะใช้เรียนเรื่องใหม่ เป็นการวัดก่อนเรียนเนื้อหาใหม่
2) การวัดและประเมินผลความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนเรียน เน้นการประเมินผู้เรียน
ในเรื่องที่จะทา การสอน เพื่อตรวจสอบความรู้ทักษะของนักเรียน ในเรื่องที่จะเรียน ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล
เบื้ องต้ น น าไปเปรี ย บเที ย บผลการเรียนภายหลั งเข้ าร่ว มกิ จ กรรมการเรี ยนการ สอนแล้ ว เพื่ อ ดู การ
พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มของนักเรียน
2. การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการวัด และประเมินผลที่มุ่ งตรวจสอบพัฒนาการ
ของนักเรียน ว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการเรียนรู้หรือไม่ ผลการประเมินช่วยในการ
ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ ทั้งยังช่วยในการปรับปรุงการเรียน
การสอนอีกด้วย
3. การวัดและประเมินผลปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความสาเร็จของผู้เรียน
และ/หรือเป็นการประเมินผลหลังเรียน นาไปเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตรงตามที่คาดหวังหรือไม่ ผู้เรียนมีพัฒนาการมากน้อยเพียงไร
เมื่อวัดผลปลายภาค และนาคะแนนการประเมินทั้งหมดรวมกั น เพื่อสรุปผลการเรียนตลอดภาค
เป็นผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนรายวิชา โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดังนี้
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ระดับผลการเรียน
4..............
3.5..............
3..............
2.5..............
2..............
1.5..............
1..............
0..............

ความหมาย
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
............ห ม า ย ถึ ง ผ ล ก า ร เ รี ย น ดี ม า ก ............๘ ๐ - ๑ ๐
............ผ ล ก า ร เ รี ย น เ กื อ บ ดี ม า ก ............๗ ๕ - ๗
............ผ ล ก า ร เ รี ย น ดี ............๗ ๐ - ๗
............ผ ล ก า ร เ รี ย น เ กื อ บ ดี ............๖ ๕ - ๖
............ผ ล ก า ร เ รี ย น ป า น ก ล า ง ............๖ ๐ - ๖
............ผลการเรียนผ่ านเกณฑ์ ขั้น ต่าระดั บ ดี ............๕ ๕ - ๕
............ผ ล ก า ร เรี ย น ผ่ า น เก ณ ฑ์ ขั้ น ต่ า ............๕ ๐ - ๕
............ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ............๐ - ๔๙

๐
๙
๔
๙
๔
๙
๔

2. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
วิธีการประเมิน มีการประเมินผลเป็นรายภาค โดยจัดให้มีการประเมิน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ประเมินผลพร้อมกับการดาเนินการสอนให้นักเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนทุกคน
2. ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
เกณฑ์การตัดสิน มีผลการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดมาก
ดี หมายถึง มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการประเมิน มีการประเมินผลเป็นรายภาค โดยจัดให้มีการประเมิน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ประเมินพร้อมกับการดาเนินการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนทุกคน
2. ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
เกณฑ์การตัดสิน มีผลการประเมินเป็น 3 ระดับดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดมาก
ดี หมายถึง มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การให้ระดับผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรวมกันกาหนด โดยให้ระดับผลการประเมิน
เป็น "ผ" และ "มผ"
- ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาทั้งหมดที่จะจัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรม
ตามที่กาหนด
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- มผ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และไม่ผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรมตามที่
กาหนด

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรม
แผนการฝึกอบรมหน่วยที่ 5
เรื่อง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
สาระสาคัญ
1. หลักการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
3. การสร้างแบบวัดความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
4. การสร้างแบบประเมินผลงาน อาทิ แบบฝึกหัด โครงงาน แฟ้มพัฒนางาน ฯลฯ
5. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
กิจกรรมการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมสารวจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่ตนสอน
2. ผู้เข้ารับ การอบรมฟังคาบรรยาย เรื่อง “หลักการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” จากเอกสารประกอบการอบรม
4. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเพิ่มเติมตัวอย่างเครื่องมือการวัดและประเมินผล จากใบความรู้ที่ 5.15.4
5. ผู้เข้ารับการอบรมสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง และทดลองฝึกสร้างเครื่องมือ
ในรายวิชาที่ท่านสอน ตามขั้นตอนจากความรู้ที่ได้ศึกษา จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมร่วมสนทนาในกระดาน
ข่าว (Web Board) ในประเด็น ต่อไปนี้
ประเด็นที่ 5.1 ปัญหาการวัดและประเมินผลของครูสังคมศึกษา
ประเด็นที่ 5.2 การวัดและประเมินผลมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
สื่อประกอบการอบรม
1. บทเรียน E-Training
2. ใบความรู้ที่ 5.1 - 5.4
การและประเมินผล
วิธีการวัดผล
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การเข้าร่วมกิจกรรมในกระดานสนทนา (Web Board)
เกณฑ์การประเมินผล
ผู้เข้าอบรมจะมีผลการผ่านการอบรม เมื่ อเข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนาอย่างน้อย
2 ประเด็น
สรุป
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ของผู้เรียนต้องอยูบนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการ
แรกคือการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน และการเรียนรู
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึกวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูลแลวนามาใช้ใน
การสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผู้เรียนและการสอนของครูการวัดและประเมินผลกับการสอน
จึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ จุดมุ งหมายประการที่
สองคือการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เปนการประเมิน สรุปผลการเรียนรู

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5
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วราภรณ์ สามโกเศศ. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มติชน,
2543.
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วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร. เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร :
วัฒนาพานิช, 2549.
วั น รั ก ษ์ มิ่ ง มณี น าคิ น , บรรณาธิ ก าร. พจนานุ ก รมศั พ ท์ เ ศรษฐศาสตร์ . กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2551.
ศูน ย์พั ฒ นาการเรีย นรู้ กลุ่ มสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โรงเรียนวั ดไทรใหญ่ (นนททิว า
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คู่มือการพัฒนาคุณธรรมด้วยชุดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง. มปท., ม.ป.ป.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สพฐ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิ มพ์ชุมนุ มสหกรณ์ การเกษตรแห่ งประเทศไทย
จากัด, 2552.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
66 | ห น้ า

TEPE-00210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย
จากัด, 2552) หน้า 44 – 48.
. เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
. เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 1,
กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2549.
http://www.aomsin.net
http://www.payanthai.or.th/wiki/index.php/
http://www.sufficiencyeconomy.org/old/ และ Link ไปที่ “สื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.sufficiencyeconomy.org
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ใบงานที่ 1
ชื่ อ หลั ก สู ต ร TEPE-210 สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม: วิ ช าเศรษฐศาสตร์
(เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
คาสั่ง จงเขียนตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:
วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) 1 เรื่อง
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ใบงานที่ 2
ชื่อหลักสูตร TEPE-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง)
ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
คาสั่ง จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์คืออะไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
2. แนวคิดเรื่องความพอประมาณ มี 2 แนวทางหลักคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
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ใบงานที่ 3
ชื่อหลักสูตร TEPE-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง)
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
คาสั่ง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องหน้าข้อในกระดาษคาตอบเมื่อเห็นว่าข้อความนั้นถูกต้องหรือทา
เครื่องหมาย  ในช่องหน้าข้อในกระดาษคาตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นผิด
แบบประเมินตนเอง
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด
....1. การคิดช่วยให้คนได้มองเห็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต
....2. การคิดคล่อง เป็นความสามารถอันดับรองในการที่จะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิดที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด
....3. การคิดเกิดจากความต้องการของมนุษย์
....4. การคิดลึกซึ้งเป็นการคิดให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่คิด โดยเข้าใจถึงสาเหตุที่มา
....5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดในระดับปกติ
....6. “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” เป็นการคิดอย่างลึกซึ้ง
....7. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่
คลุมเครือ
....8. การแปลความ เป็นการวัดความสามารถในการลงความเห็น และอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุป
....9. ควรจะเขียนบันทึกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
....10. การเขียนบันทึกเรื่องราวที่ต้องขยายความ เป็นการเขียนที่บันทึกที่ต้องมีการเลือกสรรเนื้อหาอย่างดี
....11. การอภิปรายไม่ช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
....12. ทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกิจกรรม ไม่จาเป็นต้องใช้
เฉพาะเวลาที่มีการสอนเท่านั้น
....13. ในการประเมินผลการคิดของนักเรียนครูผู้สอนต้องทราบองค์ประกอบของการคิดแต่ละแบบ
....14. การวัดผลประเมินผลที่สาคัญ วัดเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
....15. หลักการวัดผลประเมินผล การประเมินผลด้านความรู้สาคัญที่สุด
....16. การกาหนดเกณฑ์ให้นักเรียน “อธิบายเหตุผลได้” เป็นการประเมินผลการคิดวิจารณญาณ
....17. การกาหนดเกณฑ์ให้นักเรียน “บอกส่วนประกอบของพืชได้” เป็นการประเมินผลการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
....18. การวิจารณ์ตัวละคร เป็นการวัดผลประเมินผลการคิดวิจารณญาณ
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....19. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ใช้สรุปองค์ความรู้ที่ศึกษา
....20. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นวิธีการหนึ่งที่นาไปใช้ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
....21. การคิดวิจารณญาณเป็นความคิดที่แปลกใหม่แต่ต่างไปจากความคิดเห็น
....22. แนวคิดที่ได้จากการคิดวิจารณญาณนาไปใช้ในการสร้างวินัยแก่นักเรียน
....23.โฆษกรัฐบาล สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสงครามยาเสพติดเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
....24. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะประสบความสาเร็จหากมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่ถูกต้อง
....25. แพทย์ฝังเข็มของจีนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการกาหนดจุดต่าง ๆ บนร่างกาย
....26. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรอง
....27. ฝ่ายค้านเสนอแนวทางแก้ปัญหากรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ให้รัฐบาลพิจารณาเป็นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
....28. นกสันติภาพที่รัฐบาลนาไปให้กาลังใจแก่ผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
....29. Bird เลือกกระดาษมา 1 แผ่นแล้วบอกเพื่อนว่ากระดาษแผ่นนี้เขานาไปทาหมวก ทาลูกฟุตบอล ทา
กระบวยตักน้า เพื่อนชมว่า Bird มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
....30. คุณรัตนาทาบ้านสีดา เพื่อประชดเจ้าของหมู่บ้านที่ไม่รับผิดชอบเป็นความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เฉลย
1. การคิดช่วยให้คนได้มองเห็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต
2 การคิดคล่อง เป็นความสามารถอันดับรองในการที่จะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิดที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด
3. การคิดเกิดจากความต้องการของมนุษย์
4. การคิดลึกซึ้งเป็นการคิดให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่คิด โดยเข้าใจถึงสาเหตุที่มา
5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดในระดับปกติ
6. “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” เป็นการคิดอย่างลึกซึ้ง
7. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่
คลุมเครือ
8. การแปลความ เป็นการวัดความสามารถในการลงความเห็น และอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุป
9. ควรจะเขียนบันทึกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
10. การเขียนบันทึกเรื่องราวที่ต้องขยายความ เป็นการเขียนที่บันทึกที่ต้องมีการเลือกสรรเนื้อหาอย่าง
ดี
11. การอภิปรายไม่ช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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12. ทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุก กิจกรรม ไม่จาเป็นต้องใช้
เฉพาะเวลาที่มีการสอนเท่านั้น
13. ในการประเมินผลการคิดของนักเรียนครูผู้สอนต้องทราบองค์ประกอบของการคิดแต่ละแบบ
14. การวัดผลประเมินผลที่สาคัญ วัดเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
15. หลักการวัดผลประเมินผล การประเมินผลด้านความรู้สาคัญที่สุด
16. การกาหนดเกณฑ์ให้นักเรียน “อธิบายเหตุผลได้” เป็นการประเมินผลการคิดวิจารณญาณ
17. การกาหนดเกณฑ์ให้นักเรียน “บอกส่วนประกอบของพืชได้” เป็นการประเมินผลการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
18. การวิจารณ์ตัวละคร เป็นการวัดผลประเมินผลการคิดวิจารณญาณ
19. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ใช้สรุปองค์ความรู้ที่ศึกษา
20. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นวิธีการหนึ่งที่นาไปใช้ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
21. การคิดวิจารณญาณเป็นความคิดที่แปลกใหม่แต่ต่างไปจากความคิดเห็น
22. แนวคิดที่ได้จากการคิดวิจารณญาณนาไปใช้ในการสร้างวินัยแก่นักเรียน
23.โฆษกรัฐบาล สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสงครามยาเสพติดเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
24. การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะประสบความสาเร็จหากมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่ถูกต้อง
25. แพทย์ฝังเข็มของจีนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการกาหนดจุดต่าง ๆ บนร่างกาย
26. การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลโดยผ่าน
การพิจารณา
ไตร่ตรอง
27. ฝ่ายค้านเสนอแนวทางแก้ปัญหากรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ให้รัฐบาลพิจารณาเป็นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
28. นกสันติภาพที่รัฐบาลนาไปให้กาลังใจแก่ผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
29. Bird เลือกกระดาษมา 1 แผ่นแล้วบอกเพื่อนว่ากระดาษแผ่นนี้เขานาไปทาหมวก ทาลูกฟุตบอล
ทากระบวยตักน้า เพื่อนชมว่า Bird มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
30. คุณรัตนาทาบ้านสีดา เพื่อประชดเจ้าของหมู่บ้านที่ไม่รับผิดชอบ เป็นความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข้อมูลจาก นายเสวก วงษ์เจริญผล
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ใบงานที่ 4
ชื่อหลักสูตร TEPE-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง)
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
คาสั่ง จงตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. สื่อการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมมีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบจากการทาสื่อรูปแบบนี้
ไปใช้ในการเรียนการสอน
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ใบงานที่ 5
ชื่อหลักสูตร TEPE-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง)
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
คาสั่ง จงตอบคาถามต่อไปนี้
คาแนะนา ในโรงเรียนของท่านมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อย่างไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

74 | ห น้ า

