
 

 
 

หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.๓ 
กลุ่มประถมศึกษา 

ออกแบบโดย 
     ๑.  นางรุ่งทิพย์  เสือพิทักษ์ 
     ๒.  นายอภิชาติ   บัวทอง 
     ๓.  นายประทีป   เมืองงาม 

                                                                              
 
 

                                                                   
หน่วยการเรียนรู้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่    ชื่อหน่วย  ใช้จ่ายให้พอดี ชีวีมีสุข 
รายวิชา เศรษฐศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่  ๑            เวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 

__________________________________________ 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
 
๒.  ตัวช้ีวัด  (เป้าหมายการเรียนรู้) 
 ส ๓.๑ ป๓/๒ วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
 
๓.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การใช้บัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองมาวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ าเป็นและเหมาะสม  การวางแผน 
การใช้จ่ายเงินของตนเอง  การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม  รู้จักน าเงินที่เหลือมาใช้อย่างเหมาะสม  
โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ผ่านการวิเคราะห์บัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายในสิ่งที่เหมาะสมน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่พอเพียงและมีชีวิตที่เป็นสุข 
 
๔.  สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
        -  ใช้บัญชีรับจ่าย  วิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ าเป็นและเหมาะสม 
                     -  วางแผนการใช้จ่ายเงินของตน 
         -  วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
         -  วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่างเหมาะสม 
 
 
๕.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
๗.  ภาระงาน / ชิ้นงาน 
 ๗.๑  ภาระงาน 
          
            



๒ 

 

         ๑.  ใบงานที่  ๑  บันทึกรายรับ-รายจ่ายของผู้เรียน 
         ๒.  ใบงานที่  ๒  การเปรียบเทียบรายการใช้จ่ายเงิน 
         ๓.  ใบงานที่  ๓  การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงิน 
         ๔.  ใบงานที่  ๔  การสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัว  
          ๕.  ใบงานที่  ๕  การวางแผนการออม หรือการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 ๗.๒  ชิ้นงาน 
         ๑.  ผลการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของผู้เรียน 
         ๒.  ผลการเปรียบเทียบรายการใช้จ่ายเงิน 
         ๓.  ผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงิน 
         ๔.  ผลการสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัว 
          ๕.  ผลการวางแผนการออม หรือการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
๘.  การวัดและประเมินผล 
 ๘.๑  วธิีการ 
         -  ตรวจผลงานใบงานที่  ๑  ๒   ๓   ๔  และ  ๕ 
                     -  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  
 ๘.๒  เครื่องมือ 
          -  แบบประเมินผลใบงานที่  ๑  ๒   ๓  ๔  และ  ๕  
          -  แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  
                       -  แบบประเมินสมรรถนะ “ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต” 
          -  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
 ๘.๓  เกณฑ์การประเมิน 
          -  ผ่านการประเมินผลใบงาน  ระดับพอใช้ขึ้นไป 
          -  ผ่านการประเมินด้านพฤติกรรม  ระดับพอใช้ขึ้นไป  
          -  ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับพอใช้ 
ขึ้นไป 
๙.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่  ๑  แผนการสอนเรื่อง  “คิดก่อนจ่าย  ใช้พอเพียง” 
         ๑.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                   ๑.๑  ผู้เรียนร้องเพลง “เงินทองของมีค่า”  
                   ๑.๒  ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง เพ่ือเชื่อมโยงสู่เรื่องที่จะเรียน 
       ๒.  ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
                  ๒.๑  ครูทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการท าบันทึกรายการรับ- จ่ายเงินของผู้เรียน 
                  ๒.๒  ให้ผู้เรียนอาสาสมัคร  ๒  คนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้น กิจกรรมใบงานที่ ๑ 
การบันทึกรายการรับจ่ายเงินของผู้เรียนใน  ๑  สัปดาห์ (ครูมอบหมายในผู้เรียนท าเป็นการบ้านล่วงหน้า) 
                 ๒.๓  ผู้เรียนทุกคนท ากิจกรรมใบงานที่  ๒  เปรียบเทียบรายจ่ายของตนเองว่าใช้จ่ายเงินเป็น
อย่างไร  เพราะเหตุผลใด   
     ๒.๔  ผู้เรียนท ากิจกรรมใบงานที่  ๓  การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินของตนเองว่ามี
ความจ าเป็นน้อย  จ าเป็นมาก  และไม่จ าเป็น   



๓ 

 

                  ๒.๕  ครูสนทนากับผู้เรียนถึงผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมกับรายรับ  และผลที่
เกิดจากการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
     ๓.  ขั้นสรุป 
                   ๓.๑  ผู้เรียนบอกประโยชน์ของการท าบันทึกรายการรับจ่ายเงิน และการวิเคราะห์การใช้
จ่ายเงินของตนเองที่จ าเป็นและเหมาะสม 
                   ๓.๒  ครูเน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการท าบันทึกรายการรับจ่ายและการวิเคราะห์
บันทึกการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างเหมาะสมกับรายได้  และเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว  และน าความรู้ที่ได้เรียนไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้
จ่าย  และรู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นและเหมาะสม 
                 ๓.๓  ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนสัมภาษณ์บุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัว หรือญาติพ่ีน้อง
เกี่ยวกบัที่มาของรายได้ที่สุจริต และเหมาะสม  (ใบงานที่  ๔  ท าเป็นการบ้าน) 
 
 ชั่วโมงที่  ๒  แผนการสอนเรื่อง  “หามาได้  ใช้ให้เพียงพอ” 
         ๑.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
      ๑.๑  กิจกรรมขั้นน า  ร้องเพลง “การออม” 
       ๑.๒  ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง เพ่ือเชื่อมโยงสู่เรื่องที่จะเรียน 
 ๒.  ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
        ๒.๑  ผู้เรียนน าเสนอผลการสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องเกี่ยวกับการแสวงหา
รายได้ที่สุจริตและเหมาะสม  (ใบงานที่  ๔) 
       ๒.๒  ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม  จ านวนกลุ่มละ  ๓ – ๕  คน  ท ากิจกรรมกลุ่มใบงานที่  ๕  
ร่วมกันคิดวางแผนการออมเงิน หรือน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
       ๒.๓  ครูสุ่มผู้เรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม  จ านวน  ๒  กลุ่มออกมาน าเสนอผลการวางแผนการออม
เงินหรือน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
       ๒.๔  ผู้เรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมเงิน หรือน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ของแต่ละกลุ่มว่ามีความเหมาะสม  หรือมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
               ๓.  ขั้นสรุป 
                    ๓.๑  ผู้เรียนบอกประโยชน์ของการเพ่ิมรายได้และการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองที่
จ าเป็นและเหมาะสม 
                     ๓.๒  ครูเน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเพ่ิมรายได้  และการวางแผนในการใช้
จ่ายเงินที่เหลือให้เป็นประโยชน์กับตนเองและครอบครัว  แล้วน าความรู้ที่ได้เรียนไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือให้เกิดการเพิ่มรายและการออม ท าให้ผู้เรียนใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นและเหมาะสมน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่
พอเพียงและมีชีวิตที่เป็นสุข 
 
๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑๐.๑  แผนภูมิเพลง “เงินทองของมีค่า”  และเพลง  “การออม” 
 ๑๐.๒  ใบงานที่  ๑   ๒   ๓   ๔  และ  ๕ 
 ๑๐.๓  บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง 
 
 



๔ 

 

๑๑.  บันทึกผลหลังสอน    
          ๑๑.๑  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
           ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
 ........................................................................................................................ ...................................... 
 ............................................................................................................................. ................................. 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
 .......................................................................................................................................... .................... 
 ............................................................................................................. ................................................. 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 
  

๑๑.๒  ป๎ญหาและอุปสรรค 
 ........................................................................................................................... ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 ๑๑.๓  แนวทางแก้ไข 
 ..............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................. 
 
      ลงชื่อ......................................................... ผู้สอน   
                    (.......................................................)                            
                                                                                วันที่......../.................../.................    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ภาคผนวก 
 

เพลงประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

เพลงเงินทองของมีค่า 
นางรุ่งทิพย์  เสือพิทักษ์  ผู้ประพันธ์ 

          ท านอง ............. 
 

                         เงินทองเป็นของมีค่า           หนูจ๋าอย่าใช้เกินตัว 
                          หมั่นออมกันไว้ให้ทั่ว                 ทุกครอบครัวจะสุขสบาย 
 
 
 
 
 

เพลงออมเงิน 
นางอภัยวัลย์   กึกก้อง  ผู้ประพันธ์ 

ท านอง เพลงลอยกระทง 
 

                                       ออมเงิน ออมเงินกันไว้        จะได้สบายในภายภาคหน้า 
                           ออมเงินกันเถิดหนูจ๋า                   ต่อไปภายหน้าจะได้สบาย 

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ใบงานที่ ๑ 
บันทึกรายรับ-รายจ่ายของผู้เรียน 

ของ (ด.ช.,ด.ญ.)...................................................................ชั้น ป.๓  ห้อง....... 
ค าชี้แจง   ให้ผู้เรียนท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายของผู้เรียนใน ๑ สัปดาห์ให้ละเอียดทุกรายการที่มีการรับ 
                หรือการจ่ายเงิน 

 
ที ่ วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
      
      
      

รวมทั้งสิ้น    
 

                                        สรุป     ใน ๑ สัปดาห์มีรายรับรวม......................... บาท 
                                                                           รายจ่ายรวม......................... บาท 
     (  ) รายรับมากกว่ารายจ่าย....................... บาท  
     (  ) รายจ่ายมากกว่ารายรับ....................... บาท  
     (  ) รายจ่ายเท่ากับรายรับ.......................... บาท  

 
ลงชื่อ........................................................ ผู้ท าบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ใบงานที่ ๒ 
การเปรียบเทียบรายการใช้จ่ายเงิน 

ของ (ด.ช.,ด.ญ.)...................................................................ชั้น ป.๓  ห้อง....... 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบรายการใช้เงินใน  ๑  สัปดาห์  และบอกเหตุผลของการใช้เงิน  

 
ที ่ รายการ เหตุผล 
๑ วันที่ใช้เงินมากท่ีสุดคือวันที่........................ เหตุผลเพราะ....................................................................... 

...........................................................................................  
๒ วันที่ใช้เงินน้อยที่สุดคือวันที่....................... เหตุผลเพราะ....................................................................... 

...........................................................................................  
๓ วันที่ไม่ได้ใช้เงินเลยคือวันที่........................ เหตุผลเพราะ....................................................................... 

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



๘ 

 

ใบงานที่  ๓ 
การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงิน 

ของ (ด.ช.,ด.ญ.)...................................................................ชั้น ป.๓  ห้อง....... 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์รายการรายจ่าย แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความจ าเป็นของการจ่ายเงิน 
 
ที ่ รายการจ่าย จ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย ไม่จ าเป็น เหตุผล 
  

 
 
 
 
 

    

 
       ลงชื่อ........................................................ ผู้วิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ใบงานที่  ๔ 
การสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัว 

ของ (ด.ช.,ด.ญ.)............................................................... ชัน้ ป.๓  ห้อง....... เลขที.่...................... 
ค าชี้แจง  ให้ผู้เรียนไปสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องเก่ียวกับ 
               ๑. การแสวงหารายได้ท่ีสุจริต และเหมาะสมของครอบครัว 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................. .........................................................................................................  
               ๒. การใช้จ่ายจากรายได้ของครอบครัว 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้สัมภาษณ์ 
      ลงชื่อ.................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
       วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ใบงานที่  ๕ 
การวางแผนการออม หรือการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ของ (ด.ช.,ด.ญ.).................................................................  ชั้น ป.๓ ห้อง.......  เลขที.่...................... 
ค าชี้แจง  ให้ผู้เรียนวางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ว่าจะใช้ท าอะไรได้บ้าง 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
         ลงชื่อ.................................................ผู้วางแผน 
      วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ............... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

แบบประเมินใบงานของผู้เรียน 
ใบงานที่  ๑  บันทึกรายรับ-รายจ่ายของผู้เรียน 

 

รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. รายการบันทึก
รายรับ-รายจ่าย 

มีการบันทึกรายรับ-
รายจ่าย         ทุก
วันครบ                 
ทุกรายการ 

มีการบันทึกรายรับ-
รายจ่าย         ทุก
วันเกือบครบ ทุก
รายการ 

มีการบันทึกรายรับ-
รายจ่ายไม่ครบทุก
วันและไม่ครบทุก
รายการ 

ไม่มีการบันทึก
รายรับ-รายจ่ายเลย 

๒.  การสรุปบันทึก
รายรับ-รายจ่าย 

มีการสรุปบันทึก
รายรับ-รายจ่าย
ครบถ้วนและถูกต้อง
ทุกรายการ 

มีการสรุปบันทึก
รายรับ-รายจ่าย
ครบถ้วนแต่ไม่
ถูกต้องทุกรายการ 

มีการสรุปบันทึก
รายรับ-รายจ่ายไม่
ครบถ้วนและไม่
ถูกต้องทุกรายการ 

ไม่มีการสรุปบันทึก
รายรับ-รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
 

กลุ่ม/
เลขที่ 

ความสนใจ การแสดงออก การมีส่วนร่วม 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ รวม

คะแนน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
                
                
                
                
                
                

 
      ค าชี้แจง    ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง   พอใช้ 
  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง   ดี  
  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง   ดีมาก 
 นักเรียนได้คะแนน  ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

แบบประเมินสมรรถนะ “ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต” 
 

รายการที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับตนเอง      
๒. แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง      
๓. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
๔. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน      
๕. แก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม      
๖. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม      
๗. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินสมรรถนะ “ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต” 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง 

มีวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง
ทุกครั้ง 

มีวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง
เกือบทุกครั้ง 

มีวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง
เป็นบางครั้ง 

มีวิธีการเรียนรู้ที่ไม่
เหมาะสมกับตนเอง 

๒. แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

มีการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ทุกครั้งที่มีโอกาส 

มีการแสวงหา
ความรู้เกือบทุกครั้ง
ที่มีโอกาส 

มีการแสวงหา
ความรู้เป็นบางครั้ง 
ที่มีโอกาส 

ไม่มีการแสวงหา
ความรู้ 

๓. ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดีทุก
ครั้ง 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดีเกือบ
ทุกครั้ง 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สมารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๔. มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืน 

มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืนทุกครั้ง 

มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืนเกือบทุก
ครั้ง 

มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืนเป็นบางครั้ง 

ไม่มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืน 

๕. แก้ป๎ญหาที่เกิด 
ขึ้นอย่างเหมาะสม 

แก้ป๎ญหาที่เกิด 
ขึ้นอย่างเหมาะสม
ทุกครั้ง 

แก้ป๎ญหาที่เกิด 
ขึ้นอย่างเหมาะสม
เกือบทุกครั้ง 

แก้ป๎ญหาที่เกิด 
ขึ้นอย่างเหมาะสม
เป็นบางครั้ง 

ไม่สมารถแก้ป๎ญหา
ที่เกิด 
ขึ้นได้ 

๖. มีความสามารถ
ในการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม 

มีความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทุก
ครั้ง 

มีความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม
เกือบทุกครั้ง 

มีความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีความสามารถ
ในการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม 

๗. น าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
ทุกครั้ง 

น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
เกือบ           ทุก
ครั้ง 

น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 
เกณฑ์การตัดสินผล 
 ๒๔ - ๒๘  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับ ดีมาก 
 ๑๙ - ๒๓  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับ ดี 
 ๑๔ - ๑๘  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับ พอใช้ 
   ๐ - ๑๓  คะแนน หมายถึง มีสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับ ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
 

รายการที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผู้เรียนใช้จ่ายเหมาะสมกับวัย      
๒. ผู้เรียนใช้จ่ายเหมาะสมกับรายได้      
๓. ผู้เรียนใช้จ่ายตามความจ าเป็น      
๔. ผู้เรียนคิดก่อนซื้อสินค้าทุกครั้ง      
๕. ผู้เรียนเลือกซื้อของที่คุ้มค่า เหมาะสมกับราคา      
๖. ผู้เรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ      
๗. ผู้เรียนรู้จักการออมตามศักยภาพของตน      
๘. ผู้เรียนรู้จักคุณภาพสินค้าท่ีเลือกซื้อ      
๙. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย      
๑๐. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ 
      ใช้จ่าย 

     

๑๑. ผู้เรียนมีวินัยในการใช้เงิน      
๑๒. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริตในวิถีชีวิตประจ าวัน      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ผู้เรียนใช้จ่าย
เหมาะสมกับวัย 

มีการใช้จ่าย
เหมาะสมกับวัย  
ทุกครั้ง 

มีการใช้จ่าย
เหมาะสมกับวัย
เกือบทุกครั้ง 

มีการใช้จ่าย
เหมาะสมกับวัยเป็น
บางครั้ง 

ใช้จ่ายไม่เหมาะสม
กับวัย 

๒. ผู้เรียนใช้จ่าย
เหมาะสมกับรายได้ 

มีใช้จ่ายเหมาะสม
กับรายได้ทุกครั้ง 

มีใช้จ่ายเหมาะสม
กับรายได้เกือบ           
ทุกครั้ง 

มีใช้จ่ายเหมาะสม
กับรายได้เป็น
บางครั้ง 

ใช้จ่ายไม่เหมาะสม
กับรายได้ 

๓. ผู้เรียนใช้จ่าย
ตามความจ าเป็น 

มีการใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็นทุกครั้ง 

มีการใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็นเกือบ
ทุกครั้ง 

มีการใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็นเป็น
บางครั้ง 

ใช้จ่ายโดยไม่มี
ความจ าเป็น 

รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๔. ผู้เรียนคิดก่อน
ซื้อสินค้าทุกครั้ง 

มีการคิดก่อนซื้อ
สินค้าทุกครั้ง 

มีการคิดก่อนซื้อ
สินค้าเกือบทุกครั้ง 

มีการคิดก่อนซื้อ
สินค้าเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการคิดก่อนซื้อ
สินค้า 

๕. ผู้เรียนเลือกซื้อ
ของที่คุ้มค่า 
เหมาะสมกับราคา 

มีการเลือกซ้ือของที่
คุ้มค่า เหมาะสมกับ
ราคาทุกครั้ง 

มีการเลือกซ้ือของที่
คุ้มค่าเหมาะสมกับ
ราคาเกือบ             
ทุกครั้ง 

มีการเลือกซ้ือของที่
คุ้มค่า เหมาะสมกับ
ราคาเป็นบางครั้ง 

เลือกซื้อของที่ไม่
คุ้มค่า ไม่เหมาะสม
กับราคา 

๖. ผู้เรียนมีการวาง
แผนการใช้จ่าย 

มีการวางแผนการ
ใช้จ่ายทุกครั้ง 

มีการวางแผนการ
ใช้จ่ายเกือบทุกครั้ง 

มีการวางแผนการ
ใช้จ่ายเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวาง
แผนการใช้จ่าย 

๗. ผู้เรียนรู้จักการ
ออมตามศักยภาพ
ของตนเอง 

รู้จักการออมตาม
ศักยภาพของตนเอง
ทุกครั้ง 

รู้จักการออมตาม
ศักยภาพของตนเอง
เกือบทุกครั้ง 

รู้จักการออมตาม
ศักยภาพของตนเอง
เป็นบางครั้ง 

ไม่รู้จักการออมตาม
ศักยภาพของตนเอง 

๘.ผู้เรียนรู้จัก
คุณภาพสินค้าที่
เลือกซื้อ 

มีการพิจารณา
คุณภาพสินค้าที่
เลือกซื้อทุกครั้ง 

มีการพิจารณา
คุณภาพสินค้าที่เลือก
ซื้อเกือบทุกครั้ง 

มีการพิจารณา
คุณภาพสินค้าที่เลือก
ซื้อเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการพิจารณา
คุณภาพสินค้าที่
เลือกซื้อ 

๙. ผู้เรียนมีความรู้
เรื่องการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย 

บอกการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้
ถูกต้องครบถ้วน 

บอกการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้
ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 

บอกการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้
แต่ไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถบอกการ
ท าบัญชี รายรับ-
รายจ่ายได้ 

๑๐. ผู้เรียนมี
ความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการ           
ใช้จ่าย 

บอกหลักการ
วิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการใช้จ่าย
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

บอกหลักการ
วิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการใช้จ่าย
ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 
 

บอกหลักการ
วิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการใช้จ่าย
แต่ไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถบอก
หลักการวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการ
ใช้จ่ายได้ 



๑๗ 

 

๑๑. ผู้เรียนมีวินัย
ในการใช้เงิน 

มีวินัยในการใช้เงิน
ทุกครั้ง 

มีวินัยในการใช้เงิน
เกอืบทุกครั้ง 

มีวินัยในการใช้เงิน
บางครั้ง 

ไม่มีวินัย 
ในการใช้เงิน 

๑๒. ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตในวิถีชีวิต 
ประจ าวันทุกครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตในวิถีชีวิต 
ประจ าวันเกือบ 
ทุกครั้ง 

มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตในวิถีชีวิต 
ประจ าวันบางครัง้ 

ไม่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตในวิถี
ชีวิตประจ าวัน 

 
เกณฑ์การตัดสินผล 
 
 ๔๐ - ๔๘  คะแนน  หมายถึง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในระดับ ดีมาก 
 ๓๑ - ๓๙  คะแนน  หมายถึง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในระดับ ดี 
 ๒๒ - ๓๐  คะแนน  หมายถึง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในระดับ พอใช้ 
   ๐ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในระดับ ควรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

เอกสารประกอบ 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
๑.  ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
                  หลัก

พอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว 

๑.  เนื้อหา -  มีความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น ป.๓ ที่สามารถ
จะเรียนรู้ได้ 

-  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็น และ
เหมาะสม 

-  มีการจัดล าดับเนื้อหา 
/ สาระที่จะสอนเป็น           
อย่างดี 
 

๒.  เวลา -  มีความเหมาะสมกับ
เวลา  ๒  ชั่วโมงท่ีสามารถ 
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

-  เพ่ือให้ครูและผู้เรียน
จัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนได้อย่าง
เหมาะสมและบรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 

-  มีการก ากับการจัด
กิจกรรมการเรียน              
การสอนให้เป็นไปตาม ที่
ก าหนด และเหลือเวลาไว้
เพ่ือทบทวนในสิ่งที่ผู้เรียน
ยังไม่ชัดเจน 

๓.  วิธีการจัดกิจกรรม -  มีความสอดคล้องกับ 
เวลา  สื่อ  การวัดผล 
-  มีความเหมาะสมกับวัย
และความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน 

-  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย
ของตนเองและครอบครัว 
-  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมี
เหตุผลในการใช้จ่าย 

-  มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของกิจกรรม 
และเน้นในประเด็นส าคัญ
ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 

                  หลัก
พอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว 

๔.  แหล่งเรียนรู้ 
     (ครอบครัวของ  
     นักเรียนแต่ละคน) 

- - - 

๕.  สื่อ / อุปกรณ์ -  มีใบงานเพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน 
 

-  ผู้เรียนทุกคนได้ใช้สื่อ
และอุปกรณ์อย่างทั่วถึง 
-  สามารถให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้รวดเร็ว และ
เกิดความรู้ที่คงทน 

-  มีการเตรียมสื่อ/
อุปกรณ์ก่อนจัดการเรียน
การสอน 
-  ตรวจสอบจ านวน และ
คุณภาพก่อนใช้งาน 



๑๙ 

 

 
๖.  การประเมินผล -  พอประมาณกับความ

ยากง่ายของเนื้อหา/สาระ 
-  พอประมาณกับวัยของ
ผู้เรียน 
-  พอประมาณกับวิธีการ
วัดประเมินผล ที่ผู้เรียน
จะสามารถสะท้อนผล            
ที่เกิดได้  

-  เพ่ือให้ทราบพ้ืน
ฐานความรู้ของผู้เรียน 
-  เพ่ือให้เห็นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 
-  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล             
ในการพัฒนาการสอน
ของครู 

-  มีการออกแบบการวัด
ประเมินผลที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา 
-  มีการวัดประเมินผล           
ที่เหมาะสม 
-  มีการน าผลการวัด
ประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ 

ความรู้ที่ครูจ าเป็นต้องมี ๑.  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒.  ความรู้เกี่ยวกับการท าสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และผู้เรียน 
๓.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.  ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล 

คุณธรรมของครู ๑.  ความรับผิดชอบ 
๒.  ความมีวินัย 
๓.  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
๔.  ความอดทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
๒.  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒.๑  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิด และฝึกปฏิบัติ ตามหลัก  ๓  ห่วง  ๒  เงื่อนไข ดังนี้ 
 

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
-  เพ่ือลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 
-  ผู้เรียนใช้จ่ายอย่าง
พอประมาณเหมาะสมกับ
อัตภาพของตน 
 

-  เพ่ือให้รู้จักตนเอง อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
-  เพ่ือรู้จักการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
 

-  มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 
-  รู้จักการออม 

ความรู้ ๑. ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีรายรับ- รายจ่าย 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการลดรายจ่าย และการเพ่ิมรายได้ 
๓. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งของต่างๆ 

คุณธรรม ๑. ความรับผิดชอบ 
๒. ความมีวินัย 
๓. เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 
๔. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 ๒.๒  การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน  ๔  มิติ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้เรียน 
 

                    
ด้าน 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ - ผู้เรียนรู้จักใช้จ่าย
อย่างพอเพียง
เหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง   

- 
 

- - 

ทักษะ - มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีทักษะ 
การตัดสินใจในการ
ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

- - 
 

- มีวัฒนธรรม   
การออม และการ
พ่ึงพาตนเองตาม
ศักยภาพ 

ค่านิยม - มีจิตส านึกในการ
ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า    
- เห็นคุณค่าของเงิน
และสิ่งของ 

- ผู้เรียนมีส่วน
รับผิดชอบในการใช้
จ่ายของครอบครัว 
- ผู้เรียนมีความ
กตัญํู 

- เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม  

- 

 


