
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
เร่ือง   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์ 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
 

 

 

 

 

 

สุรินทร์  โสฬส 
ครู คศ.2 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนศีขรภูมิพสัิย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวดัสุรินทร์ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 
 เร่ือง   ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 

 
สาระเศรษฐศาสตร์                     วชิาสังคมศึกษา                                                                    ส21101   
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                          เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   
………………………………………………………………………………………………………. 

สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร์ 

               มาตรฐาน ส 3.1 : เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
สาระส าคัญ 
 เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดัและเกิดประโยชน์สูงสุด  การศึกษาเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์
ย่อมท าให้เขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยใ์นการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัมาท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  เพื่อใหเ้ห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรและบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 

1.  ความเป็นมาของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

2.  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 

3.  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

4.  นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั 

5.  ประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์                                   
ตัวช้ีวดั 
 อธิบายความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์ (ส3.1  ม1/1) 
ผลการเรียนรู้ 
 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 
 
 
 
 



 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ด้านความรู้  (K) 

  นัก เ รียนสามารถบอกความ เ ป็นมา   ความหมาย   สาขาวิชา เศรษฐศาสต ร์                       
นกัเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้
 2.   ด้านกระบวนการ(P) 

 นักเรียนสามารถวิเคราะห์  ความเป็นมา  ความหมาย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์             
นกัเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์เป็นแผนผงัความคิดได ้
 3.   ด้านคุณลกัษณะทีป่ระสงค์(A) 

มีวนิยัในการท างาน  ตั้งใจเรียน  ปฏิบติังานกระบวนการกลุ่ม  ซ่ือสัตย ์  และเห็น 
คุณค่าความส าคญัของงานท่ีไดรั้บงานมอบหมาย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

      ช่ัวโมงที ่  1 
1. ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)  

  1.1  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์
จ านวน  10  ขอ้ 
  1.2  ครูเร้าความสนใจนกัเรียน  โดยการน าข่าวเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มให้นกัเรียน
อ่าน แลว้นกัเรียนวเิคราะห์โดยครูใชค้  าถามกระตุน้ความสนใจนกัเรียนดงัน้ี 
   1.2.1  ข่าวท่ีนกัเรียนอ่านหวัขอ้ข่าววา่อยา่งไร 
   1.2.2   เน้ือหาของข่าวมีสาระส าคญัคืออะไร  
   1.2.3   การตดัไมใ้นข่าวมีจุดประสงคเ์พื่ออะไร  
   1.2.4   เพราะเหตุใดจึงมีการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า 
   1.2.5   นักเรียนเคยได้รับรู้  หรือไม่ว่ามีเน้ือหาวิชาหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  วชิานั้นคือวชิาอะไร 
   1.2.5   ครูแจง้ช่ือเร่ืองและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.3  จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ  5  คนตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ  เก่ง   1  คน        
ปานกลาง  3   คน  และอ่อน 1  คน  แล้วมอบหมายให้นักเรียนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ  คือ  หัวหน้า       
รองหวัหนา้   กรรมการ  และเลขานุการ  ครูสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบติังานกลุ่ม 
  
 
 



 

 2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration)   
  2.1  นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียนรู้ เล่มท่ี  1  เร่ือง  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียว
เศรษฐศาสตร์  คนละหน่ึงฉบบั 
  2.2  นกัเรียนศึกษาเร่ือง  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวเศรษฐศาสตร์  และศึกษาจนเกิดความเขา้ใจ
โดยมีครูคอยใหค้  าแนะน าขอ้สงสัย 
   3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 
  3.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายซักถาม เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวเศรษฐศาสตร์         
โดยมีคนเก่งในกลุ่มเป็นผูน้ าอภิปราย  จนเกิดความเขา้ใจทุกคน 
  3.2   นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวเศรษฐศาสตร์                 
จนเกิดความเขา้ใจทุกคน 
 ช่ัวโมงที ่ 2 
   4.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  4.1  นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายซกัถามขยายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวเศรษฐศาสตร์   
  4.2  นักเรียนรับแล้วท าใบงานท่ี  1   เร่ือง  ขยายความรู้สู่แผนผงัความคิด  ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวเศรษฐศาสตร์  โดยนกัเรียนวิเคราะห์ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  เป็นแผนผงั
ความคิด  โดยรับอุปกรณ์จากครู   คือ  กระดาษชาร์จ  ปากกาเคมี สีเมจิก  12  สี  กลุ่มละ  1  ชุด 
  4.3  เม่ือนกัเรียนเขียนแผนผงัเรียบร้อยแลว้ตรวจสอบความเรียบร้อย 
           5.  ขั้นประเมิน (Evaluation) 
  5.1  นักเรียนน าผลงานตามใบงานท่ี  1  จดันิทรรศการบริเวณห้องเรียน มีครู  เพื่อน
นกัเรียนประเมินผลงานโดยใชแ้บบประเมินใบงานท่ี  1  
  5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มรวมผลการประเมินผลงานจากใบงานท่ี  1  แลว้น าคะแนนส่งครู 
  5.3   ครูตรวจสอบคะแนนและประกาศผลคะแนนกลุ่มท่ีได้คะแนนชนะเลิศ               
รองชนะเลิศ   และมอบรางวลัชมเชยนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมพร้อมเก็บคะแนนระหวา่งเรียน 
  5.4  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เร่ือง  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวเศรษฐศาสตร์  
จ  านวน   10  ขอ้ เป็นรายบุคคล 
  5.5   เม่ือนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเรียบร้อยแล้วเปล่ียนกันตรวจ  โดยมีครู  
นกัเรียนร่วมกนัเฉลยและอภิปรายขอ้ท่ีนกัเรียนสงสัย 
  5.6  ครูมอบหมายให้นกัเรียนศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวเศรษฐศาสตร์  จากแหล่งเรียนรู้  
คือ  หอ้งสมุดโรงเรียน อินเทอร์เน็ต 
 
 



 

วสัดุอุปกรณ์/ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 

ข้อมูล วสัดุอุปกรณ์/ส่ือและแหล่งเรียนรู้ จ านวน 
ส่ือ 1.  ข่าวสถานการณ์ปัญหาการจดัสรรทรัพยากร 48 ชุด 

2.  เอกสารประกอบการเรียนรู้  เล่มท่ี  1  เร่ือง  ความรู้เบ้ืองตน้ 
      เก่ียวเศรษฐศาสตร์ 

48 เล่ม 

เทคนิค 1.  กระบวนการกลุ่มร่วมมือ  
2.  อภิปรายซกัถาม  
3.  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

แหล่งเรียนรู้ หอ้งสมุดโรงเรียน  อินเทอร์เน็ต  
 
การวดัและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เคร่ืองมือวดั วธีิการวดั เกณฑ์การผ่าน 

1. ด้านความรู้  (K) 
       นักเรียนสามารถบอกความ
เป็นมา  ความหมาย  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์
แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ได ้
 

 
1. แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน  เร่ือง  
ค ว า ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น
เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 

 
1. ทดสอบ 

 
1. คะแนนเต็ม  10 
คะแนนนัก เ รียนต้อง
ปฏิบติัได ้ 8  คะแนน 
ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

2. ด้านกระบวนการ(P) 
         นักเรียนสามารถวิเคราะห์  
ค ว า ม เ ป็ น ม า   ค ว า ม ห ม า ย  
ส าข า วิ ช า เ ศ รษฐศ าสต ร์  นัก
เศรษฐศาสตร์และประโยชน์ของ
วชิาเศรษฐศาสตร์ได ้  

 
2.  แบบประเมินใบ
งานท่ี  1 ขยายความรู้
สู่ แ ผนผัง ค ว าม คิ ด
ค ว า ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น
เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์   

 
2 . แ บ บ
ประเมินผล
งานใบงาน 
ท่ี  1 

 
2. คะแนนเต็ม  12 
คะแนนนัก เ รียนต้อง
ปฏิบติัได ้ 10  คะแนน 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
 

 
 
 

   

 



 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เคร่ืองมือวดั วธีิการวดั เกณฑ์การผ่าน 
3. ดา้นคุณลกัษณะ(A) 
   มีวินยัในการท างาน  ตั้งใจเรียน  
ปฏิบติังานกระบวนการกลุ่ม 
ซ่ือสัตยแ์ละเห็นคุณค่าความส าคญั
ของงานท่ีไดรั้บงานมอบหมาย 
 

3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

3. สังเกต
พฤติกรรม 

3.  คะแนนเตม็  20
คะแนนนกัเรียนตอ้ง
ปฏิบติัได ้ 16  คะแนน 
ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

 
ข้อเสนอแนะ          
 ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ.................................................... 

(นายสุรินทร์   โสฬส) 
ผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ  .................................................. 
(นายแสน   แหวนวงศ)์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 
 
 



 

บันทกึผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 
เร่ือง  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 

 
สาระเศรษฐศาสตร์                           วชิาสังคมศึกษา                                                           ส21101    
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………... 
ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

ปัญหาการสอน 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแก้ไข 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     

ลงช่ือ  .................................................. 
(นายสุรินทร์   โสฬส) 

ผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ  .................................................. 
(นายแสน   แหวนวงศ)์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
สาระเศรษฐศาสตร์   วชิาสังคมศึกษา                                                                                 ส21101    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                     เวลาในการท ากิจกรรม   3  นาที                                                                                                  
............................................................................................................................................................. 

จุดประสงค์ 
 เพื่อเร้าความสนใจนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา :  หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  ฉบบัท่ี  21,699  วนัพุทธท่ี  11  มีนาคม  พ.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ข่าว สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม 
 

 



 

 
 

  
สาระเศรษฐศาสตร์                          วชิาสังคมศึกษา                                                          ส21101    
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                           เวลาในการท ากิจกรรม   30  นาที                                                                                                  
............................................................................................................................................................. 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                      นัก เ รียนสามารถวิ เคราะห์  ความเป็นมา   ความหมาย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                  
นกัเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์เป็นแผนผงัความคิดได ้
ค าช้ีแจง 

ให้นกัเรียนวิเคราะห์ความเป็นมา  ความหมาย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  นกัเศรษฐศาสตร์และ
ประโยชน์เป็นแผนผงัความคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้  เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียว
เศรษฐศาสตร์ ลงในแผน่ชาร์จ 

1.  นกัเรียนรับวสัดุ อุปกรณ์จากครู   1  ชุด  ประกอบดว้ยปากกาสีเมจิก     
กระดาษชาร์จ กลุ่มละ  1  ชุด 

2.  เม่ือนกัเรียนท าใบงานเสร็จเรียบร้อยแลว้น าผลงานจดันิทรรสการในบริเวณห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท ี  1  เร่ือง  ขยายความรู้สู่แผนผงัความคิดความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์ 
 

 

 

เพื่อนเขา้ใจแลว้ลงมือท าเลย 



 

 
 

  
 
สาระเศรษฐศาสตร์                           วชิาสังคมศึกษา                                                          ส21101    
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                               เวลาในการท ากิจกรรม   5 นาที 
............................................................................................................................................................. 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                      นกัเรียนสามารถวเิคราะห์  ความเป็นมา  ความหมาย  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  
นกัเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์เป็นแผนผงัความคิดได ้
ค าช้ีแจง                 
               1.   ครูประเมินผลงานของนกัเรียนในการปฏิบติังานกลุ่มและให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงตาม
เกณฑก์ารประเมิน 
                2.   คะแนนเตม็ขอ้ละ   3   คะแนน     รวม    12    คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมินผลงานจากใบกจิกรรมและการสรุปเป็นแผนผงัความคิด   
      

รายการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
1.  เขียนและวาดภาพแผนภาพ
ความคิด สัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ี
เรียน 

3   (ดี) เขียนและวาดภาพแผนภาพความคิด                
มีความสัมพนัธ์ กบัเน้ือหาทั้งหมด 

2   (พอใช/้ปานกลาง)  เขียนสัมพนัธ์กบัเน้ือหาแต่ไม่ทั้งหมด 
1   (ควรปรับปรุง) ไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีเรียน 

2.  จ าแนกแผนภาพความคิด 
อยา่งเป็นระบบหรือหมวดหมู่    
ง่ายต่อการจดจ าไดถู้กตอ้ง 

3   (ดี) 
 

เป็นระบบหรือหมวดหมู่ง่ายต่อการ
จดจ าและถูกตอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

2   (พอใช/้ปานกลาง) 
 

เป็นระบบหรือหมวดหมู่ง่ายต่อการ
จดจ า แต่ยงัไม่สมบูรณ์ 

1   (ควรปรับปรุง) ไ ม่ เ ป็ น ร ะ บ บ ห รื อ ห ม ว ด ห มู่                         
ท าใหย้ากต่อการจดจ า 

 
 
 

แบบประเมินใบงานท ี  1     

ขยายความรู้สู่แผนผังความคิดความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์ 
 

 



 

รายการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
3.  มีความคิดสร้างสรรค ์
ในการเขียนและวาดภาพ 
แ ผ นภ า พ ค ว า ม คิ ด  สี สั น
สวยงาม น่าสนใจ 
 

3   (ดี) 
 

 ออกแบบภาพแผนภาพความคิด  
สีสันสวยงามน่าสนใจ 

2   (พอใช/้ปานกลาง) 
 

 การเขียนภาพแผนภาพความคิด สีสัน 
ไม่น่าสนใจ 

1   (ควรปรับปรุง) การ เ ขียนหรือวาดภาพแผนภาพ
ความคิด  ไม่มีการตกแต่งผลงาน 

4.  ความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของผลงาน 

3   (ดี) 
 

 ผลงานมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

2   (พอใช/้ปานกลาง)  ผลงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1   (ควรปรับปรุง)  ผลงานไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์ 
วชิา  สังคมศึกษา  ส21101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

เวลาในการท ากิจกรรม   10  นาที 
 

ค าช้ีแจง 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร 

ก ข ค หรือ ง ลงในกระดาษค าตอบ (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

1.  แนวคิดเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ไดก่้อตวั   
     เป็นรูปเป็นร่างโดยนกัเศรษฐศาสตร์ท่าน 
     ใด 
     ก.  plato  
     ข.  Aristotle 
     ค.  Adam smith 
     ง. John locke 
2. ผูน้ า แนวคิดเศรษฐศาสตร์คือใคร 
    ก. plato  
    ข. Aristotle 
    ค. Adam smith  
   ง. John locke 
3.  แนวคิดในการแบ่งงานกนัท าตามความ 
     ถนดั ถูกเสนอข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยผูใ้ด 
     ก. plato  
     ข. Aristotle 
      ค. Adam smith  
     ง. John locke 
4. ขอ้ใดเป็นแนวคิดท่ี Adam smith เสนอ 
    ก. มนุษยต์อ้งก าหนดมูลค่าของเงินเพื่อให ้  
         แลกเปล่ียนสะดวกข้ึน 
     ข. ความมัง่คัง่ท่ีแทจ้ริงเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่  
         ตามธรรมชาติซ่ึงมีจ ากดั 

     ค. รัฐควรเขา้มามีบทบาทใหน้อ้ยท่ีสุดและ 
         ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเอกชน 
     ง. การท างานท่ีดีตอ้งท างานตามความ      
         ช านาญของตวัเอง 
5.  เศรษฐศาสตร์ เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองอะไร 
     ก.  การใชจ่้ายเงินในระบบเศรษฐกิจ  
     ข.  การแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ 
     ค.  การจดัสรรทรัพยากร  
     ง.  การควบคุมทรัพยากร 
6.  Oikonomikos เป็นรากศัพท์ของค า 
economics อยากทราบวา่รากศพัทน์ั้นแปลวา่
อะไร 
    ก.  เศรษฐศาสตร์  
    ข.  เศรษฐกิจ 
    ค.  การดูแลการจดัการบา้น 
    ง.  การบริหารเงิน 
7.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดวชิา 
      เศรษฐศาสตร์ข้ึนมาในโลก 
      ก.  เพราะมนุษยต์อ้งประสบกบัปัญหา 
           ทางเศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 
      ข.  เพราะมาแกปั้ญหาเอารัดเอาเปรียบ 
           ของผูผ้ลิตและพอ่คา้คนกลาง 
       



 

      ค.  เพราะการบริหารและการจดัการใน   
            ครัวเรือนมีปัญหา 
      ง.   เพราะทรัพยากรกบัความตอ้งการของ   
           มนุษยไ์ม่สมดุลกนั 
8.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถือวา่เป็นทรัพยากร 
    ก.   เงิน - เวลา  
    ข.  บา้น – เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    ค.  ความรัก – ความดี  
    ง.  มนุษย ์– แม่น ้า 

9.  เกณฑส์ าคญัท่ีสุดในการพิจารณาวา่เป็น 
    ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์คือขอ้ใด 
     ก. ความเป็นรูปธรรม  
     ข. ความเป็นนามธรรม 
     ค. ความมีจ ากดั 
     ง. ความมีมูลค่าในตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ความตอ้งการในทางเศรษฐศาสตร์ต่าง
จากความจ าเป็นในทางเศรษฐศาสตร์อยา่งไร 
       ก.  ความตอ้งการจะขยายตวัไม่มีท่ีส้ินสุด    
            แต่ความจ าเป็นอาจส้ินสุดได ้
       ข.  ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีก็ได ้แต่   
             ความจ าเป็นมนุษยต์อ้งมี 
       ค.   ความตอ้งการตอ้งใชเ้งินซ้ือ แต่ความ   
             จ  าเป็นใชเ้งินซ้ือไม่ได ้
        ง.   ความตอ้งการท าใหเ้กิดกิจกรรมทาง    
              เศรษฐกิจ แต่ความจ าเป็นไม่ท าให ้
              เกิดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
วชิา  สังคมศึกษา  ส21101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

เวลาในการท ากิจกรรม   10  นาที 
ขอ้ เฉลย 
1 ค 
2 ค 
3 ก 
4 ข 
5 ค 
6 ค 
7 ง 
8 ข 
9 ข 
10 ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบหลังเรียน  เร่ือง  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์ 
วชิา  สังคมศึกษา  ส21101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

เวลาในการท ากิจกรรม   10  นาที 
 

ค าช้ีแจง 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษร 

ก ข ค หรือ ง ลงในกระดาษค าตอบ (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
1.  แนวคิดเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ไดก่้อตวัเป็น   
    รูปเป็นร่างโดยนกัเศรษฐศาสตร์ท่านใด 
    ก. plato  
    ข. Aristotle 
    ค. Adam smith 
    ง. John locke 
2. ผูน้ าแนวคิดเศรษฐศาสตร์คือใคร 
    ก. plato  
    ข. Aristotle 
    ค. Adam smith  
    ง. John locke 
3.  แนวคิดในการแบ่งงานกนัท าตามความ 
     ถนดั ถูกเสนอข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยผูใ้ด 
     ก. plato  
     ข. Aristotle 
     ค. Adam smith  
     ง. John locke 
4. ขอ้ใดเป็นแนวคิดท่ี Adam smith เสนอ 
    ก.  มนุษยต์อ้งก าหนดมูลค่าของเงินเพื่อให ้  
          แลกเปล่ียนสะดวกข้ึน 
    ข.  ความมัง่คัง่ท่ีแทจ้ริงเป็นส่ิงท่ีมีอยูต่าม   
          ธรรมชาติซ่ึงมีจ ากดั 
     

     
    ค.  รัฐควรเขา้มามีบทบาทใหน้อ้ยท่ีสุดและ 
         ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเอกชน 
    ง.  การท างานท่ีดีตอ้งท างานตามความ   
         ช านาญของตวัเอง 
5.  เศรษฐศาสตร์ เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองอะไร 
     ก.  การใชจ่้ายเงินในระบบเศรษฐกิจ  
     ข.  การแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ 
     ค.  การจดัสรรทรัพยากร  
     ง.  การควบคุมทรัพยากร 
6.  Oikonomikos เป็นรากศพัทข์องค า  
      Economics อยากทราบวา่รากศพัทน์ั้น 
       แปลวา่อะไร 
       ก.  เศรษฐศาสตร์  
       ข.  เศรษฐกิจ 
       ค.  การดูแลการจดัการบา้น 
       ง.  การบริหารเงิน 
7.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดวชิา 
      เศรษฐศาสตร์ข้ึนมาในโลก 
    ก.  เพราะมนุษยต์อ้งประสบกบัปัญหาทาง   
         เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 
    ข.  เพราะมนุษยแ์กปั้ญหาการเอารัดเอา 
         เปรียบของผูผ้ลิตและพอ่คา้คนกลาง 
     



 

    ค.  เพราะการบริหารและการจดัการใน   
         ครัวเรือนมีปัญหา 
    ง.   เพราะทรัพยากรกบัความตอ้งการของ 
         มนุษยไ์ม่สมดุลกนั 
8.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถือวา่เป็นทรัพยากร 
    ก.  เงิน - เวลา  
    ข.  บา้น – เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    ค.  ความรัก – ความดี  
   ง.  มนุษย ์– แม่น ้า 

9.  เกณฑส์ าคญัท่ีสุดในการพิจารณาวา่เป็น 
     ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์คือขอ้ใด 
     ก.  ความเป็นรูปธรรม  
     ข.  ความเป็นนามธรรม 
     ค.  ความมีจ ากดั  

 10.  ความตอ้งการในทางเศรษฐศาสตร์ต่าง    
       จากความจ าเป็นในทางเศรษฐศาสตร์ 
       อยา่งไร 
       ก.  ความตอ้งการจะขยายตวัไม่มีท่ีส้ินสุด    
            แต่ความจ าเป็นอาจส้ินสุดได ้
       ข.  ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีก็ได ้แต่   
             ความจ าเป็นมนุษยต์อ้งมี 
        ค.  ความตอ้งการตอ้งใชเ้งินซ้ือ แต่ความ   
              จ าเป็นใชเ้งินซ้ือไม่ได ้
        ง.  ความตอ้งการท าใหเ้กิดกิจกรรมทาง   
              เศรษฐกิจ แต่ความจ าเป็นไม่ท าใหเ้กิด 
              กิจกรรม 

 

  ง.  ความมีมูลค่าในตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  เร่ือง  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
วชิา  สังคมศึกษา  ส21101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

เวลาในการท ากิจกรรม   10  นาที 
ขอ้ เฉลย 
1 ค 
2 ค 
3 ก 
4 ข 

5 ค 
6 ค 
7 ง 
8 ข 

9 ข 

10 ข 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
สาระเศรษฐศาสตร์                             วชิาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม                  ส21101    
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   
………………………………………………………………………………………………………. 

น.ร.เลขท่ี 
ผลคะแนนระหว่างเรียน 

จุดประสงคท่ี์  1 จุดประสงคท่ี์  2 จุดประสงคท่ี์  3 รวม 
ร้อยละ 

คะแนนเตม็ 10 12 20 42 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

แบบบันทกึคะแนนระหว่างเรียน 
 



 

น.ร.เลขท่ี 
ผลคะแนนระหว่างเรียน 

จุดประสงคท่ี์  1 จุดประสงคท่ี์  2 จุดประสงคท่ี์  3 รวม 
ร้อยละ 

คะแนนเตม็ 10 12 20 42 
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      



 

น.ร.เลขท่ี 
ผลคะแนนระหว่างเรียน 

จุดประสงคท่ี์  1 จุดประสงคท่ี์  2 จุดประสงคท่ี์  3 รวม 
ร้อยละ 

คะแนนเตม็ 10 12 20 42 
47      
48      
เฉล่ีย      
S.D      
ร้อยละ      
ผา่น   
ไม่ผา่น   

 
ลงช่ือ........................................... 

(นายสุรินทร์   โสฬส) 
ผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


