หน่ วยการเรียนรู้ องิ มาตรฐาน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง กลไกราคาและเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
รหัสวิชา ส32104
ชื่ อรายวิชา สั งคมศึกษา 6
กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เวลาเรียน 6 ชั่ วโมง
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
----------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้
ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ าํ กัดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวติ อย่างมี
คุณภาพ
ตัวชี้วดั ชั้นปี / ตัวชี้วดั ช่วงชั้น / ผลการเรี ยนรู้
ส 3.1 ม.3/1 อธิ บายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ส 3.1 ม.3/2 มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตรฐาน
ส 3.1 ม.3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
2. สาระสํ าคัญ
กลไกราคาเป็ นเครือ่ งมือในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึง่ การเปลีย่ นแปลงในระดับราคาสินค้าเกิด
จากแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทาน
ปจั จุบนั มีปญั หาท้องถิน่ ทัง้ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปญั หาและพัฒนาท้องถิน่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ระบบสหกรณ์มแี นวคิดทีส่ มั พันธ์กบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สาระการเรียนรู้
1) ความหมายและประเภทของตลาด
2) ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน
3) ความหมายและความสําคัญของกลไกราคาและการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
4) หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าและบริ การ
5) สํารวจสภาพปั จจุบนั ปั ญหาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
6) วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่างๆ
9) หลักการสําคัญของระบบสหกรณ์

10) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4. ชิ้นงาน / ภาระงาน
รายงาน เรือ่ ง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
รายงานการเข้าร่ วมกิจกรรมการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใบงาน
5. สมรรถนะ
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
6. กรอบการวัดและประเมินผล
6.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง กลไกราคา
2. ใบงานที่ 1.2 เรื่ อง การกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ปั ญหาเศรษฐกิจ
4. ใบงานที่ 2.2 เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
5.ใบงานที่ 2.3 เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
6. สังเกตการนําเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรี ยน
7. สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรี ยน
6.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด)
รายการประเมิน
1. ความหมาย ประเภท ของ
ตลาดและข้ อดีข้อเสียของ
ตลาดแต่ ละประเภท

ดีมาก (3)

ระดับคะแนน
ดี (2)

พอใช้ (1)

อธิบายความหมายประเภท
ของตลาดและข้อดีขอ้ เสี ยของ
ตลาดแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

อธิบายความหมายประเภท
ของตลาดและข้อดีขอ้ เสี ยของ
ตลาดแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

อธิบายความหมายประเภทของ
ตลาดและข้อดีขอ้ เสี ยของตลาด
แต่ละประเภทได้ถูกต้องเป็ น

เป็ นส่วนใหญ่

เป็ นบางส่วน

2. ความหมายตัวกําหนด และ อธิบายความหมายตัวกําหนด
การเปลีย่ นแปลงอุปสงค์ และ และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
และอุปทานได้ถูกต้องเป็ น
อุปทาน
ส่วนใหญ่

อธิบายความหมายตัวกําหนด
และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
และอุปทานได้ถูกต้องเป็ น
บางส่วน

3. กลไกราคาและการกําหนด อธิบายกลไกราคาและการ
กําหนดราคาในระบบ
ราคาใน ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจได้ถูกต้องเป็ นส่วน
ใหญ่
4. การเสนอแนะแนวทางการ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
แก้ ไขปัญหาและการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ท้ องถิ่นตามปรัชญาของ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
เศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสม และสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้เป็ น ส่วนใหญ่
5. การเข้ าร่ วมกิจกรรมเกีย่ วกับ เข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปั ญหาและการพัฒนา
การแก้ ไขปัญหาและการ
พัฒนาท้ องถิ่นตามปรัชญาของ ท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมี
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักฐานการปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนค่อนข้างชัดเจน
เขียนวิเคราะห์ผลของการมี
6.การวิเคราะห์ ผลของการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมเกีย่ วกับ ส่วนร่ วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแก้ไขปั ญหาและการ
การแก้ ไขปัญหาและการ
พัฒนาท้ องถิ่นตามปรัชญาของ พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลถูกต้อง 3 ประเด็น
7.การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ างแนวคิดของเศรษฐกิจ ระหว่างแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ได้
พอเพียงกับระบบสหกรณ์
ถูกต้อง ค่อนข้างสมบูรณ์

อธิบายกลไกราคาและการ
กําหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจได้ถูกต้องเป็ น
บางส่วน
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้เป็ นบางส่วน
เข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปั ญหาและการพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมี
หลักฐานการปฏิบตั ิแต่ไม่
ชัดเจน
เขียนวิเคราะห์ผลของการมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแก้ไขปั ญหาและการ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง 2 ประเด็น
เขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ได้
ถูกต้อง แต่ไม่สมบูรณ์

บางส่วน แต่สาํ นวนค่อนข้าง
วกวน
อธิบายความหมายตัวกําหนด
และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
และอุปทานได้ถูกต้องเป็ น
บางส่วน แต่สาํ นวนค่อนข้าง
วกวน
อธิบายกลไกราคาและการ
กําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
ไม่ถูกต้อง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม แต่ไม่สามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้
เข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปั ญหาและการพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่มี
หลักฐาน
เขียนวิเคราะห์ผลของการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปั ญหาและการพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้อง 1 ประเด็น
เขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ไม่
ถูกต้อง

เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
18 - 20
14 - 16
11 - 13
8 - 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

7. กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจ เรื่ อง ลักษณะทัว่ ไปของตลาด และเรื่ อง
ตลาดตามลักษณะการแข่งขัน
2. นักเรี ยนนําความรู ้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าร่ วมกันอธิ บายความรู ้และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครู และนักเรี ยน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบ
3. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า ราคาสิ นค้านั้นจะเป็ นไปตามกลไกราคา
4. นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื่ อง กลไกราคา
5. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้เรื่ อง กลไกราคา และเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
6. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกําหนดราคา การปรับ และเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าและบริ การ
7. นักเรี ยนศึกษาความรู ้เกี่ยวกับปั ญหาของท้องถิ่นของไทย จากหนังสื อเรี ยนและหนังสื อค้นคว้าเพิ่มเติม ตาม
หัวข้อที่ครู กาํ หนด
8. นักเรี ยนอธิ บายความรู ้ที่ตนได้ศึกษามาและอภิปรายผลงานในใบงานที่คู่ของตนรับผิดชอบ
9. นักเรี ยนวางแผนการปฏิ บตั ิตนในการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่ นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
10.ศึ ก ษาความรู ้ เ รื่ อง ข้อ ควรคํา นึ ง ในการนํา ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้ และการนํา แนวคิ ดของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ
11.ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
12.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงเหตุผลของความประทับใจในกิจการหรื อกิจกรรมของสหกรณ์โรงเรี ยน
และร่ วมกันเขียนแผนผังความคิด บนกระดานหน้าชั้นเรี ยน
13.นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาความรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์ในประเด็นที่ครู กาํ หนด
14.นักเรี ยนส่ งรายงานผลการเข้าร่ วมกิ จกรรมการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่ นตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงตาม
15.นักเรี ยนทําแบบทดสอบหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
8. สื่ อ / แหล่งการเรี ยนรู้ (ทีใ่ ช้ เป็ นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย)
8.1 สื่ อการเรี ยนรู้

1. ใบงาน
2. หนังสื อประกอบการเรี ยนสํานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์
3. บัตรภาพ
4. ตัวอย่างข่าว
8.2 แหล่งการเรี ยนรู ้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ www.google.com

แบบทดสอบก่ อนและหลังเรียน ประจําหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
คําชี้แจง ให้นักเรี ยนเลื อกคําตอบที่ ถูกต้องที่ สุดเพี ยงข้อเดี ย ว
1. “ตลาดสี่ มุมเมื อ งจะมี สินค้าจากเกษตรกรนํามาขาย
จํานวนมาก ส่ วนตลาดรถยนต์จ ะมี อยู่ในตัวเมื องของ
ทุ กจังหวัด ” ข้อความดัง กล่ าวเป็ นการแบ่ งลักษณะของ
ตลาดตามข้อใด
ก. แบ่ งตามชนิ ดของสิ นค้า
ข. แบ่ งตามลักษณะการขายสิ นค้า
ค. แบ่ งตามวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้า
ง. แบ่ งตามลักษณะการแข่งขันที่ มีอยู่ในตลาด
2. ข้อความใดสอดคล้องกับลักษณะของตลาดแข่งขัน
สมบู รณ์
ก. ก้อยซึ่ งเป็ นแม่บ้านมักจะซื้ อผงซัก ฟอกหลายยี่ห้อ
เปลี่ ยนกัน ไป เพราะคุ ณภาพและราคาใกล้เคี ยงกัน
ข. ตลาดนัด กลางของจังหวัดจะมี คนนิ ยมไปซื้ อของ
จํานวนมาก แต่มี สินค้าจํานวนน้อย
ค. บริ ษทั สหรุ่ งเรื อง ผลิ ตเตารี ดไฟฟ้ ารุ่ นใหม่อ อกมา
ซึ่ งมี ร าคาแพงกว่าเตารี ดของบริ ษทั อื่ น
ง. ในวันขึ้ นปี ใหม่ร้านค้าที่ เก่ งเป็ นเจ้าของประกาศลด
ราคาสิ นค้าถูก กว่าเดิ ม 50 เปอร์ เซ็ นต์
3. ข้อดี ของตลาดแข่งขันสมบู ร ณ์ คื ออะไร
ก. ผูผ้ ลิ ตสามารถกําหนดราคาสิ น ค้าได้สูง
ข. ผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิ ตร่ วมมื อกัน กําหนดราคาสิ นค้า
ค. ผูบ้ ริ โภคมี โ อกาสในการเลื อ กซื้ อสิ นค้าราคาที่ ต่าํ สุ ด
ง. ผูผ้ ลิ ตสิ นค้ามี ก ารแข่งขันกันอย่างเสรี เ พื่อขายสิ นค้า
ให้ได้มากที่ สุด
4. “ถ้าราคาสิ นค้าและบริ ก ารใดๆ เพิ่มขึ้ น ความต้องการซื้ อ
สิ นค้า และบริ การนั้นจะลดน้อยลง ถ้าราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การใดๆ ลดลง ความต้องการซื้ อ สิ นค้า และบริ การนั้น
จะเพิ่มขึ้ น” ข้อความดังกล่า วสอดคล้องกับข้อใด
ก. กฎของอุป สงค์
ข. กฎของอุปทาน
ค. ตัวกําหนดอุปสงค์ ง. ตัว กําหนดอุปทาน
5. ข้อความเกี่ ย วกับปั จจัยกําหนดอุปทานข้อใดถู กต้อง
ก. ถ้าราคาสิ นค้าสู งขึ้ น ผูผ้ ลิ ตจะลดจํานวนการผลิ ต ลง
ข. ถ้าหากสิ นค้ามี ราคาถูก ลง ผูผ้ ลิ ตจะได้กาํ ไรน้อ ยลง
ทําให้ลดการผลิ ต ลง

ค. จํานวนผูผ้ ลิ ตถ้ามี มากขึ้ น ทําให้อุปทานเพิ่ มขึ้ น
ถ้าผูผ้ ลิ ต ลดน้อ ยลง จะทําให้อุ ปทานลดลง
ง. ช่ วงภาวะนํ้ามันราคาแพง ผูผ้ ลิ ตรถยนต์จะผลิ ต
รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ประหยัดนํ้ามัน
6. การปรั บตัวที่ ทาํ ให้ปริ ม าณซื้ อ และปริ ม าณขายเท่ า กัน
พอดี ณ ระดับราคาใดราคาหนึ่ งนั้น สอดคล้องกับ
ข้อความใด
ก. อุปทาน
ข. อุป สงค์
ค. กลไกราคา
ง. ราคาดุ ลยภาพ
7. “ถ้าในตลาดมี ผูข้ ายเพียงรายเดี ยว อาจกําหนดราคา
สิ นค้าให้สูงได้” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับปั จจัยการ
กําหนดราคาในข้อใด
ก. กลุ่มเป้ าหมาย
ข. สภาวะทางเศรษฐกิ จ
ค. การแข่งขันของตลาด ง. ต้นทุ นการผลิ ตและจําหน่ าย
8. การกําหนดราคาในทางปฏิ บัติมีวตั ถุป ระสงค์หลาย
ประการ ยกเว้ นข้อใด
ก. เพื่อให้ราคาสิ นค้าเท่ าเที ย มกัน
ข. เพื่อขยายตลาดให้ก ว้า งขวาง
ค. เพื่อสร้ างยอดขาย
ง. เพื่อสร้ างกํา ไร
9. ข้อเสี ยของตลาดแข่งขันสมบู ร ณ์ คื อ อะไร
ก. ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูก้ าํ หนดราคาสิ น ค้า
ข. ไม่มี การแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิ ต อย่างแท้จ ริ ง
ค. ผูผ้ ลิ ตได้กาํ ไรเป็ นอัตราส่ วนที่ ค่อนข้างมาก
ง. ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า พยายามลดต้นทุ นทําให้คุณภาพสิ นค้า
ตํ่า
10. ข้อใดคื อความหมายของกลไกราคา
ก. การผลิ ตที่ มีค วามสมดุ ลกับ การบริ โภค
ข. ราคาสิ นค้า และการผลิ ตถู กกํา หนดโดยความ
ต้องการของผูบ้ ริ โ ภค
ค. ปริ มาณสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โ ภคและผูผ้ ลิ ตมี ความ
ต้องการเท่ า กัน
ง. การเปลี่ ยนแปลงในระดับราคาสิ นค้าซึ่ งเกิ ดจาก
แรงผลักของอุป สงค์และอุปทาน

1. ก

2. ก

3. ค

4. ก

5. ค

6. ง

7. ค

8. ก

9. ข

10. ง

