
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี   6    กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ                          
เร่ือง   กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ   
วิชา สงัคมพื้นฐาน      รหสัวิชา  ส  23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3                  ภาคเรียนท่ี   1                         เวลา       6   ชัว่โมง                  
ผูส้อน    นางสาล่ี     อุตมา                         

……………………………………………………………………………………… 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
มาตรฐานมาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการ 
ผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากร ท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 
 

ตัวช้ีวดั 
              ตัวช้ีวดัที ่1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

ผลการเรียนรู้ 
 การปลูกและอนุรักษ์พนัธ์ไม้ไทยท้องถ่ินของไทยมิให้สูญพนัธ์ุ 
 

สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
กลไกราคาเป็นเคร่ืองมือในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาสินคา้

เกิดจากแรงผลกัดนัของอุปสงคแ์ละอุปทาน 
 

บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.  เหตุผล 

1.1มีเหตุผลในการดาํเนินชีวติอยา่งรู้คุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  

2. พอประมาณ 

1.1มีการรู้จกัการวางแผนการทาํงานกลุ่ม 
3.มีภูมิคุมกนัทีด่ี 

3.1มีจิตสาํนึกในการประหยดัการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดและอนุรักษพ์นัธ์ุไม้
ทอ้งถ่ินของไทย 
เงื่อนไข 
1.1. ความรู้กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
1.2 มีความรู้เก่ียวกบัการศึกษา นาํหลกัวิชาเศรษฐศาสตร์ไปใชไ้ดอยา่งถูกตอ้ง 



1.3  
      คุณธรรม 

     1.1 มีคุณธรรมมีนํ้าใจในการช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
  1.ความหมายและประเภทของตลาด  
  2.ความหมายและตวัอยา่งของอุปสงคแ์ละอุปทาน 
  3.ความหมายและความสาํคญัของกลไกราคาและการกาํหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
  4.หลกัการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ 

 สาระการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
1. ศึกษาชนิดของพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินหายากท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 
2. ปลูกแหล่งศึกษาพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินของไทยเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทกัษะ / กระบวนการ 

  1.ทกัษะการคิดวิเคราะห์     
  2.กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  
 

  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1.มีวินยั 
2.ใฝ่เรียนรู้ 
 

สาระสอดแทรกเร่ืองท้องถ่ิน/ โรงเรียน/การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ปลูกฝังในเร่ืองการรักษาความสะอาดไม่ท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ 
สมรรถนะสําคญั 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 
 1.ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
 2.ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง การวิเคราะห์ตลาด 

 3.นาํเสนอผลงานกลุ่ม 

 4.สืบคน้พนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินของไทย 

 5.ปลูกพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินของไทยใกลสู้ญพนัธ์ุ 



 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ตลาดในระบบเศรษฐกจิ        2   ช่ัวโมง  

1.ครูนาํภาพตลาดสินคา้ลกัษณะต่างๆ มาใหน้กัเรียนดู แลว้ตอบคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะสาํคญัของ
ตลาดเหล่านั้น 
 2.ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละกนัตามความสามารถ ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัตลาดในระบบเศรษฐกิจ เร่ือง ลกัษณะทัว่ไปของตลาด และเร่ือง ตลาดตามลกัษณะการ
แข่งขนั(เงื่อนไขคุณธรรม) 
 3.สมาชิกแต่ละคนนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มาทาํใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
เสร็จแลว้ใหส้มาชิกทุกคนร่วมกนัอธิบายความรู้และตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นครูและนกัเรียนช่วยกนั
ตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบในใบงานท่ี 1.1 (เงื่อนไขความรู้) 
 4.นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกข่าวท่ีครูแจกให ้กลุ่มละ 1 ข่าว แลว้นาํไปวิเคราะห์และตอบคาํถามตาม
หวัขอ้ท่ีกาํหนดใน    ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง การวิเคราะห์ตลาด เสร็จแลว้นาํส่งครูผูส้อน(ความมีเหตุผล) 
 

 5. ครูตรวจสอบความถูกตอ้งผลงานของนกัเรียนในใบงานท่ี 1.2 และเลือกผลงานท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดติด ป้ายนิเทศท่ีหนา้ชั้นเรียน  (ความพอประมาณ) 
 

กลไกราคา              1                    ช่ัวโมง 
1.ครูนาํภาพชาวสวนท่ีนาํผลไมม้าวางขายหลายชนิด หรือภาพตลาดเส้ือผา้จาํนวนมากมาให้

นกัเรียนดู และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัราคาของสินคา้ ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ ราคาสินคา้นั้นจะ
เป็นไปตามกลไกราคา  
 2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ เร่ือง กลไกราคา ในหวัขอ้ อุปสงค ์และอุปทาน  
 3.นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ร่วมกนัศึกษาความรู้เร่ือง กลไกราคา และร่วมมือกนัทาํใบงานท่ี 
2.1 เร่ือง กลไกราคา โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัตอบคาํถามตามท่ีครูกาํหนด 
ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบในใบงานท่ี 2.1  
 4.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เร่ือง กลไกราคา และเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง     อุปสงค์
และอุปทาน (ภูมิคุ้มกนัในเร่ืองการกาํหนดราคา) 
การกาํหนดราคาในระบบเศรษฐกจิ                          1        ช่ัวโมง 

1.ครูใหต้วัแทนนกัเรียนอ่านหวัขอ้ข่าวในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัราคาสินคา้ข้ึนสูง และใหร่้วมกนั
ตอบคาํถามเก่ียวกบัเหตุผลการข้ึนลงของราคาสินคา้ ครูอธิบายเช่ือมโยงใหน้กัเรียนเห็นวา่การกาํหนดราคา
สินคา้จะเป็นไปตามกลไกราคาตลาด 

2.ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกาํหนดราคา การปรับ และเปล่ียนแปลงราคาสินคา้
และบริการ (ความพอประมาณ การรู้จักการเปลีย่นแปลงราคาของสินค้า) 



 3. นกัเรียนกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ช่วยกนัศึกษาความรู้และทาํใบงานท่ี 3.1 เร่ือง การกาํหนดราคา
ในระบบเศรษฐกิจ ตามท่ีกาํหนด   
 4. ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบในใบงานท่ี 3.1 
 5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัการกาํหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ  
กจิกรรมการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
 1.ใหน้กัเรียนสืบคน้พนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินของไทยใกลสู้ญพนัธ์ุ 

 2. ใหน้กัเรียนอภิปรายถึงความสาํคญัของพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินของไทยใกลสู้ญพนัธ์ุท่ีตอ้งอนุรักษไ์ว ้

 3. ใหน้กัเรียนเลือกพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินของไทยใกลสู้ญพนัธ์ุ กลุ่มละ  1  ชนิดจาํนวนอยา่งนอ้ย        
3   ตน้ เพื่อจดัทาํเป็นแหล่งศึกษาความรู้ พร้อมจดัทาํสารประโยชน์ของตน้ไมน้ั้น ๆ 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 

1. ภาพข่าวเศรษฐกิจทัว่ไป  
2. ใบงานเร่ืองตลาด 
3. ใบความรู้เร่ืองความรู้กลไกราคา 
4. อินเตอร์เน็ต 
5. ปราชญช์าวบา้นเร่ืองตน้ไมห้ายากใกลสู้ญพนัธ์ุ 

 

การวดัผลประเมินผล 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
1.ประเมินใบงาน ใบงาน ร้อยละ 70 ผา่นเกณฑ ์
2.สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ  2  ผา่นเกณฑ ์
3.นาํเสนอผลงานกลุ่ม แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ  2  ผา่นเกณฑ ์
4.ประเมินแหล่งการเรียนรู้พนัธ์ุไม้

ทอ้งถ่ินของไทย 

แบบประเมินการนาํเสนอผลงานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ  2  ผา่นเกณฑ ์

4.  ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 80%  ข้ึนไป =    ดีมาก 
70 – 79% =    ดี 
60 – 69% =    เกือบดี 
51 – 59% =    ปานกลาง 
ตํ่ากวา่    50% =    ไม่ผา่น 
ระดบัคุณภาพ  60 %  ผา่นเกณฑ ์

 


