
 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถาบันการเงินที่ส าคัญ 

รหัสวิชา ส21103             เวลา 2 ชั่วโมง 
 
 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน       
มาตรฐานที่  ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
ส 3.2 ม.1/1  วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท 

และธนาคารกลาง 

สาระส าคัญ 
 สถาบันการเงินแต่ละประเภทต่างก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน โดยมีธนาคารกลางเป็นผู้ดูแล
ควบคุมซึ่งสถาบันการเงินล้วนมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันการเงินได้ 
2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทได้ 
3. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความส าคัญของธนาคารกลางได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ชั่วโมงที่1 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูซักถามนักเรียนถึงความพร้อมของการน าเสนอ 
ข้อมูลที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ 

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร    
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สถาบันการเงิน 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถาบันการเงินที่ส าคัญ 

รหัสวิชา ส21103       
เวลา 2 ชั่วโมง 



 

ที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งครูมอบหมายงานไว้เมื่อชั่วโมงท่ีแล้ว  
2. ครูให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าประสบการณ์ 

และความรู้ที่สมาชิกแต่ละคนได้ศึกษามา โดยใช้เวลาเล่าคนละ 
3-5 นาทีสมาชิกที่ เป็นผู้ ฟังจะต้องตั้ งใจ ฟัง และจดบันทึก
ประเด็นส าคัญของข้อมูลที่ได้รับฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัย
ต่างๆและช่วยกันสรุปสาระส าคัญท่ีได้จากการฟัง 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน และ 
ให้สมาชิกกลุ่มอื่นซักถามข้อสงสัย ครูช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ขั้นสอน 
4. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบัน 

การเงินที่ส าคัญให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง
สถาบันการเงินที่ส าคัญ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
เพ่ิมเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 

5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตาม 
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน สมาชิกช่วยกันท าใบงานที่  1 เรื่อง 
สถาบันการเงินที่ส าคัญ โดยแบ่งหน้าที่กันท างาน ดังนี้ 

- สมาชิกคนที่ 1 มีหน้าที่อ่านค าถาม และแยกแยะสิ่งที่ 
เป็นประเด็นส าคัญของค าถาม 

- สมาชิกคนที่ 2 วิเคราะห์หาแนวทางตอบค าถาม  
อธิบายให้ได้มาซึ่งแนวค าตอบ หรืออธิบายให้ได้มาซึ่งค าตอบ 

- สมาชิกคนที่ 3 รวบรวมข้อมูลและเขียนค าตอบ 
- สมาชิกคนที่ 4 สรุปขั้นตอนท้ังหมด และตรวจ 

ค าตอบ 
6.  สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันตอบค าถามในใบงานที่ 

1 จนเสร็จ มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน 
7.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 1 และ

ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังมีความสงสัย  
8.  นั ก เรียนแต่ละกลุ่ มช่ วยกันทบทวนความรู้ เพ่ื อ

เตรียมการแข่งขันตอบปัญหา 

ชั่วโมงที่ 2 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ทักษะการเรียนรู้ 9 ในศตวรรษที ่21 
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้/
ปัญหา 
 การสื่อสารและความร่วมมือ  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
 ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มีวินัย 
 ใฝ่เรียนรู ้
 อยู่อย่างพอเพยีง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 

 
 



 

9.  ครูให้นักเรียนช่วยกันจัดสถานที่ในการแข่งขันตอบ
ปัญหาโดยจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม มีทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางค่อนข้าง
เก่งกลุ่มปานกลางค่อนข้างอ่อน และกลุ่มอ่อน 

10.  สมาชิกแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปนั่งประจ าโต๊ะตามที่
ครูก าหนด  

 - นักเรียนที่เก่งของกลุ่มจะไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจัดไว้ส าหรับ   
คนเก่ง  

 - นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางค่อนข้างเก่ง จะ
ไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจัดไว้ส าหรับคนที่มีความสามารถระดับปานกลาง
ค่อนข้างเก่ง  

 - นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางค่อนข้างอ่อน จะ
ไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจัดไว้ส าหรับคนที่มีความสามารถระดับปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน  

 - นักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อน จะไปนั่งที่โต๊ะ
ซึ่งจัดไว้ส าหรับคนที่มีความสามารถระดับอ่อน 

ในกรณีที่มีนักเรียนจ านวนมาก โต๊ะหมายเลข 1, 2, 3, 4 
อาจมีซ้ ากันหลายโต๊ะ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้แข่งขัน 

11.  การด าเนินการแข่งขัน ครูแจกซองค าถามให้ทุกโต๊ะซึ่ง
มีค าถามเท่ากับจ านวนนักเรียน ซึ่งถ้ามีเวลามากอาจมีค าถาม
เป็น 2 เท่า หรือ 3 เท่า ของนักเรียน ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบ
ว่า ทุกคนผลัดกันเป็นผู้อ่านค าถาม ขอให้อ่านช้าๆผู้อ่านค าถาม
มีหน้าที่อ่านค าเฉลยและให้คะแนน ผู้ที่ตอบ ถู กต้ อ ง ข้ อละ  1 
คะแนน ครูมีเฉลยใส่อยู่ ในซองค าถามเพ่ือให้ผู้ อ่านค าถาม
ตรวจสอบความถูกต้อง 

12.  เมื่อเริ่มการแข่งขัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) คนที่ 1 หยิบซองค าถาม 1 ซอง เปิดซองอ่านค าถาม 

แล้ววางกลางโต๊ะ 
 2) สมาชิกคนอ่ืนแข่งขันกันตอบค าถามลงในกระดาษ 

ค าตอบของตน เสร็จแล้วส่งให้คนที่ 1 ตรวจค าตอบตามใบเฉลย 
และให้คะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ 

 3) สมาชิกคนอ่ืนในทีมผลัดกันท าหน้าที่อ่านค าถาม 
โดยให้ทุกคนได้ตอบค าถามจ านวนข้อเท่าๆ กัน 

13. เมื่อจบการแข่งขันให้ทุกคนรวมคะแนน และให้สมาชิก



 

ทุกคนในกลุ่มลงนามรับรองว่าถูกต้อง 
14. สมาชิกแต่ละคนแยกย้ายกันกลับเข้ากลุ่มเดิม น า

คะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม 
กลุ่มท่ีได้คะแนนมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ 

15. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 2 เรื่อง  
บทบาทสถาบันการเงิน เป็นการบ้าน 

ขั้นสรุป  
16. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ เรื่อง สถาบัน

การเงินที่ส าคัญ 
 
สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการสอน 

 1. หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.1 

 2. ใบงานที่ 1 เรื่อง สถาบันการเงินที่ส าคัญ 

 3. ใบงานที่ 2 เรื่อง บทบาทสถาบันการเงิน 

แหล่งเรียนรู ้
 - 

การวัดและประเมินผล 

 

   

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 1 ใบงานที่ 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 2 ใบงานที่ 2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ัน 

  



 

ใบงานที่ 1สถาบันการเงนิที่ส าคัญ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ก าหนดให้ 
 
 
 

         

         
 

 
 

         

         

         
 

 
 

         

         
 

 
 

         

         

 
 
 

         

         

 
 

         

         

         
  

1. ธนาคารพาณิชย์ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

6. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 



 

 

 
 

         

         

         
 

 
 

         

         

         
 

 
 

         

         

         

 
 
 

         

         

         
 
 

         

         

         
 

 
 

         

         

         

7. บริษัทเงินทุน 

8. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

9. บริษัทหลักทรัพย์ 

10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

11. บริษัทประกันชีวิต 

12. สหกรณ์ออมทรัพย์ 



 

 

 
 

         

         

         
 

 
 

         

         

         

 
 
 

         

         

         

         

         

 

  

13. โรงรับจ าน า 

14. กองทุนประกันสังคม 

15. ธนาคารกลาง 



 

เฉลย ใบงานที่ 1สถาบันการเงินที่ส าคัญ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ก าหนดให้ 
 
 

     รับฝากเงินจากประชาชนท่ัวไปแล้วรวบรวมน าเงินดังกล่าวไปใหห้น่วยงาน องค์กรธุรกิจ และให้บคุคล
ทั่วไปกู้ยืมหรือน าเงินบางส่วนไปลงทุนให้เกิดประโยชน์      
 

 
 

     ส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชน ให้น าเงินออมไปฝากธนาคารแล้วน าเงินฝากไปลงทุน เช่น ซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสญัญาใช้เงินของกระทรวงการคลัง รวมทั้งให้หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กู้
เงินเพื่อน าไปลงทุนโดยคิดอตัราดอกเบี้ยต่ า      

 

 
 

     ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร เป็น
สถาบันที่ให้สินเช่ือระยะสั้น และระยะปานกลาง แก่เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ า    

 

 
 

     ให้บริการสินเช่ือทางการเงินแก่ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยและปานกลาง ให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โดยการกู้ยืมเงินไปซื้อบ้าน อาคาร ท่ีดิน ซ่อม ขายอาคาร ไถ่ถอน จ านอง     

 
 
 

     ให้บริการด้านเงินฝาก บริการด้านสินเช่ือ และบริการทางการเงินอ่ืนๆ     
 
 

     เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนแกผู่้ด าเนินการธุรกิจส่งออกและน าเข้า ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
ส่งออกและน าเข้าท้ังระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว รับซือ้ตั๋วสินค้าออก การรับประกันการส่งออก
เพื่อลดความเสีย่งให้แก่ผู้ประกอบการในการเรียกเก็บเงิน 

  

1. ธนาคารพาณิชย์ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

6. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 



 

 
 

     ระดมเงินออมจากประชาชนแล้วออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นทั้ง
ในและนอกประเทศ แล้วน าเงินไปลงทุนในด้านต่างๆ      

 

 
 

     จัดหาเงินทุนหรือระดมเงินออมด้วยการรับฝากจากประชาชน โดยออกตั๋วสญัญาใช้เงินเป็นหลักประกัน  

แล้วน าเงินท่ีไดไ้ปลงทุนหาผลประโยชน์ ด้วยการให้กู้ยมืเงินโดยวิธีรบัจ านองอสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาขาย
ฝาก  

 
 

     ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท ได้แก ่กิจการนายหน้าซื้อขายแลกปลี่ยน
หลักทรัพย์กิจการค้าหลักทรัพย์ กจิการที่ปรึกษาการลงทุน กิจการจดัจ าหน่าย หลักทรัพย์ และกิจการ
จัดการลงทุน   

 
 
 

     ท าหน้าที่ระดมทุนโดยการจัดตั้งกองทุนรวม เงินทุนท่ีได้จากการระดมทุนบริษัทจะน าไปลงทุนต่อด้วย
การซื้อหุ้นของกิจการต่างๆ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ลงทุนซื้อตราสารหนี้    

 
 

     ระดมเงินฝากจากประชาชนในรูปของการขายกรมธรรม์ ที่เรียกว่า จ่ายเบี้ยประกันเป็นงวดๆ ตาม
ก าหนดเวลาเมื่อผู้ซื้อกรมธรรมเ์จบ็ป่วย พิการ เสียชีวิต หรือกรมธรรม์ครบอายุ บริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่ผู้ซื้อกรมธรรมห์รือผูเ้อาประกันหรือทายาท ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม ์   
 

 
 

     จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งๆ นับตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ร่วมกันเข้ามาเป็นผู้ถอืหุ้น 
และบรหิารสหกรณ์ มีการระดมทนุด้วยวิธีการขายหุ้น แล้วน าเงินมาปล่อยให้สมาชิกกู้ โดยคดิอัตราดอกเบี้ย
ต่ า หรือจัดหาสินค้าท่ีสมาชิกต้องการมาจ าหนา่ยในราคาถูก ผลก าไรส่วนหน่ึงน ามาจ่ายคืนใหผู้้ถือหุ้น 
บางส่วนน ามาเป็นคา่ สวัสดิการการสงเคราะห์แกส่มาชกิ      

  

7. บริษัทเงินทุน 

8. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

9. บริษัทหลักทรัพย์ 

10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

11. บริษัทประกันชีวิต 

12. สหกรณ์ออมทรัพย์ 



 

 
 

     ให้บริการเงินกู้ในวงเงินไม่มาก โดยผู้ขอกู้ต้องน าสินทรัพย์มาฝากค้ าประกันไว้ เรียกว่า จ าน า โรงรบั
จ าน ามีทั้งเอกชนและด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าด าเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ เรียกว่า 
สถานธนานุเคราะห์การด าเนินการโดยเทศบาล เรียกว่า สถานธนานุบาล     

 

 
 

     สร้างหลักประกันและความมัน่คงในการด าเนินชีวิตให้แก่ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ท่ีเรียกว่า  

ผู้ประกันตน โดยมีส านักงานประกนัสังคมเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการกองทุน ให้มีผลประโยชน์งอกเงย เช่น ซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลแล้วน าเงินไปจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนภายใต้ระเบียบของการคุ้มครองตามกฎหมาย  

 
 
 

     รับฝากเงินของรัฐบาล หน่วยงานราชการต่างๆ จ่ายเงินตามค าสัง่เบิกจ่าย เป็นแหล่งเงินทุนส ารองให้กับ
รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจกูย้ืมรับซื้อตั๋วเงินคลัง และพันธบตัรของรัฐบาล ควบคุมปริมาณเงินของประเทศ ออก
พันธบัตรใหม่ดูแลการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ ควบคมุและตรวจสอบสถาบันการเงินต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ก ากับบริหารจัดการหนี้สาธารณะ รับฝากเงินและให้กู้ยมืเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินนโยบายต่างๆทางการเงิน การคลัง การกอ่หน้ีสาธารณะ การก่อหนี้กับ
ต่างประเทศแกร่ัฐบาล      

 

  

13. โรงรับจ าน า 

14. กองทุนประกันสังคม 

15. ธนาคารกลาง 



 

ใบงานที่ 2 บทบาทสถาบนัการเงิน 
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนขีด  ลงในช่องข้อความที่สัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่ก าหนด 

บทบาทหน้าท่ี 
 

สถาบัน 
การเงิน 

รับฝาก
เงินกู้ 

ให้กู้
เงิน 

ส่งเสริม
การเกษตร 

ส่งเสริม
การมี   
ที่อยู่
อาศัย 

ส่งเสริม
ธุรกิจ
ส่งออก
และ

น าเข้า 

การขาย
กรมธรรม์ 

สมาชกิ
ถือหุ้น 

กองทุน
รวม 

1.  ธนาคาร
พาณิชย์ 

        

2.  ธนาคาร
ออมสิน 

        

3.  ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 

        

4.  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

        

5.  ธนาคาร
อิสลามแห่
ประเทศไทย 

        

6.  ธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและ
น าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

        

7. บริษเังินทุน         

8. บริษเัครดิต
ฟองซิเอร์ 

        

9. บริษหัลัก
ทรัพย์ 

        

10. บริษหัลัก
ทรัพย์จัดการ

        



 

กองทุนรวม 
11. บริษปัระกัน
ชีวิต 

        

12. สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

        

ตอนที่ 2 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. โรงรับจ าน ากับกองทุนประกันสังคม มีความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันอย่างไร 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
2. ธนาคารกลาง มีหน้าที่แตกต่างกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 



 

 
เฉลย ใบงานที่ 2 บทบาทสถาบันการเงิน 

ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนขีด  ลงในช่องข้อความที่สัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่ก าหนด 

บทบาทหน้าท่ี 
 

สถาบัน 
การเงิน 

รับฝาก
เงินกู้ 

ให้กู้
เงิน 

ส่งเสริม
การเกษตร 

ส่งเสริม
การมี   
ที่อยู่
อาศัย 

ส่งเสริม
ธุรกิจ
ส่งออก
และ

น าเข้า 

การขาย
กรมธรรม์ 

สมาชกิ
ถือหุ้น 

กองทุน
รวม 

1.  ธนาคาร
พาณิชย์ 

        

2.  ธนาคาร
ออมสิน 

        

3.  ธนาคารเพ่ือ 
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตร 

        

4.  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

        

5.  ธนาคาร
อิสลามแห่
ประเทศไทย 

        

6.  ธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและ
น าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

        

7. บริษัท
เงินทุน 

        

8. บริษเัครดิต
ฟองซิเอร์ 

        

9. บริษัท
หลักทรัพย์ 

        



 

10. บริษัท
หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม 

        

11. บริษปัระกัน
ชีวิต 

        

12. สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

        

 
ตอนที่ 2 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. โรงรับจ าน ากับกองทุนประกันสังคม มีความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันอย่างไร 
     ความแตกต่างกัน คือ โรงรับจ าน าให้บริการกูเ้งิน โดยผู้กู้ต้องน าสินทรัพย์มาฝากค้ าประกันไว้ ส่วน
กองทุนประกันสังคม เป็นสถาบันที่ให้ความมั่นคงแก่ลูกจ้างด้วยการที่ลูกจ้างผู้ประกันตนต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนส่วนหน่ึง นายจ้างส่วนหน่ึง รัฐบาลส่วนหน่ึง ซึ่งลูกจ้างจะไดร้ับการช่วยเหลือในกรณี
เจ็บป่วย หรือประสบอันตรายคลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บตุร ชราภาพ และว่างงาน  

ความคล้ายคลึงกัน คือ เป็นการสงเคราะห์ผู้มรีายได้น้อย      

2. ธนาคารกลาง มีหน้าที่แตกต่างกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร 
     ธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารเอกชน มีหน้าที่หลักในการรับฝากเงินจากประชาชนท่ัวไป และให้บุคคล
ทั่วไปกู้ยืมเงิน ส่วนธนาคารกลางเป็นธนาคารของรัฐบาล จะรับฝากเงินของรัฐบาลจากหน่วยราชการต่างๆ 
เป็นแหล่งเงินทุน ส ารองให้รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจกูย้ืม รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ควบคุม
และตรวจสอบสถาบันการเงินตา่งๆ      

 

  



 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   

2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการน าเสนอผลงาน   

4 การน าไปใช้ประโยชน์   

5 การตรงต่อเวลา   

6 มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย   

รวม  
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบประเมินพฤติกรรม การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับ ฟังคนอื่น   

3 การท างาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ผลงานกลุ่ม   

6 ใฝ่เรียนรู้มีการสืบค้นเทคโนโลยี   

รวม   
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

 

ชื่อ................................................นามสกุล.................................................ชั้น............. ..เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร   
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

  

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
1.4  เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

  

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

  

สรุปผลการประเมิน   
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์   
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้   
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม   

สรุปผลการประเมิน   
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้   
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

  

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย   
 สรุปผลการประเมิน   

   
 
 
 

แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้) 

 

 



 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย   
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม   
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

  

สรุปผลการประเมิน   
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย   
5.2  มีทักษะกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยี   
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง    
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี   

สรุปผลการประเมิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 
 

 

 
 ด้านความรู้ 
      
      

 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      

 ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

 แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
  



 

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อเสนอแนะ     
       
       
       

   ลงชื่อ   
   ( )       
   ต าแหน่ง      
 

ผู้บริหารลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


