
๑ 

มาตรฐานเรียนรู ้(หลกัสตูร) เศรษฐกิจพอเพียง  

ภายใตก้ลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๓.๑ : เขา้ใจและสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรในการผลติและการบรโิภค การใชท้รพัยากรทีม่อียูจ่ ากดัไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า รวมทัง้เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อการด ารงชวีติอยา่งมดุีลยภาพ  

มาตรฐานช่วงชัน้ที ่๑ (๔) เข้าใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ช้กบัชีวิตประจ าวนัในระดบัตนเองและครอบครวัได้  

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑. รูจ้กัช่วยเหลือตนเอง 
 

๑. ปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองและ

ครอบครวัอย่างมีความ

รบัผิดชอบ 

๑. รูจ้กัช่วยเหลือครอบครวัแ ละ

ชุมชน 

๒. ใชท้รพัยากรอย่างประหยดั  
 

๒. รูจ้กัใชท้รพัยากรอย่างประหยดั

และคุม้ค่า 

๒. รูจ้กัเลือกใชท้รพัยากร อย่าง

ประหยดัและคุม้ค่า 

๓. รูจ้กัการออม 
 

๓. มีวินัยในการใชจ้่าย 
 

๓. วิเคราะหร์ายรบั – รายจ่าย ของ
ตนเอง 

๔. รูจ้กัแบ่งปันส่ิงของท่ีมีใหก้บัผูอ่ื้น ๔. รูจ้กัแบ่งปันส่ิงของและช่วยเหลือ 

ผูอ่ื้น 

๔. รูจ้กัเสียสละแบ่งปันทรพัยากร ท่ี
มีเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ๕. ปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างมีความสุข 

๕. ช่ืนชมต่อการปฏิบติัตนตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานช่วงชัน้ที ่๒ (๔) เข้าใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ช้กบัชีวิตประจ าวนัในระดบัโรงเรียนและชุมชนใกล้ตวัได้  

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. เขา้ใจหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียงและน าไปประยุกตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 

๑. ปฏิบติัตนตามหลกัแนวคิดของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. เขา้ใจระบบและวิธีการด าเนินงาน

ขององคก์รในชุมชน ตามหลกั

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส ารวจสภาพปัญหาทรพัยากร 

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนหรือชุมชน

และเสนอแนวทางแกปั้ญหา 

๒. วิเคราะหก์ารใชท้รพัยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลใน

โรงเรียนหรือชุมชน 

๒. รูจ้กัใชท้รพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ตามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓. เขา้ใจสภาพรายรบั – รายจ่าย 

ของตนเองและวางแผนการใชจ้่าย

ตามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓. เขา้ใจสภาพรายรบั-รายจ่าย ของ

ครอบครวัและน าหลกัแนวคิดของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาลดรายจ่าย

และเพ่ิมรายไดใ้หก้บัครอบครวั 

๓. วิเคราะหว์างแผนและจดัท า

บนัทึก รายรบั - รายจ่ายของ
ตนเองและครอบครวัอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๔. ส ารวจและเห็นคุณค่าของ   

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๔. มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และ

เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ

ชุมชน 

๔. รวบรวมองคค์วามรูข้องภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 



 

 

 

๒ 

มาตรฐานช่วงชัน้ที ่๓ (๕) เข้าใจเกีย่วกบัระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ช้กบัชีวิตประจ าวนัในระดบัชุมชนและท้องถิน่ได้  

มธัยมศึกษาปีที่ ๑ มธัยมศึกษาปีที่ ๒ มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑. รูแ้ละเขา้ใจประวติัความเป็นมา 

ความหมาย หลกัแนวคิด และ

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑. ส ารวจและวิเคราะหปั์ญหาของ

ชุมชนดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมบน

พ้ืนฐานของหลกัแนวคิดปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เขา้ใจแนวทางพฒันาชุมชนดา้นสงัคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒. สามารถน าหลกัแนวคิดและ

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชใ้นการจดัการทรพัยากรท่ี

มีอยู่ของตนเอง  ครอบครวั 

และชุมชนอย่างสมดุลและยัง่ยืน 

๒. เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาของ

ชุมชนดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมตาม

หลกัแนวคิดปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา หรือ

พฒันาชุมชน ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม โดยใช้

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานช่วงชัน้ที ่๔ (๕) เข้าใจเกีย่วกบัระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ช้กบัชีวิตประจ าวนัในระดบัองคก์ร สงัคมและประเทศชาติได้  

มธัยมศึกษาปีที่ ๔ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. เขา้ใจและวิเคราะหก์ารบริหาร

จดัการองคก์ร  วิสาหกิจชุมชน  

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑. เขา้ใจและวิเคราะหก์ารพฒันา

ประเทศตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. เขา้ใจและวิเคราะหก์ารพฒันาประเทศ

ใหก้า้วหน้าไปไดอ้ย่างสมดุลภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน์  โดยยึดหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตระหนักในความส าคญัของ

การบริหารจดัการองคก์ร 

วิสาหกิจชุมชน ตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตระหนักในความส าคญัของ

การพฒันาประเทศตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตระหนักในความส าคญัของการ

พฒันาประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิ

วตัน์ โดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหก้า้วหน้าไปไดอ้ย่างสมดุล  
๓. น าแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการ

ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และ

พรอ้มรบัต่อการเปล่ียนแปลง 

๓. น าแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการ

ด าเนินชีวิต เพ่ือประโยชน์ของ

สงัคมและประเทศชาติ  

๓. น าแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนิน

ชีวิตอย่างสมดุล และพรอ้มรบัต่อการ

เปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 
 

 

จดัท าโดย คณะท างานบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารเรยีนการสอน  ภายใตก้ระทรวงศกึษาธกิาร  
ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 


