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แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 4 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการท างาน 
- มีจิตสาธารณะ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ภาระงาน 
 -วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจปัญหาการเงินในชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน  
 -บันทึกการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินไปประยุกต์ใช้ใน 
  ชีวิตประจ าวัน 
ชิ้นงาน 
- ผลงานการถอดบทเรียนกองทุนหมู่บ้านพอเพียง 
- โครงงานส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน 
- รายงานโครงงานส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง 
(2 แผน 4 ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ : คนไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาทาง
การเงินเพราะไม่วางแผนการเงินและขาดวินัยในการ
ใช้เงิน การจัดการทางการเงินด้วยหลักคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอย่างจริงจัง จะช่วยให้                  
ผู้ที่ ประสบปัญหาทางการเงิน ได้ รู้สถานการณ์      
ทางการเงินที่แท้จริงของตนเอง  มีแนวทางในการ
ก าห น ด เป้ าห ม ายท างก าร เงิ น อ ย่ า งชั ด เจ น            
มีภูมิคุ้ มกัน ในตัวที่ ดีและจะสามารถแก้ปัญหา      
ทางการเงินของตนเองได ้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (2 ชั่วโมง) 
เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง    
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.4-6/4 

สาระการเรียนรู้ :  
    - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไข
ปัญหาทางการเงิน 
    - ความเป็นมาของกองทุนหมู่บ้าน 
    - การท าโครงงานด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (2 ชั่วโมง) 
เรื่อง เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมู่บ้าน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.4-6/2 ส 3.1 ม.4-6/4 
สาระการเรียนรู้  
- การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินชุมชน  
  จากการท าโครงงาน 
- การน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  จากการท าโครงงานต่อชุมชน 
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แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
 เวลา 2 ชั่วโมง 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
     ส3.1 ม .4-6/4 วิ เคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน     
และเสนอแนวทางแก้ไข 
 

สาระส าคัญ 
    กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกของรัฐบาลในการพัฒนาชุมชน           
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ 
บรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ    
ของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การวิเคราะห์กองทุนหมู่บ้านด้วย
หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและ
ปัญหาทางการเงินในชุมชนได ้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. บอกความส าคัญของกองทุนหมู่บ้านได้ถูกต้อง (K) 
     2. ถอดบทเรียนการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านตามหลัก 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงได้ถูกต้อง (K) 
     3. วางแผนการท าโครงงานส ารวจปัญหาการด าเนินงานของ 
         กองทุนหมูบ่้านในชุมชุนของตนเองได้อย่างเหมาะสม (P) 
     4. ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาทางการเงินใน 
ชุมชนตลอดจนสามารถน าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (A ) 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความส าคัญ  สภาพปัญหาทางการเงินของชุมชน แนว
ทางแก้ ไขปัญ หาทางการเงินของชุมชน 2. ความ เป็ นมา
ความส าคัญการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านต่อชุมชนและ
ปัญหาของกองทุนหมู่บ้านสะท้อนปัญหาทางการเงินในชุมชน  
3. การท าโครงงานด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร : สนทนา สอบถาม  
2. ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย 

สรุป 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : แสดงความคิดในการ

แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การใช้กระบวนการกลุ่ม

ปฏิบัติกิจกรรม 
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี: สืบค้น น าเสนออย่าง

หลากหลาย 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ซ่ือสัตย์สุจริต      - มีวินัย             ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง           มุ่งมั่นในการท างาน 

 2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
ชิ้นงาน : 1. ผลงานการถอดบทเรียนกองทุนหมู่บ้านพอเพียง 
           2 .โครงงานส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน 
 
การวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์
ประเมิน 

ด้าน
ความรู้(K) 

ประเมินชิ้นงาน แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

ระดับ 2 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ์ 

ด้าน
ทักษะ(P) 

สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม
และการน าเสนอ
ผลงาน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมและ
การน าเสนอ
ผลงาน 

ระดับ 2  
ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน 
เจตคต ิ

(A) 

ประเมิน
คุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ระดับ 2  
ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์  

 
 

 กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    - แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินการของกองทุน 
      หมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ศึกษาหลักการท าโครงงานด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   - วางแผนการท าโครงงานการศึกษาปัญหาการด าเนินการ 
     ของกองทุนหมู่บ้านในชุมชน 
   - น าเสนอแผนการท าโครงงานการส ารวจปัญหาทางการเงิน 
     ในชุมชน 
   - ให้นักเรียนท าโครงงานตามแผนงาน นอกเวลาเรียน 
 
สื่อเรียนรู้ 
- ใบความรู้  
- ใบงานท่ี  
 

แหล่งเรียนรู้ 
      กองทุนหมู่บ้านในชุมชนของตนเอง 
 

เวลา 2 ชั่วโมง 
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แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
เวลา 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี 1 

1. ครูทักทายและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้การเงินพอเพียง โดยช่ัวโมงนี้จะเป็นการเรียนรู้
เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน ครูอธิบายความเป็นมาความส าคัญของการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง  
และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยคละตามความสามารถที่หลากหลาย ให้แต่ละกลุ่มก าหนดบทบาท
หน้าที่ภายในกลุ่ม (ประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุ่ม)  ( ครู นักเรียน : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว) 

3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่าในช่ัวโมงนี้จะเป็นการเรียนรู้ปัญหาทางการเงินของชุมชนผ่านการศึกษาข้อมูลของ
กองทุนหมู่บ้าน โดยการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา      
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ชุดค าถามกระตุ้นคิด Q 1 - Q 5 ( ครู  นักเรียน : เงื่อนไขความรู้  การ
มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว)  

4. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถอดบทเรียนเพื่อ
วิเคราะห์ว่า กองทุนหมู่บ้านควรด าเนินงานอย่างไรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน “กองทุนเงินล้าน
หมู่บ้านพอเพียง”   โดยครูถามค าถาม Q 6 – Q 10  (นักเรียนและครู: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

5. เมื่อนักเรียนระบุเป้าหมายความสมดุลของกองทุนหมู่บ้านครอบคลุม 4 มิติแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอย่างพอเพียงตาม 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นักเรียนช่วยกันตอบค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง Q 11 – Q 12 

6. ครูเติมเต็มความรู้ความเข้าใจใน 3 หลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านเพื่อให้เป็นไปตามหลักคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูใช้ค าถามน าเข้าสู่ 2 เงื่อนไข คือ 
เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอย่างพอเพียง ด้วยค าถาม Q 13 – Q 14 

7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถอดบทเรียนในใบงานที่ 1 เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง  ส่งครูประเมินความ
ถูกต้อง และประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

 

ชั่วโมงที่ 2  
8. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คนตามชุมชนที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกองทุน

หมู่บ้านในชุมชน  (โดยครูและนักเรียนร่วมกันเลือกวิธีการในการเก็บข้อมูลจากกองทุนหมู่บ้านในชุมชน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน กรณีเชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักเรียน ควรเชิญบุคคลที่ท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน เช่น ประธาน สมาชิกกองทุน เลขานุการ)   

9. นักเรียนในกลุ่ม ศึกษาใบความรู้ที่ 2  เรื่อง การเรียนรู้ด้วยโครงงาน และศึกษาตัวอย่างโครงงานจากแหล่งเรียนรู้ 
website https://www.slideshare.net/kessara61977/45-44696215  

10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงการ ครูใช้ค าถามกระตุ้นคิด  Q 15 – Q 17 
11. นักเรียนในกลุ่มวางแผนการท าโครงงานส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน โดยท าลงในใบงานที่  2                      

เรื่อง การวางแผนท าโครงงานส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน  
12. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวางแผนการท าโครงงานส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน เพื่อตรวจประเมิน

ความถูกต้องและความเป็นไปได้  
13. ครูสร้างภูมิคุ้มกันในการท ากิจกรรมโครงงานให้กับนักเรียนก่อนหมดช่ัวโมง ด้วยชุดค าถาม Q 18 
14. ครูชมเชยและให้ก าลังใจท่ีนักเรียนตั้งใจเรียน ขอให้ตั้งใจท ากิจกรรมจนส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

https://www.slideshare.net/kessara61977/45-44696215
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15. ครูมอบหมายภาระงานการส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชนของตนเอง เพื่อน าไปด าเนินการส ารวจในวันหยุด 
(นอกเวลาเรียน) และนัดหมายให้ทุกกลุ่มน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการเรียนในช่ัวโมงต่อไป  ด้วยชุดค าถาม                    
Q 19 – Q 20 

  
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเรียน 
Q 1 กองทุนหมู่บ้านตามที่นักเรยีนเข้าใจคืออะไร  (เงื่อนไขความรู้) 
Q 2 เพราะเหตุใดจึงมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นในชุมชนของเรา  (ความมีเหตุผล) 
Q 3 ครอบครัวของนักเรียนสามารถกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านไปท าอะไรได้บ้าง  (เงื่อนไขความรู้) 
Q 4 กองทุนหมู่บ้านในชุมชนของเรา มีส่วนช่วยคนในชุมชนอย่างไรบ้าง (เงื่อนไขความรู้, ความมีเหตุผล) 
Q 5 นักเรียนคิดว่า สถานการณ์ของกองทุนหมู่บ้านในชุมชนเป็นอย่างไร  เพราะอะไร (ความมีเหตุผล)  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างเรียน 
Q 6  ท าไมการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านจึงต้องใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ความมีเหตุผล) 
Q 7  ถ้ากองทุนหมู่บ้านในชุมชนของนักเรียนน าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                

มาก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็น “กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง” จะส่งผลดี
ต่อชุมชนในด้านใดบ้าง เพราะอะไร (ความมีเหตุผล  มิติด้านวัตถุ  สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 

Q 8 เศรษฐกิจในชุมชนจะเป็นอย่างไร หากกองทุนหมู่บ้านด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ความมีเหตุผล) 

Q 9 สังคมของเราจะเป็นอย่างไร หากกองทุนหมู่บ้านด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ความมีเหตุผล) 

Q 10 กองทุนหมู่บ้านที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม          
ในชุมชนอย่างไร ( มิตสิิ่งแวดล้อม) 

Q 11 กองทุนหมู่บ้านที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรม             
ในชุมชนอย่างไร  (เงื่อนไขความรู้, มิตวิัฒนธรรม)   

Q 12 บุคคลหรือกลุ่ มบุ คคลที่ เข้ ามาเป็ นสมาชิกของ “กองทุน เงินล้ านหมู่ บ้ านพอเพียง”                                 
ควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง  (เงื่อนไขความรู้ , เงื่อนไขคุณธรรม , ความมีเหตุผล , ความ
พอประมาณ, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

Q 13 สมาชิกของ “กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง” ควรมีความรู้  ความเข้าใจ ในด้านใดบ้าง       
(การมภีูมิคุ้มกันในตัวที่ดี, เงื่อนไขความรู้) 

Q 14 นักเรียนคิดว่าการด าเนินการของ “กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง” ควรมีคุณธรรมในด้าน
ใดบ้าง  (เงื่อนไขคุณธรรม) 

Q 15 เค้าโครงของโครงงานต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง  (เงื่อนไขความรู้) 
Q 16 นักเรียนจะเลือกท าโครงงานประเภทใดที่เหมาะกับการน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจปัญหา            

ทางการเงินในชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน  ( เงื่อนไขความรู้ , ความมีเหตุผล) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียน 

Q 17 นักเรียนจะท าโครงงานส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน จะต้องเตรียมตัว
อย่างไร (ความรู้   การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ดี) 
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Q 18 คุณธรรมที่ทุกคนต้องมีในการไปส ารวจเพ่ือเกบ็ข้อมูลในครั้งนี ้มีอะไรบ้าง (คุณธรรม ภูมิคุ้มกัน) 
Q 19 หากกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนมีปัญหา คนในชุมชนจะได้รับ

ผลกระทบหรือไม่ อย่างไร (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ความมีเหตุผล) 
Q 20 หากคนในชุมชนมีปัญหาทางการเงิน กองทุนหมู่บ้านจะได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร                 

(ความมเีหตุผล) 
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แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักสูตรการเงินพอเพียง 
3. กองทุนหมู่บ้าน (หลักการ วัตถปุระสงค์ วิธีการ ฯลฯ)  
4. เทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก และจิตวิทยา   
   ในการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย ์
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความยุติธรรม 
4. ตรงต่อเวลา 
5. มีความมุ่งมั่น เพียรพยามยาม ใฝ่เรยีนรู้ และอดทน 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา ปัญหา สาเหตุ แนวทางการ

แก้ปัญหาของการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของชุมชน เนื้อหา
สอดคล้องตัวช้ีวัด  เหมาะสมกับวยั
ของผู้เรียน และเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้เรื่อง
การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การแก้ปัญหาของชุมชนโดยใช้หลกั
พอเพียงในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านพอเพียง  

 เตรียมเนื้อหาเกีย่วกับการเงินของ
กองทุนหมู่บ้าน 

 เวลา 
จัดกิจกรรม 

ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและเนื้อหาท่ีจัด 

เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุ
ตามจุดประสงค์และผู้เรียนท า
กิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วางแผนการท ากิจกรรมให้เป็น
ขั้นตอนตามเวลาที่ก าหนด 

การจัด
กิจกรรม 

-แบ่งกลุ่มผู้เรียนใหส้อดคล้องกับ
ผู้เรยีน 
-จ านวนอุปกรณ์ สื่อ ทีเ่หมาะสม
กับเนื้อหา 
-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
เหมาะสมกับผู้เรียนน าไปสู่
เป้าหมายและเหมาะสมกบั
ศักยภาพของผู้เรยีน เช่น-เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง 

- เพื่อใหน้ักเรียนมีทักษะทางสังคม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เต็ม
ศักยภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
- ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา  
- เพื่อให้ผู้เรียนมคีุณภาพตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละกัน (เก่ง 
ปานกลาง และอ่อน) 
- ช้ีแจงขั้นตอนการท ากิจกรรม 
-กลุ่มนักเรยีนทีม่คีวามสามารถ
หลากหลาย 
- เตรียมชุดค าถามในการท า
กิจกรรม 
- วางแผนวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอน 

สื่อ/อุปกรณ ์ จ านวนใบความรู้ ใบงาน เหมาะสม
กับกิจกรรม และปริมาณเพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียน 

เพื่อให้นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมได้
บรรลตุามวตัถุประสงค ์และผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ใบความรู้  
ใบงานล่วงหน้าและทดลองการใช้
ก่อนน าไปจัดการเรยีนรู ้

แหล่งเรียนรู ้ กองทุนหมู่บ้านในชุมชนผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ และผู้เรยีนเกิดการ
เรียนรูเ้ข้าใจง่ายจากสถานการณ์
จริง 

-ติดต่อประสานงานกับกองทุน
หมู่บ้าน 
-ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
-แจ้งก าหนดการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การศึกษาดูงานให้กับ
กองทุนหมู่บ้าน 

ประเมินผล - ออกแบบวิธีการวัดประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
- ประเมินผลให้เหมาะสมกับวยั 
และกิจกรรมและเวลาที่ก าหนด 

เพื่อวัดประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด 

- วางแผนการประเมินให้เป็นไป
ตามขั้นตอน 
- ตรวจสอบแบบประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เทีย่งตรง 
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แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏบิัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อนเรียน 
1. กองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในชุมชน 
2. การจดบันทึก การสังเกต มารยาทไทย 
3. กระบวนการท างานกลุม่ 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความสามัคคี                      2. ความรับผิดชอบ 
3. ซื่อสัตย์ สุจริต                     4. มีวินัย 
5. ตรงต่อเวลา                        6.อดทน  

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม
ได้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน 
2. นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา  สาเหตุ 
แนวทางแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน
ของชุมชนสอดคล้องกับศักย์ภาพของตนเอง  
 

1. เพื่ อ นั ก เรี ย น สาม ารถน าข้ อ มู ล ม า
วิเคราะหไ์ด้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 
2. นักเรียนเกิด การยอมรับความแตกต่าง
ส่วนบุคคล  
3. นักเรียนวิเคราะห์ความสามารถและ
ความต้องการของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

1. วางแผนการท างานกลุ่มอย่างละเอียด
เป็นขั้นตอน 
2. ปรับตัวในการท างานกับเพื่อนพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม 
3. วางแผนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
เป็นขั้นตอน 
4. รู้ เท่าทันสถานการณ์  ปัญหา  สาเหตุ
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาของกองทุน
หมู่บ้านของชุมชน 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
ด้าน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- มีความรู้ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้
อย่างประหยัดคุ้มค่า  
- มีความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือสืบค้น
ข้อมูลอย่างคุ้มค่า 

- มีความรู้ในการปฏิบัติตน
ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ในกลุ่ม 
- มีความรู้เกี่ยวกับการอยู่
ในสังคมร่วมกันตามหลัก
พอเพียง 

มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดของ
สถานท่ีท่ีท ากิจกรรม 
 

รู้มารยาทในการพูด
สนทนา ไปลามาไหว้  
ตามขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทย 

ทักษะ 

- มีทักษะในการน าวัสดุ
อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้
มาปฏิบัติกิจกรรมท่ี
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

- ท างานด้วยกระบวนการ
กลุ่มอย่างมีความสุข 
- ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- รู้จักเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับการรักษา
ความสะอาดและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี     
มนุษย์สัมพันธ์อันดี      
กับบุคคล  มีสัมมาคารวะ 

ค่านิยม 

- ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของวัสดุอุปกรณ์ ใบงาน 
ใบความรู้และแหล่งเรียนรู้ 

- ตระหนักเห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลในการท างาน 
- ตระหนักในการท างานให้
เกิดความส าเร็จ 

- มีจิตส านึกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน
เปน็ผู้มีมารยาทไทยอันดี
งามไปลามาไหว้ 
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ใบความรู้ที่ 1  
เร่ือง กองทุนหมูบ่้าน 

 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนหมู่บ้านฯ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยในช่วงแรกออกเป็นระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พ.ศ. 2544 และ 
พรฎ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ต่อมามีการออกเป็น พ.ร.บ.กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 
 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและเพ่ิมทุนให้กับกองทุนหมู่บ้าน ไปแล้วกว่า 
166,895.80 ล้านบาท โอนเงินไปแล้ว 151,565.82 ล้านบาท ปัจจุบัน มีจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งสิ้น 79,225 
กองทุน แบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน 74,989 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 3,528 กองทุน กองทุนชุมชนทหาร 738 
กองทุน มีสมาชิกรวม 12,801,444 คน มีเงินทุนหมุนเวียนรวมกันไม่น้อยกว่า 218,899.74 ล้านบาท คิดเป็น 
8.5% ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
 วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านฯ ตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547         
มีด้วยกัน 5 ข้อ โดยสรุป คือ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อน 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน จะต้องท าค าขอกู้
โดยระบุวัตถุประสงค์ และยื่นค าขอต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ให้พิจารณา ผู้ กู้รายหนึ่งจะกู้ได้ไม่เกิน 
20,000 บาท ยกเว้นรายที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เห็นว่าจ าเป็นต้องให้เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ จะเรียก
ประชุมสมาชิกเพ่ือให้วินิจฉัยชี้ขาด แต่ต้องไม่เกิน 50,000 บาท โดยผู้กู้จะต้องช าระเงินต้นและดอกเบี้ยคืน
ภายใน 2 ปีนับแต่วันท าสัญญา 

ส าหรับการบริหารงานจะมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ท าหน้าที่ก ากับดูแลเชิงนโยบาย ออกระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือยุบรวมกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมี สทบ. เป็นฝ่ายปฏิบัต ิ
การจัดสรรและโอนงบประมาณกองทุนหมู่บ้านฯ ระหว่างปี 2544-2557 วงเงินที่มีการอนุมัติ แบ่งเป็นเงินจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 147,336 ล้านบาท และเงินกู้ไทยเข้มแข็ง 19,599 ล้านบาท โดยช่วงต้น ระหว่างปี 
2544-2552 รัฐบาลไม่มีงบประมาณจึงกู้เงินจากธนาคารออมสินไปจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านฯ ก่อน จากนั้น            
จึงเริ่มตั้งงบประมาณรายจ่ายใช้หนี้คืนธนาคารออมสิน ตั้งแต่ปี 2550 
สรุปข้อดี - ข้อเสียของกองทุนหมู่บ้าน  
ข้อดี 
 เงินงบประมาณส่งตรงถึงมือประชาชน มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ สร้าง

โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน 
 ผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2556 ระบุว่า กองทุนหมู่บ้านฯ กลายเป็น “แหล่งเงินกู้หลัก” 

ของครัวเรือน (30.8%) เป็นรองเพียงแหล่งเงินกู้ในระบบ คือ ธนาคาร (66.7%) เท่านั้น ขณะที่การพ่ึงพา
หนี้นอกระบบลดลง จาก 7.9% ในปี 2552 หรือ 4.6% ในปี 2556 

 ผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ขาดแคลนเงินทุนได้รับโอกาสในการกู้เงินมากกว่าครึ่ง (52.2%) แสดงให้เห็นว่ากองทุน
หมู่บ้านฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น เนื่องจาก
แหล่งทุนในระบบ เช่น สถาบันการเงิน จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกันและเงื่อนไขต่างๆ มีผู้กู้รายใหม่ได้รับ
เงินจากกองทุนหมู่บ้านฯ รวม 4.82 ล้านคน ได้รับเงินกู้เฉลี่ยคนละ 15,625 บาท 

 เงินกู้จากกองทุนหมู่บ้านฯ น าไปช าระหนี้นอกระบบได้บางส่วน (60.0%) ประมาณ 105,000 คน                   
จากทั้งหมด 175,000 คน ช่วยประหยัดค่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบได้เดือนละเฉลี่ย 3,289 บาท/ราย 
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ข้อเสีย 
 ผลการประเมินของ สทบ. ระบุว่า ผู้กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านฯ มีอัตราการช าระหนี้คืนกองทุนลดลง             

จาก 95.3% (ค้างช าระ 4.7%) ในปี 2547 เป็น 77.3% (ค้างช าระ 22.7%) ในปี 2555 
 ในปี 2549 สตง. ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ พบประเด็นปัญหาส าคัญ คือ กองทุน

หมู่บ้านฯ 50% มีหนี้ค้างช าระและ/หรือเงินขาดบัญชี โดยบางแห่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในภาวะวิกฤติ
ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมมาเป็นเวลาหลายปี และไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีกองทุน 

 ผลประเมินการด าเนินงานโดยกรมบัญชีกลาง ระบุว่า กองทุนหมู่บ้านฯ ได้คะแนนรวมเพียง 2.4982              
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเงินทุนหมุนเวียนประเภทกู้ยืม 3.1760 โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ ด้านการเงิน 
4.6974 ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.7163 

 งานวิจัยของ น.ส.บวรพรรณ อัชกุล และ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (2550) ระบุว่า แม้กองทุนหมู่บ้านฯ จะท าให้รายได้จากกิจการภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจริง แต่ไม่เพียงพอ
จะท าให้รายได้รวมของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

 ผลส ารวจของ สศช. ระบุว่า 22% ของผู้กู้ยืมกองทุนหมู่บ้านฯ มีการใช้เงินกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน หากกองทุนที่บริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการฟ้ืนฟูอาชีพให้กับสมาชิก จะก่อให้เกิดเป็น
วงจรหนี้ที่พอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยังต้องกลับไปกู้หนี้นอกระบบอีก 

 (ท่ีมา: รายงานการศึกษากองทุนหมู่บ้านฯ ส านักงบประมาณของรัฐสภา
http://thaipublica.org/2015/09/villagefund-1 

 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คืออะไร? 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง

รายได้ และบรรเทาเหตุจ าเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ดังนี้ 

(1)  ด้านสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนเมืองสร้างแหล่งเงินของตนเอง จาก
การคิดเอง ตัดสินใจเอง และท าเอง เพ่ือพ่ึงพาตนเองในอนาคต 

(2) ด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ท าให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

(3)  ด้านการเมือง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน ามาใช้ในชุมชนของตนเอง 
(4)  ด้านวัฒนธรรม ท าให้เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และการกระจายความเสมอภาคในชุมชน 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า 
เพ่ือช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้การกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนทั้งประเทศดีขึ้น นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เริ่มต้นโดยการจัดแบ่งเป็นกองทุนละ 1 ล้าน
บาท  เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองด้วยภูมิปัญญาของตนเองจากนั้นรัฐบาลจึงได้ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอบรมความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารการ
จัดการกับกองทุนที่ได้รับมานี้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น  ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป  ทั้งนี้ ผลส าเร็จของการกระท าต้องเกิดจากความ
ช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันแก่กองทุนสมาชิก  โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามวิถีชุมชน และ
วัฒนธรรมระหว่างกัน  เพ่ือให้เกิดการยกระดับของกองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน จากการอยู่รอดสู่การกินดีและ
อยู่ดี 

ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/Kunapaap/2008/07/16/entry-4 
 



10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกในกลุ่ม 
 
 

4 มิติ กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียงจะมีความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุ 
 
 

สังคม 
 
 

สิ่งแวดล้อม 
 
 

วัฒนธรรม 
 
 

ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 

 

ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ช้ัน..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 

 

ใบงานที่ 1 เร่ือง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง 

ค าชี้แจง : นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงานของกองทนุหมูบ่้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง   การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

โครงงาน คืออะไร 
 โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้ค าตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้
ในเรื่องนั้นๆ ให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษา
อย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค าตอบในเรื่องนั้นๆ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับ
การท างานในชีวิตจริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จักรู้จักการท างาน
อย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนในการท างาน ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 โครงงานจัดเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง   โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นข้ันตอนและใช้ความรู้ที่ตนเองได้มาบูรณาการ 
 
โครงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้  เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพ้ืนฐานในการ
ก าหนดโครงงานและปฏิบัติ 

2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนก าหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ 
โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ  

  
โครงงานสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ 

1. โครงงานที่เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล   โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการ
รวบรวมข้อมูล เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูลนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น 

2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลองเป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการทดลอง เพ่ือศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา
อย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร 

3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอ
ความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจาก
ของเดิมท่ีมีอยู่ ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการก่อน 

4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การน าความรู้ทฤษฎี หลักการ 
มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการ
ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่  (research and development) หรือปรับปรุงของเดิม ให้ ดี  (copy and 
development) ขึ้นก็ได้  

 
ขั้นตอนการท าโครงงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง เป็นการหาหัวข้อในการทดลองทีต่้องการจะศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการขอค าปรึกษา หรือข้อมูลจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
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โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้  

หัวข้อ / รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ 

1. ชื่อโครงงาน 1. ท าอะไร กับใคร เพื่ออะไร 
2. ชื่อผู้ท าโครงงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงงานนี้ 
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 3. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ค าปรึกษา 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 4. ระยะเวลาด าเนินงานโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ 
5. หลักการและเหตุผล 5. เหตุผลและความคาดหวัง 
6. จุดหมาย / วัตถุประสงค์ 6. สิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดการท าโครงงาน 
7. สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน 7. สิ่งที่คาดว่าจะเกิดเม่ือสิ้นสุดการท าโครงงาน 
8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 8. ขั้นตอนการท างาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
9. ปฏิบัติโครงงาน 9. วัน เวลา และกิจกรรมด าเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้นจนเสร็จ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10. สภาพของผลที่ต้องการให้เกิดทั้งที่เป็นผลผลิต 

กระบวนการ และผลกระทบ 
11. บรรณานุกรม  11. ชื่อเอกสารข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่างๆ 

 
 ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน เป็นการด าเนินงานตามแผน ที่ได้ก าหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน 
และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียด และต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือที่จะได้ใช้เป็น
ข้อมูลต่อไป             
 ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ของโครงงาน โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ เช่น การสรุป รายงานผล ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น 
บทคัดย่อ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น             
 ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผล การแสดงผลงาน เป็นการน าเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น 
การจัดนิทรรศการ หรือท าเป็นสิ่งตีพิมพ์ การสอนแบบเพ่ือนสอนเพื่อน ตามแต่ความเหมาะสมของโครงงาน 
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ใบงานที่ 2   
การวางแผนส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน  

 
ค าชี้แจง   ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการท าโครงงานแก้ไขปัญหาการเงิน 
 ในชุมชน 
 

1. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และผู้เกี่ยวข้องในการไปส ารวจปัญหา 
2. มอบหมายหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม - ติดต่อประสานงาน เตรียมข้อมูล จดบันทึกข้อมูล เตรียมอุปกรณ์ 

บันทึกภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ 
3. ประสานงานกับบุคคลที่จะให้ข้อมูล คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุน คนในชุมชน ฯลฯ  
4. ออกแบบ “แบบส ารวจข้อมูล” โดยในแบบส ารวจควรมีรายการต่อไปนี้ 

4.1 ชื่อกองทุนหมู่บ้าน ที่อยู่ของกองทุน เริ่มจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเมื่อได 
4.2 คณะกรรมการด าเนินงานมีก่ีคน ท าหน้าที่อะไรบ้าง  
4.3 เงินที่ใช้ในการด าเนินการได้มาจากไหน   มีวิธีบริหารจัดการอย่างไร ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนเท่าไร    
4.4 กองทุนหมู่บ้านด าเนินการอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้างให้สมาชิกของกองทุนมีส่วนร่วม 
4.5 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีก่ีคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร สมาชิกกู้เงินกองทุนไปท าอะไรบ้าง 

 4.6 คนในชุมชนที่ ไม่ได้ กู้เงินกองทุนหมู่บ้านมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร  
 

4.7 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง  
ปัญหาของ

กองทุนหมู่บ้าน 
สาเหตุ แนวทางแก้ไข วิธีการป้องกัน หมายเหตุ 

     
 
4.8 ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชน มีอะไรบ้าง  
ปัญหาการเงิน 

ในชุมชน 
สาเหตุ แนวทางแก้ไข วิธีการป้องกัน หมายเหตุ 

     
 
4.9 ข้อมูลอ่ืนๆ ที่นักเรียนคิดว่าจ าเป็นในการท าโครงงาน 

 
*** ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการท าโครงงานและออกแบบ “แบบส ารวจข้อมูล” ในใบงานที่  2                     

และน าเสนอครูผู้สอนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เพ่ือปรับแก้ให้สมบูรณ์
ก่อนออกส ารวจเก็บข้อมูลจริง *** 
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ใบงานที่ 2   
การวางแผนส ารวจปัญหาทางการเงินในชุมชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกในกลุ่ม 
 ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 

ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 

 

ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 

 



15 
 

 

                                                                        บันทึกหลังการสอน 
                               หนว่ยการเรียนรู้ การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
           แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  .เรื่อง กองทุนเงินล้านหมู่บ้านพอเพียง           เวลา   2  ชั่วโมง 
1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.1 ด้านความรู้ (K)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   1.3 ด้านเจตคติ (A)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. 
   2.1 ด้านวัตถุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.2 ด้านสังคม……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
   2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.4 ด้านวัฒนธรรม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ / แนวทางแก้ไขปัญหา 
   3.1 ปัญหาในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                     (ลงชื่อ)………………………………………ครูผู้สอน 
                                                                             (……………………………………..) 
                                                                 วันที…่………เดือน………………………….พ.ศ……………… 
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แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมู่บ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 เวลา 2 ชั่วโมง 

 

1. เป้าหมายการเรยีนรู ้
 
มาตรฐาน / ตัวชีว้ัด 

ส 3.1 ม.4-6/2  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคม ของประเทศ 

ส 3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข 

 
สาระส าคัญ 
     กองทุนหมู่บ้านเป็นหนึ่งในกลไกทางการเงินที่สร้างโอกาสให้
ประชาชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยใช้กระบวนการประชารัฐ
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน การด าเนินการของ
กองทุนหมู่บ้านซ่ึงใกล้ชิดกับชุมชน ท าให้กองทุนหมู่บ้านเป็นทีพ่ึ่งพิง
ทางการเงินที่ส าคัญของคนในชุมชน และเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญที่
สะท้อนปัญหาทางการเงินในชุมชนได้                 การเรียนรู้ปัญหา
ทางการเงินของชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปญัหาทางการเงินในชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1. วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหต ุและน าเสนอแนวทาง        การ
แก้ปัญหาการเงินในชุมชนที่ไดจ้ากการท าโครงงาน (K) 
     2. ระบุสาเหตุของปัญหา  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางการเงินในชุมชนโดยใช้หลักพอเพยีงได้ถูกต้อง (K) 
     3. น าเสนอผลส ารวจ สภาพปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางการเงินในชุมชนได้ถูกต้อง (P) 
     4. ปฏิบัติตนตามหลกัพอเพยีงในการด ารงชีวิตประจ าวันอยา่ง
เหมาะสม (A) 
สาระการเรยีนรู้ 

- หลักการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการท าโครงงาน 
- การน าเสนอข้อมูลจากการท าโครงงานต่อชุมชน 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย เขียน น าเสนอข้อมูล 
2. ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป 
3. ความสามารถในการแกป้ัญหา : แสดงความคิดในการแก้ปัญหา

อย่างสมเหตุสมผล 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต : การใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรม 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย:ี สืบค้น น าเสนอผลการศึกษา

อย่างหลากหลาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- ซ่ือสัตย์สุจริต       - มีวินัย                - ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อยา่งพอเพียง  - มุ่งมั่นในการท างาน - จิตสาธารณะ                    

 2. หลักฐานการเรยีนรู้ 
 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
ภาระงาน : วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจปัญหาการเงินในชุมชนผ่าน
กองทุนหมู่บ้าน และบันทึกการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ชิ้นงาน : รายงานผลการสรุปสภาพปัญหา สาเหต ุแนวทาง 
            การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินในชุมชน 
 
การวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน

ความรู้ 
(K) 

ประเมินชิ้นงาน แบบประเมิน 
ชื้นงาน 

ระดับ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน
ทักษะ 
(P) 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ระดับ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

ดา้น
เจตคติ 
(A) 

ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ระดับ 2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 

เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมูบ่้าน 
 

 
3. กิจกรรมการเรยีนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้
- วิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน (ปัญหาเร่งด่วนควรแก้ไข ปญัหาใกล้

ตัว ปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระดับกว้าง) 
- เลือกปัญหา 1 ปัญหา เพือ่หาสาเหตุ ระบุแนวทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเงินในชุมชน 
- น าเสนอสาเหตุ การป้องกันและแนวทางการแก้ปัญหาด้วยหลัก

พอเพียงต่อชุมชนด้วยจิตอาสา 
- นักเรียนส่งบันทึกรายงานผลการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อ/แหล่งเรยีนรู ้
- ใบความรู ้
- ใบงาน 

แหล่งเรยีนรู้ 
    - สืบค้นข้อมูลจาก Internet 
    - กองทุนหมู่บา้นในชุมชนของนักเรียน   
การวัดและประเมินผล 

- ตรวจใบงาน    
- ประเมินชิ้นงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

เวลา 2 ชั่วโมง 
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แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมู่บ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                
เวลา 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ชั่วโมงที่ 1 

1.   ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อติดตามผลการส ารวจปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเงินของคนใน
ชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ชุดค าถาม Q 1 – Q 3 (ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

2.   ครูช่ืนชม ให้ก าลังใจนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ขยัน มุ่งมั่น มีความสามัคคีและใฝ่เรียนรู้ ครูอธิบายเกี่ยวกับการน า
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาด าเนินการต่อ โดยให้แต่ละกลุ่มทบทวนข้อมูลที่ได้มาจากการส ารวจอีกครั้งเพื่อเลือก
ปัญหาทางการเงินในชุมชนที่ส าคัญ เป็นปัญหาเร่งด่วน ปัญหาใกล้ตัว หรือปัญหาที่มีผลกระทบรุนแรงเพื่อวิเคราะห์
โดยละเอียดและเตรียมน าเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ ไขปัญหาต่อชุมชน โดยให้วิเคราะห์ในใบงานที่ 1                  

เรื่อง เรียนรู้ปัญหาทางการเงินในชุมชน โดยครูทบทวนความเข้าใจของนักเรียน ด้วยชุดค าถาม Q 4 – Q 7                      
(เงื่อนไขความรู้, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

3.   นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกปัญหาทางการเงินในชุมชน 1 ปัญหาเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์ลงในใบงานท่ี 2 เรื่อง การแก้ปัญหาทางการเงิน
ในชุมชนด้วยหลักคิดพอเพียง โดยใช้ชุดค าถาม  Q 8 - Q 14 (เงื่อนไขความรู้, เง่ือนไขคุณธรรม, ความพอประมาณ, 
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

4. . นักเรียนส่งใบงานท่ี 2 .ให้ครูผู้สอนตรวจและประเมินใบงาน  
5.   ครูมอบหมายให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการที่ได้จากศึกษาปัญหาการเงินของกองทุนหมู่ในชุมชน

ของตนเองในช่ัวโมงต่อไป 
 

ชั่วโมงที่ 2  
 

 6. นักเรียนแตล่ะกลุม่น าเสนอโครงงานด้วยการจัดตลาดนัดโครงงาน ภายในโรงเรียน 
            7. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมตลาดนัดโครงงานใช้เวลา  20 นาที  พร้อมบันทึกความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูต้ลาดนัดโครงงานท่ีจัดขึ้น    ครูประเมินโครงงานของนักเรียนและประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยการสังเกต  
และประเมินตามสภาพจริง  
 8..ครูเสริมแรงนักเรียนด้วยการช่ืนชมในความตั้งใจของทุกกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานได้บรรลตุามจุดประสงค ์
     การเรียนรู้   
            9. ครูแนะน าให้นักเรียนน าความรู้ แนวทางการแก้ปัญหาการเงิน  และการป้องกันปัญหาทางการเงินท่ีได้จากการท า
    โครงงานการไปเผยแพร่กับบคุคลในครอบครัวและชุมชน  
 10. ครูมอบหมายให้นักเรียนเลือกแนวทางการป้องกันปัญหาทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไป
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัวตลอดภาคเรียน แล้วส่งรายงานผลการปฏิบตัิทุกๆ เดือน 
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แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมู่บ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
เวลา 2 ชั่วโมง 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเรียน 
 Q 1 นักเรียนออกไปศึกษากองทุนหมู่บ้านที่หมู่บ้านไหนบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 
 Q 2 กองทุนหมู่บ้านที่ไปส ารวจมีการด าเนินการเป็นอย่างไรบ้าง (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างเรียน 
 Q 3 จากการออกไปส ารวจกองทุนหมู่บ้าน พบปัญหา และอุปสรรค ในการท าโครงงานอย่างไรบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 
 Q 4 จากการส ารวจปัญหาของกองทุนหมู่บ้านและปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนของเรามีปัญหาส าคัญๆ กี่ปัญหา
      ได้แก่ปัญหาอะไรบ้าง (เงื่อนไขความรู้, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
 Q 5 ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนแต่ละปัญหามีความรุนแรงของปัญหาในระดับใด หากปล่อยปละละเลยไม่ได้ 
      รับการแก้ไข จะเกิดผลเสียอย่างไรต่อชุมชน (ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)  
 Q 6 ปัญหาทางการเงินส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม (อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย ปัญหายาเสพติด ฯลฯ)  
      หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร (ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
 Q 7 จากการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้น อะไรสาเหตุของปัญหาดังกล่าว (เง่ือนไขความรู้, เง่ือนไขคุณธรรม, 
  ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล)  
 Q 8 การแก้ไขปัญหาทางการเงินเรื่องนี้ คนในชุมชนจะต้องมีความรู้เรื่อง     ใดบ้าง (เงื่อนไขความรู้, ความมีเหตุผล) 

Q 9 การแก้ไขปัญหาทางการเงินเรื่องนี้ คนในชุมชนจะต้องใช้คุณธรรมข้อใดบ้าง (เงื่อนไขคุณธรรม) 
Q 10 การแก้ไขปัญหาทางการเงินเรื่องนี้  คนในชุมชนจะใช้ 3 หลักการ (ความพอประมาณ , ความมี เหตุผล ,           

  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) ตามหลักคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง  
 (เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม) 
Q 11 หากปัญหาทางการเงินเรื่องนี้ ลดลงหรือหมดไปจากชุมชนสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในชุมชนจะเป็นอย่างไร

        (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
Q 12 หากคนในชุมชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาทางการเงินจะลดลงหรือไม่ เพราะอะไร 

  (ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุม้กันในตัวทีด่)ี 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียน 

Q 13 คนในชุมชนควรท าอย่างไรเพื่ อป้ องกันปัญหาทางการเงินเรื่ องนี้  (เ ง่ือนไขความรู้ , เง่ือนไขคุณ ธรรม ,                         
  ความมีเหตุผล, ความพอประมาณ, การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มิติด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม)  

Q 14 หากนักเรียนเป็นผู้น าชุมชน นักเรียนจะท าอย่างไรเพื่อลดปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในชุมชน ( เง่ือนไขความรู้,
        ความมีเหตุผล) 
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แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมู่บ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 เวลา 2 ชั่วโมง 

 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สภาพปัญหาทางการเงินในชุมชน 
3. ความส าคัญและความสมัพันธ์ของกองทุนหมู่บ้านต่อชุมชน 
4. การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การป้องกันและแนวทางการ
แก้ปัญหาทางการเงินตามหลัก ปศพพ.  
5. เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานการท าโครงงาน 
6. จิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาศิษย ์
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความยุติธรรม 
4. ตรงต่อเวลา 
5. ขยัน อดทน 
6. ใฝ่เรียนรู้  
7. มุ่งมั่นในการท างาน 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา เนื้อหาเกี่ยวกับการท าโครงงานโดย

ใช้ปัญหาของกองทุนหมู่บ้านใน
ชุมชนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด และเหมาะสมกับวัย  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหากองทุนหมู่บ้านที่เป็น
สถานการณ์จริง  

เตรียมตัวอย่างการจัดท าโครงงาน
ที่ประสบความส าเร็จ 

 เวลา 
จัดกิจกรรม 

ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและเนื้อหาท่ีจัด 

เพื่อให้ครบตามกระบวนการที่
ออกแบบไว้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท า
กิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วางแผนการท ากิจกรรมเป็น
ขั้นตอนตามเวลาที่ก าหนด 

การจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
จ านวนผู้เรียน 
- จ านวนอุปกรณ์ สื่อ ทีเ่หมาะสม
กับเนื้อหา 
-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเหมาะสมกับ
วัยและศักยภาพของผู้เรียน 

- เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ปฏิบตัิจริง 
- เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา  
- เพื่อให้ผู้เรียนมคีุณภาพตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด 

- ช้ีแจงขั้นตอนการท ากิจกรรม
กลุ่ม และแบ่งกลุ่มนักเรียนโดย
คละตามความสามารถ 
- เตรียมชุดค าถามในการท า
กิจกรรม 
- วางแผนการจัดการเรยีนรู้และ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้

สื่อ/อุปกรณ ์ จ านวนใบความรู้ ใบงาน เหมาะสม
กับกิจกรรม และปริมาณเพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกจิกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ใบความรู้  
ใบงานล่วงหน้าและทดลองการใช้
ก่อนน าไปจัดการเรยีนรู ้

แหล่งเรียนรู ้ กองทุนหมู่บ้านทีอ่ยูใ่นชุมชนของ
นักเรียน   

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  

-จัดเตรยีมแหล่งเรยีนรู้ให้พร้อม
ก่อนน าไปจัดการเรยีนรู ้
-ประสานผู้รับผิดชอบกองทุน
หมู่บ้าน 

ประเมินผล - วัดและประเมินจากช้ินงาน 
สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
- ประเมินผลให้เหมาะสมกับวยั 
และกิจกรรมและเวลาที่ก าหนด 

เพื่อวัดประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัด 

- วางแผนการประเมินผลให้เป็นไป
ตามขั้นตอนท่ีชัดเจน 
- ตรวจสอบแบบประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เทีย่งตรง 
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แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมู่บ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                
เวลา 2 ชั่วโมง 

 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. กองทุนหมู่บ้าน 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม              2. ความรับผิดชอบ 
3. ซื่อสัตย์                             4. มีวินัย 
5. ใฝ่เรียนรู้                            6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. มีจิตสาธารณะ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม
ได้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน 
2. นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหา แนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาของ
กองทุนหมู่บ้านในชุมชน ซ่ึงเหมาะสมกับวัย
และศักยภาพของนักเรียน 
3. โครงงานสอดคล้องกับความต้องการ 
ความสนใจ และบริบทของตนเอง 

1.นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 
2. การเรียนรู้แบบกลุ่มโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานใช้สถานการณ์จริง  และเกิดการเรียนรู้
จริง น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
3. นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามท่ีก าหนด 

1. วางแผนการท างานกลุ่มอย่างละเอียด
เป็นขั้นตอน 
2. รู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเงินของ
ตนเอง/ครอบครัว 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 
ด้าน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- มีความรู้ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ 
อย่างคุ้มค่า  
- มีความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือสืบค้น
ข้อมูลอย่างคุ้มค่า 

- มีความรู้ในการปฏิบัติตน
ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ในกลุ่ม 
- มีความรู้เกี่ยวกับการอยู่
ในสังคมร่วมกันตามหลัก
พอเพียง 

มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดของ
สถานท่ีท่ีท ากิจกรรม 
 

รู้มารยาทไทย ไปลามาไหว้ 
 

ทักษะ 

- มีทักษะในการน าวัสดุ
อุปกรณ์ ใบงานใบความรู้
มาปฏิบัติกิจกรรมท่ี
มอบหมายได้คุ้มค่า 

- ท างานด้วยกระบวนการ
กลุ่มอย่างมีความสุข 
- ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- รู้จักเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับการรักษา
ความสะอาดและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 
 

ปฏิบัติตนเหมาะสมกับกา
ละเทศ รู้จักทักทาย มี
สัมมาคารวะ 

ค่านิยม 

- ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของวัสดุอุปกรณ์ ใบงาน 
ใบความรู้และแหล่งเรียนรู้ 

- เห็นคุณค่าของความ
สามัคคี การช่วยเหลือกัน
และกัน 
 

- มีจิตส านึกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เห็นคุณค่าของมารยาท
ไทยปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง  แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา 

 
 ปัญหา ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542  หมายถึง น. ข้อสงสัย, 
ข้อขัดข้อง เช่น ท าได้โดยไม่มีปัญหา, ค าถาม, ข้อที่ควรถาม เช่น ตอบปัญหา, ข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไข                   
เช่น ปัญหาเฉพาะหน้า  ปัญหาทางการเมือง. (ป.).   
 เมื่อเกิดปัญหาจะมีวิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้รู้สาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  ผู้รู้ กล่าวว่า          
วิธีแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี ไม่มีวิธีการใดที่สามารรถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง  แต่มีแนวปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐาน             
ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาได้  มีขั้นตอนดังนี้ 

1.  ระบุปัญหา การระบุปัญหาต้องอาศัยข้อมูลจากตนเองและผู้อ่ืน เช่น อะไรคือสิ่งที่ท าให้คิดว่าอะไร
มีปัญหาเกิดขึ้น ปัญหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นที่ไหน  เกิดขึ้นอย่างไร  เกิดขึ้นเมื่อใด ก าลังเกิดขึ้นกับใคร 
ท าไมจึงเกิดขึ้น จากนั้นให้เขียนอธิบายอย่างเจาะจงครอบคลุมประเด็นว่า อะไร ที่ไหน อย่างไร   
กับใคร และท าไม 

2. มองหาสาเหตุที่แท้จริง ในขั้นตอนนี้จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับข้อมูลจากผู้ อ่ืนซึ่งรับรู้ปัญหา            
และจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา การเก็บข้อมูลควรท าเป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูลมากกว่า        
ให้จดบันทึกสิ่งที่เป็นความคิดของตนเองและสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้อ่ืน จากนั้นเขียนอธิบายสาเหตุของ
ปัญหาว่าอะไรก าลังเกิดข้ึน  เกิดที่ไหน เมื่อไร อย่างไรกับใคร ท าไม 

3. แจกแจงทางเลือกต่างๆ   ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ในขั้นนี้ควรให้บุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมเป็น
การระดมสมองเพ่ือหาแนวทาง และน ามาคัดกรองเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม แต่ไม่ควรตัดสิน 
ว่าดีไม่ดี 

4. เลือกวิธีการแก้ปัญหาให้คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดควรค านึงถึง 
 4.1  วิธีการใดท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ระยะยาว 
 4.2  วิธีการใดทีมีความเป็นจริงมากท่ีสุดในการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

 5.  วางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ หรือจัดท าแผนปฏิบัติการในขั้นตอนนี้สิ่งที่
 พิจารณาคือ   
  5.1  สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว 

 5.2 ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการน าวิธีแก้ปัญหาไปปฏิบัติให้เขียนตารางแสดงเวลา 
          ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 
 5.3 สื่อสารท าความเข้าใจแผนนี้กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องในการน าแผนไปปฏิบัติขั้นตอนนี้ต้อง
สังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 
6. ควบคุมและปฏิบัติตามแผน 
7. ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ 

 
....................................................................... 
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ใบงานที่ 1 
เรียนรู้ปัญหาทางการเงินในชุมชน 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุปัญหาทางการเงินในชุมชนที่ได้พบจากการส ารวจ พร้อมทั้งวิเคราะห์ระดับความรุนแรง

ของปัญหา ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และระบุสาเหตุของปัญหาทาง
การเงินเหล่านั้น 

ปัญหาทางการเงิน 
ในชุมชน 

ความรุนแรงของปัญหา 
(มาก ปานกลาง น้อย) 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น หากไม่แก้ไข 

สาเหตุของปัญหา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

ปัญหาทางการเงินในชุมชนที่เลือก คือ ปัญหา.......................................................................................................  
สาเหตุที่เลือกเพราะ ................................................................................................................................................  
ลักษณะของปัญหา..................................................................................................................................... ..............           

 
 
 
 

สมาชิกในกลุ่ม 
 
 
 

ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 

 

ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกุล...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
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ใบงานที่ 2  
เร่ือง การแก้ปัญหาทางการเงินในชุมชนด้วยหลักคดิพอเพียง 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินในชุมชนแล้วหาทางแก้ปัญหานั้นด้วยหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าเสนอต่อชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมาชิกในกลุ่ม 
 

ปัญหาทางการเงิน 
ในชุมชน 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

แนวทางการป้องกัน 

ช่ือ-สกลุ...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกลุ...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกลุ...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 

 

ช่ือ-สกลุ...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกลุ...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
ช่ือ-สกลุ...........................................ชั้น..............เลขท่ี................ 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ ในแต่ละรอบของโครงงาน ตามความเป็นจรงิ 

ข้อ 1-6 ใช้เกณฑ์ดังนี้    3= เด็กปฏิบัติได้ด้วยตนเอง         2 = เดก็มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ  1 = เด็กไม่ได้ปฏิบตัิ/ 
         ปฏิบัติตามครูหรือผู้อื่น 

ข้อ 7    ใช้เกณฑ์ดังนี้    3 = มี 4 ทักษะขึ้นไป                 2 = มี 3 ทักษะ                 1 = มี 1-2 ทักษะ 
ข้อ 8    ใช้เกณฑ์ดังนี้    3 = มีครบ 4 ด้าน                     2 = มี 3 ด้าน                 1 = มี 1-2 ด้าน 

            ข้อ 9    ใช้เกณฑ์ดังนี้    3 = เด็กคิดริเริ่ม/มีความแปลกใหม่ 2 =เด็กคิดริเริม่/ไม่แปลกใหม ่    1 = ริเริ่มจากคร ู
(ถ้าพบว่าเป็นการคัดลอกหรือปรับเปลี่ยนบางส่วนจากผู้อื่นหรือกิจกรรมอื่น ใหป้รับตก) 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพโครงงาน บันทึกเพิ่มเติม/สะท้อนผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 0 

1 ที่มาและความส าคัญของการท า
โครงงาน  

       

2 การออกแบบกระบวนการ 
ส ารวจตรวจสอบ 

       

3 การด าเนินกิจกรรม 
ส ารวจตรวจสอบ 

       

4 บันทึกผลการส ารวจตรวจสอบ 
ที่สอดคล้องกับค าถามที่อยากรู ้

       

5 การน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบ
ทีส่อดคล้องกับค าถามที่อยากรู ้

       

6 การสรุปและอภิปรายผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

       

7 การพัฒนาทักษะกระบวนการ         
ทางวิทยาศาสตร ์

       

8 การพัฒนาความรูเ้กี่ยวกับปัญหา    
ทางการเงิน 

       

9 การคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมเีหตผุล        

10 การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการแก้ปัญหา 

       

รวม        

รวมทั้งสิ้น   

ผลการประเมิน  ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน และได้ “ดีเยี่ยม”  

เกณฑ์การประเมิน    40-50 คะแนน = ดีมาก   39-30 คะแนน = ดี   29-20 คะแนน = พอใช้   19 คะแนนลงมา = ปรับปรุง 
หมายเหต ุ 1.  ผลการประเมินต้องได้ ระดับ “พอใช้”  ขึ้นไป จึงถือว่า “ผ่านการประเมิน” 
 2. ถ้ามีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบพบว่าค าถามเกิดจากนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติทุกขั้นตอน และโครงงานแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร 
รวมท้ังผลการประเมินได้ระดับ “ดีมาก” ถือว่าเป็นโครงงานท่ี “ดีเยี่ยม” เป็น Best Practic  

แบบประเมินโครงงานของกลุ่ม................................................. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 /..... 
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บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้การเงินพอเพียง    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ............. เรื่อง............................................................................เวลา .....................ชั่วโมง 
1.  ผลท่ีเกิดกับผูเ้รียน 
     1.1 ด้านความรู้ (K ). 
 ............................................................................................................................. .........................................................................
..................................................................................................................................................... .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ...............................                          
 1.2 ด้านทักษะ (P ). 
 ................................................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................                          
 1.3 ด้านเจตคติ (A). 
 ............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................                          
 1.4 สมรรถนะส าคัญ. 
 ............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................................................................................... ..........................                          
 1.5 ลักษณะอันพึงประสงค์. 
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................                            

2. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้. 
 ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................                        
3.  แนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนา). 
 ............................................................................................................................. .........................................................................
................................................................................................................................................................................... .......................................
......................................................................................................................................................................................................................... .   
 
    (ลงชื่อ).............................................................ครูผู้สอน 
     (............................................................) 
                                                   วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ................... 
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                                                บันทึกหลังการสอน 
                          หนว่ยการเรียนรู้การเงินพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  เรียนรู้ปัญหาชุมชนจากกองทุนหมู่บ้าน   เวลา   2  ชั่วโมง 
1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1.1 ด้านความรู้ (K)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   1.3 ด้านเจตคติ (A)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. 
   2.1 ด้านวัตถุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.2 ด้านสังคม……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
   2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2.4 ด้านวัฒนธรรม…….………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ / แนวทางแก้ไขปัญหา 
   3.1 ปัญหาในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                     (ลงชื่อ)………………………………………ครูผู้สอน 
                                                                             (……………………………………..) 
                                                                 วันที…่………เดือน………………………….พ.ศ………………
   


