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หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้กา้ วทันต่อโลกใน
ยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบนั นักเรี ยนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มี
เหตุผล ฟุ่ มเฟื อย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีท้ งั ที่ยงั ไม่สามารถหารายได้ดว้ ยตนเอง จึงส่งผลให้
พ่อแม่ตอ้ งรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรี ยนขาดการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการ
ดาเนินชีวิตในอนาคต จึงทาให้เมื่อถึงเวลาจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ทาให้พ่อแม่ตอ้ งเดือดร้อน
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้นอ้ มนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช มาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูร
ณาการกับหลักสู ตรสถานศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และจัดให้มี
โครงการออมวันละนิด ชีวิตสบาย โดยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั บริ หารจัดการการใช้เงิน มีทกั ษะและเป้าหมายที่
ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มีทกั ษะในการบริ หารงบประมาณ รู ้จกั คุณค่าของเงินและสิ่ งของ
มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู ้จกั การออม รู ้จกั กระบวนการออมเงิน สามารถนากระบวนการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู ้จกั การใช้เงินให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด
อันจะส่งผลให้การดาเนินชีวิตในอนาคตเป็ นคนที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั วางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินยั ในการใช้จ่ายเงิน
๒. เพื่อต่อยอดการเรี ยนรู ้ทกั ษะกางวางแผนจัดการด้านการเงินให้กบั นักเรี ยน
๓. นักเรี ยนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี
๔. นักเรี ยนมีความตระหนักว่าการออมเป็ นการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อส่ งเสริ มทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
นักเรี ยนภายใต้แนวคิด “รู ้หา รู ้เก็บ รู ้ใช้ รู ้จกั ให้”
๖. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีการแบ่งปัน ความมีน้ าใจ และเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ให้กบั คนอื่นๆในสังคม
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
๑. คณะครู ประชุมการดาเนินงาน กิจกรรม ออมวันละนิด ชีวิตสบาย
๒. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม

๓. วางแผนการดาเนินงานและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
๔. ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด
๔.๑ ผูอ้ านวยการ ครู เจ้าหน้าที่การเงินและครู สหกรณ์โรงเรี ยนไปเปิ ดบัญชีออมทรัพย์นกั เรี ยน
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สระแก้ว และรับสมุดธนาคาร
สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากนักเรี ยน โครงการส่งเสริ มการออมในโรงเรี ยน
๔.๒ ครู ประจาชั้นทาแบบบันทึกการออมทรัพย์นกั เรี ยนทุกชั้นและรับฝากเงินออมจากนักเรี ยน
ทุกวัน
๔.๓ ทุกสิ้ นเดือนครู ประจาชั้นสรุ ปยอดฝากของนักเรี ยนรายบุคคลใส่ สมุดธนาคารสมุดคู่ฝากบัญชี
เงินฝากนักเรี ยน โครงการส่งเสริ มการออมในโรงเรี ยน
๔.๔ ทุกสิ้ นเดือนครู ประจาชั้นมอบเงินออมทรัพย์ให้ครู เจ้าหน้าที่สหกรณ์ของโรงเรี ยนนาไปฝาก
บัญชีออมทรัพย์นกั เรี ยนของโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สระแก้ว
๔.๕ ทุกสิ้ นปี การศึกษาครู เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรี ยนเบิกเงินจากบัญชีออมทรัพย์นกั เรี ยนโรงเรี ยน
ไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สระแก้ว มอบให้นกั เรี ยนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๖ พร้อมผูป้ กครองนักเรี ยน
๕. ติดตามประเมินผล
๖. รายงานผล

หลักธรรมที่นามาใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดี
ยิง่ ขึ้น จนเกิดความยัง่ ยืน คาว่า พอเพียง คือ การดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยูบ่ นหลักสาคัญสาม
ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิค้ มุ กันที่ดี
ความพอประมาณ คือ การดารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้ และ
พอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ทางานหารายได้ดว้ ยช่องทางสุจริ ต ทางานให้
เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับ
ฐานะความเป็ นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยหรื อใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และ
ครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยูอ่ ย่างลาบาก และฝื ดเคืองจนเกินไป
ความมีเหตุผล คือ ไม่วา่ จะเป็ นการทาธุรกิจ หรื อการดารงชีวิตประจาวัน เราจาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจ
ตลอดเวลา ซึ่งการตัดสิ นใจที่ดี ควรตั้งอยูบ่ นการไตร่ ตรองถึงเหตุ รวมทั้งคานึงถึงผลที่อาจตามมาจากการ
ตัดสิ นใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตดั สิ นใจตามอารมณ์ หรื อจากสิ่ งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์
การมีภูมิค้ มุ กันที่ดี คือ การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ทั้งสภาพลม
ฟ้า อากาศที่ไม่เอื้ออานวยต่อการทาเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริ ษทั คู่คา้ การเลิกจ้างพนักงานในบริ ษทั ใหญ่

หรื อแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ท้ งั ในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุน เราจึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ที่
จะดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยการพึ่งพาตนเอง และตั้งอยูใ่ นความไม่ประมาทอยูเ่ สมอ เช่น เตรี ยมแผนสารองสาหรับแต่ละ
สถานการณ์ การมีรายได้หลายทางเพื่อลดความเสี่ ยงในวันที่ถูกเลิกจ้าง หรื อการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน
โดยการดารงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อนั้น จาเป็ นต้องมีความรู ้และคุณธรรมประกอบด้วย ความรู ้ช่วยสร้าง
ภูมิคมุ ้ กันที่เหมาะสม เช่น ความรู ้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและการงานเจริ ญก้าวหน้า หรื อความรู ้ใน
การลงทุนช่วยสร้างภูมิคมุ ้ กันให้นกั ลงทุน ทั้งนี้ ความรู ้และประสบการณ์ จะช่วยทาให้เราตัดสิ นใจได้อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล ถึงแม้วา่ พื้นฐานความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจทาให้เหตุผลของแต่ละคนนั้นแตกต่าง
กัน แต่หากทุกคนยึดมัน่ อยูใ่ นหลักคุณธรรม ก็จะทาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็ นไปอย่างสงบสุ ข

อริยมรรคมีองค์ ๘
คุณธรรมที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ
๑ .สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมตามความเป็ นจริ ง
ด้วยปัญญา
๒ .สัมมาสังกัปปะ คือ ดาริ ชอบหมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศล
หรื อความดีงาม
๓ .สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุ ภาพ แต่ในสิ่ งที่สร้างสรรค์ดีงาม
๔ .สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรื อกิจกรรมทางกายทั้งปวง
๕ .สัมมาอาชีวะ คือ การทามาหากินอย่างสุจริ ตชน ไม่คดโกง เอาเปรี ยบคนอื่น ๆ
มากเกินไป
๖ .สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
๗ .สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดารงอยูด่ ว้ ยความ
รู ้ตวั อยูเ่ ป็ นปกติ
๘ .สัมมาสมาธิ คือ การฝึ กจิตให้ต้ งั มัน่ สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยูเ่ ป็ นปกติ
ผลการดาเนินงาน
ด้านนักเรียน
๑. นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนการใช้จ่ายเงิน และมีวินยั ในการใช้จ่ายเงิน
๒. นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการวางแผนจัดการด้านการเงิน
๓. นักเรี ยนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี
๔. นักเรี ยนมีความตระหนักว่าการออมเป็ นการดาเนินชิวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๕. นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
แนวคิด “รู ้หา รู ้เก็บ รู ้ใช้ รู ้จกั ให้”
๖. นักเรี ยนมีการแบ่งปัน มีน้ าใจ และเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ให้กบั คนอื่นๆในสังคม

ด้ านครู
ครู มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนมีตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี รู ้ทกั ษะการ
วางแผนจัดการด้านการเงิน ซึ่งเป็ นการดาเนินชิวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านโรงเรียน
1. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มสร้างความตระหนักว่าการออมเป็ นการดาเนินชิวิตอย่างพอเพียงตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงให้นกั เรี ยน
2. โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการ ออมวันละนิด ชีวิตสบาย
ด้ านชุมชน
เมื่อนักเรี ย นได้ร่วมโครงการกิ จกรรม ออมวันละนิ ด ชี วิตสบาย ทาให้ผูป้ กครองเกิ ดความภูมิ ใจในตัว
นักเรี ยนที่รู้จกั ประหยัด อดออมและใช้เงินอย่างมีประโยชน์ รู ้จกั การวางแผนการใช้เงินอีกทั้งผูป้ กครองสามารถนา
เงินที่นกั เรี ยนได้ร่วมกิจกรรม ออมวันละนิด ชีวิตสบาย ไปใช้ส นับสนุนการศึกษาต่อของนักเรี ยนและเป็ นการแบ่ง
เบาภาระผูป้ กครองในช่วงเปลี่ยนชั้นเรี ยน อีกทั้งยังเป็ นการน้อมนาปรัชญาตามแนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต การเล่าเรี ยน การประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดีตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ด้วยหลัก การการมี เหตุผล การพอประมาณ การมี
ภูมิคมุ ้ กันที่ดีบนพื้นฐานของความรู ้คู่คุณธรรม
สรุปผลและประเมินผลของกิจกรรม
นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนการใช้จ่ายเงิน ตระหนักถึงการออม ใช้เงินอย่างถูกวิธีและมีวินยั ในการใช้จ่ายเงิน
ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ทกั ษะการวางแผนจัดการด้านการเงิน มีความเข้าใจและตระหนักว่าการออมเป็ นการดาเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวคิด “รู ้หา รู ้เก็บ รู ้ใช้ รู ้จกั ให้” เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
ปัญหา/อุปสรรค
สมุดธนาคารสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากนักเรี ยน บางคนหาย
ข้อเสนอแนะ
ครู ประจาชั้นให้นกั เรี ยนทุกคนนาสมุดธนาคารสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากนักเรี ยน มาเก็บรักษาไว้ที่
โรงเรี ยน
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
( นางสุกญั ญา เดชอนันทวิทยา )

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
( นางรจนา หงษ์ทอง )

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
วิธีการวัดผล : การสังเกต
: การสารวจความพึงพอใจ
เครื่ องมือการวัดผล
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบสารวจความพึงพอใจ
ช่ วงระยะเวลา
ช่วงเวลาการประเมิน : ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

แบบสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการทาโครงงานคุณธรรม
“ออมวันละนิด ชีวิตสบาย”
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสารวจ
( ) นักเรี ยน ( ) ครู ( ) ผูบ้ ริ หาร
( ) ผูป้ กครอง ( ) บุคลากรอื่นๆโปรดระบุ.................................
ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์ตดั สิ น
ความสาเร็ จของกิจกรรม ผักสวนครัวรั้วกินได้ในแต่ละข้อมากที่สุด

ประเด็นการประเมิน
๕

ระดับความพึงพอใจ
๔
๓
๒

๑

๑.โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรม ออมวันละนิด ชีวิตสบาย
เพื่อบูรณาการสู่การเรี ยนการสอน
๒.โรงเรี ยนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับ
กิจกรรมออมวันละนิด ชีวิตสบาย
๓.นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมออมวันละนิด ชีวิต
สบาย
๔. นักเรี ยนนาความรู ้ที่ได้จากการออมวันละนิด ชีวิต
สบาย ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๕. นักเรี ยนนาเงินออมทรัพย์ที่ได้รับไปใช้อย่างมี
ประโยชน์และคุม้ ค่า
๖.นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีในกิจกรรมออมวันละนิด ชีวิต
สบาย
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นอนุบาล ๒

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นอนุบาล ๓

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕

กิจกรรมออมวัน ละนิด ชีวิตสบาย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖

