
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 
เร่ือง   สหกรณ์ 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
 

 

 

 

 

 

สุรินทร์  โสฬส 
ครู คศ.2 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนศีขรภูมิพสัิย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวดัสุรินทร์ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 10 
 เร่ือง  สหกรณ์ 

 
สาระเศรษฐศาสตร์                    วชิาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม                           ส21101                                                                          
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   
………………………………………………………………………………………………………
                 
สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร์ 
               มาตรฐาน ส 3.1 : เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้คา่ เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 
สาระส าคัญ 
 สหกรณ์ เป็นหน่วยงานหน่ึงในระบบเศรษฐกิจซ่ึงมีความส าคญั  การรวมกลุ่มของบุคคล
ท่ีจดัตั้งสหกรณ์ข้ึนนั้นจะไม่มุ่งหวงัก าไรทางเศรษฐกิจ  แต่เป็นการร่วมมือกนัเพื่อบ ารุงความเจริญใน
ภาวะเศรษฐกิจ  ร่วมแรงร่วมใจกนัด าเนินงานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ โดยยดึหลกัประชาธิปไตย  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์กนัอยา่งยติุธรรม 
สาระการเรียนรู้ 
 สหกรณ์ 
  1.  ความหมายสหกรณ์ 

2. ลกัษณะส าคญัของสหกรณ์   
3. ประเภทของสหกรณ์ 
4. ขอ้ดีขอ้เสียของสหกรณ์ 
5. การเขา้กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน 

ตัวช้ีวดั 
 ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนัและการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ (ส3.2  ม1/4) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  ด้านความรู้  (K) 
นกัเรียนมีความเขา้ใจใน ความหมาย ลกัษณะส าคญัของสหกรณ์  ประเภทของ 

ขอ้ดีขอ้เสียของสหกรณ์  และการเขา้กิจกรรมสหกรรณ์ของโรงเรียน 
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 2.  ด้านกระบวนการ(P) 
  นกัเรียนสามารถสร้างสรรคห์นงัสือเล่มเล็ก  เร่ือง สหกรณ์ได ้
 3.  ด้านคุณลกัษณะทีป่ระสงค์(A) 

มีวนิยัในการท างาน  ตั้งใจเรียน  ปฏิบติังานกระบวนการกลุ่ม  ซ่ือสัตย ์ และเห็น 
คุณค่าความส าคญัของผลงานท่ีไดรั้บงาน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

                     ช่ัวโมงที ่ 1 
1. ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)  
 1.1  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  สหกรณ์  จ  านวน   

10  ขอ้    
  1.2  สนทนานกัเรียนถึงขั้นตอนของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของโรงเรียน 
  1.3  ครู  แจง้ช่ือเร่ืองท่ีเรียนในชัว่โมง ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและจุดประสงค ์      
การเรียนรู้    
  1.4  ครูจดักลุ่มนกัเรียนตามสมคัรใจกลุ่มละ  4  คน แลว้แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ  คือ  
หวัหนา้กลุ่ม   เลขานุการ   ผูน้  าเสนอ  ฝ่ายเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
 2. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration)   
  นกัเรียนรับบทเรียนการ์ตูน เล่มท่ี  2  เร่ือง  สหกรณ์  คนละ  1  เล่ม แลว้ศึกษาจนเกิด
ความเขา้ใจ 
   3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 
  3.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายซกัถาม  หาขอ้สรุป  เร่ืองสหกรณ์จนเกิด
ความเขา้ใจทุกคน 
  3.2  ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัสหกรณ์ 
                     ช่ัวโมงที ่ 2 
   4.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  4.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าใบงานเร่ือง  สร้างสรรคห์นงัสือเล่มเล็ก โดยรับ
กระดาษ  สีจากครูกลุ่มละ  1  ชุด 
   5.  ขั้นประเมิน (Evaluation) 
  5.1  เม่ือนกัเรียนท าหนงัสือเล่มเล็กเรียบร้อยแลว้  แลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่ม
และประเมินหนงัสือเล่มเล็กตามแบบประเมินใบงานเร่ือง  สร้างสรรคห์นงัสือเล่มเล็ก   

2 
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  5.2  เม่ือแต่ละกลุ่มประเมินเรียบร้อยแลว้รวบรวมคะแนนและผลงานหนงัสือเล่มเล็ก
ส่งครู  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และผลงานท่ีมีคะแนนดีเยีย่มจดันิทรรศการหนา้ชั้นเรียน  
  5.3   ประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียนโดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียน
ตลอดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  5.4   นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  เร่ือง  สหกรณ์  จ  านวน  10  ขอ้ เม่ือนกัเรียน
ท าแบบทดสอบหลงัเรียนเรียบร้อยแลว้เปล่ียนกนัตรวจ  โดยมีครู  นกัเรียนร่วมกนัเฉลยและอภิปราย
ขอ้ท่ีนกัเรียนสงสัย 
  5.5  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เร่ือง สหกรณ์  จากแหล่งเรียนรู้  คือ  
หอ้งสมุดโรงเรียน  อินเทอร์เน็ต 
 
วสัดุอุปกรณ์/ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 

ข้อมูล วสัดุอุปกรณ์/ส่ือและแหล่งเรียนรู้ จ านวน 
ส่ือ 1. โปสเตอร์สหกรณ์ 1  ชุด 

 2. บทเรียนการ์ตูน  เล่มท่ี  2   เร่ือง  สหกรณ์ 35  ชุด 
เทคนิค 1.  กระบวนการกลุ่ม  

 2.  อภิปรายซกัถาม  
 3.  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
 4.  กระบวนการคิด  

แหล่งเรียนรู้ หอ้งสมุดโรงเรียน  อินเทอร์เน็ต  
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การวดัผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เคร่ืองมือวดั วธีิการวดั เกณฑ์การผ่าน 

1.  ด้านความรู้  (K) 
    นกัเรียนมีความเขา้ใจใน 
ความหมาย ลกัษณะส าคญัของ
สหกรณ์  ประเภทของสหกรณ์ 
ขอ้ดีขอ้เสียของสหกรณ์   

1. แบบทดสอบหลงั
เรียน  เร่ือง  
สหกรณ์ 

1. ทดสอบ 1.  คะแนนเตม็  5 
คะแนนนกัเรียนตอ้ง
ปฏิบติัได ้ 4  คะแนน 
ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2.  ด้านกระบวนการ(P) 
      นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์
หนงัสือเล่มเล็ก  เร่ือง  สหกรณ์ได ้
 

2.  แบบประเมินใบ
งาน เร่ือง  
 สร้างสรรคห์นงัส่ือ
เล่มเล็ก เร่ือง  
สหกรณ์ 

2.  ประเมินผล
งานใบงาน 
เร่ือง  
 สร้างสรรค์
หนงัสือเล่ม
เล็ก เร่ือง  
สหกรณ์ 

2.  คะแนนเตม็  9
คะแนนนกัเรียนตอ้ง
ปฏิบติัได ้ 8 คะแนน 
ข้ึนไป 

3.  ด้านคุณลกัษณะ(A) 
     มีวนิยัในการท างาน  ตั้งใจเรียน  
ปฏิบติังานกระบวนการกลุ่ม  
ซ่ือสัตย ์  และคุณค่าความส าคญั
ของผลงานท่ีไดรั้บงาท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3.  แบบสังเกต
พฤติกรรม 

3. สังเกต
พฤติกรรม 

3.  คะแนนเตม็  20
คะแนนนกัเรียนตอ้ง
ปฏิบติัได ้ 16  คะแนน 
ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
ข้อเสนอแนะ          
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ.................................................... 

(นายสุรินทร์   โสฬส) 
ผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
.....................................................................................................................................…. 

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

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

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

ลงช่ือ  .................................................. 
(นายแสน  แหวนวงศ)์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนศีขภูมิพิสัย 
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บันทกึผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 10  เร่ือง  สหกรณ์ 
 

สาระเศรษฐศาสตร์                                           วชิาสังคมศึกษา                                           ส21101                                                                          
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   
…………………………………………………………………………………………………...
  
ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ปัญหาการสอน 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแก้ไข 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     

ลงช่ือ........................................... 
(นายสุรินทร์   โสฬส) 

ผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ  .................................................. 
(นายแสน  แหวนวงศ)์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 



10 
 

 
  
 

 
สาระเศรษฐศาสตร์                                            วชิาสังคมศึกษา                                           ส21101                                                                          
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   
............................................................................................................................................................. 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถสร้างสรรคห์นงัสือเล่มเล็ก  เร่ือง  สหกรณ์ได ้
ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................................ 
สมาชิกกลุ่ม   1……………………………………………………………………………………… 
         2. ……………………………………………………………………………………… 
         3. ……………………………………………………………………………………… 
         4. ……………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง 
ค าช้ีแจง  

1.  อุปกรณ์ 
1.1  กระดาษเอ  4 
1.2  กระดาษชาร์ดแขง็ 
1.3  กาว 
1.4  คดัเตอร์   
1.5  สี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบงาน เร่ือง   สร้างสรรค์หนังส่ือเล่มเลก็ เร่ือง  สหกรณ์ 
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2.  ใหน้กัเรียนสร้างหนงัส่ือเล่มเล็กดงัน้ี 
2.1  น ากระดาษขนาด  เอ  4  จ  านวน  2  แผน่ติดต่อกนัดานล่างของกระดาษ  ดงัรูปท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1  ติดกระดาษต่อกนั 
 
2.2  นกัเรียนพบักระดาษทบกลบัไปกลบัมาใหมี้ความกวา้งแต่ละทบ  1.5  น้ิว จนสุด 

กระดาษและตดัส่วนท่ีเหลือออก  ดงัรูป  1 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2  พบักระดาษ 
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2.3  นกัเรียนตดักระดาษชาร์ดแขง็ ขนาด  กวา้ง  1.5  น้ิว  ยาว 5  น้ิว  จ  านวน  2  แผน่ดงัรูป 
ท่ี  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3  ตดักระดาษชาร์ดแข็ง  ขนาดกวา้ง  1.5  น้ิว  ยาว 5  น้ิว   
 

 2.4  นกัเรียนน ากระดาษในขอ้  1.3  จ  านวน  2  แผน่  โดยแผน่ท่ี  1  ติดดา้นบนและแผน่ 
ท่ี  2  ติดดา้นล่างของกระตามขอ้ท่ี  2.4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี  4  แผน่ติดทบักระดาษ 
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      2.5  นกัเรียนเขียนหนา้ปก  “สหกรณ์”ตกแต่งใหส้วยงามดงัรูปท่ี  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  5  การลงรายละเอียดบนหนงัส่ือเล่มเล็ก 
     2.6  นกัเรียนบนัทึกเร่ืองสหกรณ์ พร้อมตกแต่งใหส้วยงาม 
 
ท่ีมา :    ภูษิต  ผาสุก  :  2551 
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สาระเศรษฐศาสตร์                                     วชิาสังคมศึกษา                                                  ส21101                                                                          
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   
............................................................................................................................................................. 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถสร้างสรรคห์นงัสือเล่มเล็ก  เร่ือง  สหกรณ์ได ้
ค าช้ีแจง  
 1.  ครูประเมินผลงานตามใบงาน ของนกัเรียนในการท างานกลุ่มและใหค้ะแนนลงใน
ช่องท่ีตรงตามเกณฑก์ารประเมิน 
 2.  คะแนนเตม็ขอ้ละ  4  คะแนน  จ านวน  5  ขอ้  รวมคะแนน  20  คะแนน 

รายการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
1.  เน้ือหา  3  (ดี)   เน้ือหามีความสัมพนัธ์กนัทั้งหมด 

2  (พอใช/้ปานกลาง)   เน้ือหามีความสัมพนัธ์กนัแต่ไม่ทั้งหมด 
1  (ควรปรับปรุง)   เน้ือหาไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.  หนงัสือเล่มเล็ก 3  (ดี) 
 

 จดัท าตามขั้นตอน  ถูกตอ้ง  สวยงาม  
  เรียบร้อย 

2  (พอใช/้ปานกลาง) 
 

  จดัท าตามขั้นตอน  ถูกตอ้ง  ไม่ค่อย 
  สวยงามเรียบร้อย 

1  (ควรปรับปรุง)  จดัท าไม่เป็นตามขั้นตอน  ผลงานไม่ 
  เรียบร้อย ไม่สวยงาม 

3.  ความคิดสร้างสรรค ์ 3  (ดี) 
 

 ออกแบบสมุดข่อย  สีสันสวยงาม 
   น่าสนใจ 

2  (พอใช/้ปานกลาง) 
 

 ออกแบบสมุดข่อย แต่สีสันไม่น่าสนใจ 

1  (ควรปรับปรุง)   การเขียนออกแบบสมุดข่อย ไม่มี 
    การตกแต่งผลงาน 

 

แบบประเมินใบงาน เร่ือง   สร้างสรรค์หนังส่ือเล่มเลก็ เร่ือง  สหกรณ์ 
 

 

12 



15 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง  สหกรณ์ 
สาระเศรษฐศาสตร์                   วชิาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม                           ส21101                                                                          
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   

 
ค าช้ีแจง   ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั  จ  านวน  10  ขอ้       คะแนนเตม็  10  คะแนน    เวลา  10  นาที 
   จงกาเคร่ืองหมายกากบาท(X)ลงในช่อง  ก  ข  ค  หรือ  ง  ของกระดาษค าตอบ 
               ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง ท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

1.  ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัความหมายของ 
     สหกรณ์ 
      ก.  ชาวนารวมกลุ่มกนั ท ากิจกรรมเก็บ –  
            จ  าหน่ายผลผลิต เพื่อป้องกนัการเอา 
            เปรียบของพ่อคา้ 
       ข.  นกัเรียน-ครู-ผูป้กครอง รวมกลุ่มกนั 
             รวบรวมคดัแยกเพื่อน ากลบัมาใช ้
             ประโยชน์ 
        ค.  คนในชุมชนร่วมกนัจดัหาทุนสร้าง 
             ฝายน ้าลน้เพื่อเก็บกกัน ้าไวใ้ชใ้นฤดู 
             แลง้ 
        ง.  ผูป้กครองนกัเรียนร่วมกนัจดัหางาน  
            หรือหาทุนการศึกษาเพื่อมอบแก่ 
            นกัเรียนท่ียากจน 
2.  สหกรณ์แห่งแรกเกิดข้ึนในประเทศใด 
     ก.  สหรัฐอเมริกา    
     ข. ฝร่ังเศส 
     ค.  องักฤษ     
     ง.  เยอรมนันี 
 
 
 
 

3.  สหกรณ์ในประเทศไทยเกิดข้ึนในสมยัใด 
     ก.  รัชการท่ี 1     
     ข.  รัชการท่ี 2  
      ค.  รัชการท่ี 4            
      ง.  รัชการท่ี 6 
4.  กิจกรรมหลกัของสหกรณ์ร้านคา้คือขอ้ใด 
     ก.  รับฝากเงินออมทรัพยจ์ากสมาชิก 
     ข.  ปล่อยเงินใหกู้ย้มืแก่สมาชิก 
     ค.  ใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกเม่ือเกิด 
           ภยัพิบติั 
      ง.  จดัหาสินคา้มาขายให้สมาชิกและ 
           บุคคลทัว่ไป 
5.  ในสภาวะปัจจุบนัสหกรณ์ควรปฏิบติัตน 
     อยา่งไร เพื่อความอยูร่อดขององคก์ร 
    ก.  รวมกลุ่มการลงทุนในกิจการสหกรณ์ 
          แห่งใหม่ 
     ข.  มุ่งเนน้การประหยดัค่าใชจ่้ายในการ 
           ประกอบกิจกรรม 
      ค.  วางวสิัยทศัน์และแนวทางการปรับตวั 
           ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
      ง.  รีบหาวธีิขายสินคา้ในสหกรณ์ใหห้มด 
          เพื่อเปิดกิจการอ่ืนท่ีไดก้ าไรมากกวา่ 
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6.  “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ มีหลกัการ 
       อยา่งไร 
       ก.  การพึ่งพาผูอ่ื้นก่อนพึ่งพาตนเอง 
       ข.  การผลิตเพื่อจ าหน่ายสินคา้ 
       ค.  การพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากท่ีอ่ืน 
       ง.  การรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บั 
            ชุมชน 
7.  สหกรณ์เกิดข้ึนมาคร้ังแรกในโลก 
      เน่ืองจากสาเหตุใด 
     ก.  ความยากจนของผูค้นท่ีไม่มีกิจการเป็น 
          ของตนเอง 
     ข.  ความยากจนของผูใ้ชแ้รงงานจากการ 
           ตกงานดว้ยเคร่ืองจกัร 
      ค.  ความทุกขย์ากของเจา้ของกิจการท่ี 
8.  ขอ้ใดไมถู่กตอ้งเก่ียวกบัสหกรณ์แห่งแรก 
      ของประเทศไทย 
      ก.  เกิดข้ึนในรัชกาลท่ี 6 
      ข.  ช่ือวา่สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จ  ากดัสิทธ์ิ 
           ใช ้

      ค.  เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ 
           ออมทรัพย ์
       ง.  เกิดข้ึนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เป็นคร้ัง 
            แรก 
9.  สหกรณ์ประเภทใดท่ีจดัหาท่ีดินมาจดัสรร 
     ใหแ้ก่สมาชิกท่ีเป็นเกษตรกร 
     ก.  สหกรณ์นิคม 
     ข.  สหกรณ์บริการ 
     ค.  สหกรณ์ออมทรัพย ์
     ง.  สหกรณ์การเกษตร 
10.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้ดีของการจดัตั้งสหกรณ์ 
       ก.  ท าใหเ้กิดการประหยดัในการผลิต  
             ตลาด และขนส่ง 
       ข.  ท าใหก้ลุ่มไดก้ าไรสูงกวา่การคา้ขาย 
             เพียงคนเดียว 
        ค.  สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจ 
             พอเพียง 
        ง.  สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนได ้

           ไม่มีแรงงานมาช่วยท าการผลิต 
      ง.  ความทุกขย์ากของเจา้ของโรงงานท่ี      
           ขายสินคา้ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
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เฉลย 
 

1.   ก 
2.               ค 
3.               ง 
4.               ง 

      6.                  ข 
      7.                   ค 
       8.                  ค 
      9.                    ง 
     10.                   ก 
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แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง  สหกรณ์ 
สาระเศรษฐศาสตร์                                        วชิาสังคมศึกษา                                              ส21101                                                                          
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   

 
ค าช้ีแจง   ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั  จ  านวน  10  ขอ้       คะแนนเตม็  10  คะแนน    เวลา  10  นาที 
   จงกาเคร่ืองหมายกากบาท(X)ลงในช่อง  ก  ข  ค  หรือ  ง  ของกระดาษค าตอบ 
               ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง ท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

1.  ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัความหมายของ 
     สหกรณ์ 
      ก.  ชาวนารวมกลุ่มกนั ท ากิจกรรมเก็บ –  
            จ  าหน่ายผลผลิต เพื่อป้องกนัการเอา 
            เปรียบของพ่อคา้ 
       ข.  นกัเรียน-ครู-ผูป้กครอง รวมกลุ่มกนั 
             รวบรวมคดัแยกเพื่อน ากลบัมาใช ้
             ประโยชน์ 
        ค.  คนในชุมชนร่วมกนัจดัหาทุนสร้าง 
             ฝายน ้าลน้เพื่อเก็บกกัน ้าไวใ้ชใ้นฤดู 
             แลง้ 
        ง.  ผูป้กครองนกัเรียนร่วมกนัจดัหางาน  
            หรือหาทุนการศึกษาเพื่อมอบแก่ 
            นกัเรียนท่ียากจน 
2.  สหกรณ์แห่งแรกเกิดข้ึนในประเทศใด 
     ก.  สหรัฐอเมริกา    
     ข. ฝร่ังเศส 
     ค.  องักฤษ     
     ง.  เยอรมนันี 
 
 
 
 

3.  สหกรณ์ในประเทศไทยเกิดข้ึนในสมยัใด 
     ก.  รัชการท่ี 1     
     ข.  รัชการท่ี 2  
      ค.  รัชการท่ี 4            
      ง.  รัชการท่ี 6 
4.  กิจกรรมหลกัของสหกรณ์ร้านคา้คือขอ้ใด 
     ก.  รับฝากเงินออมทรัพยจ์ากสมาชิก 
     ข.  ปล่อยเงินใหกู้ย้มืแก่สมาชิก 
     ค.  ใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกเม่ือเกิด 
           ภยัพิบติั 
      ง.  จดัหาสินคา้มาขายให้สมาชิกและ 
           บุคคลทัว่ไป 
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5.  ในสภาวะปัจจุบนัสหกรณ์ควรปฏิบติัตน 
     อยา่งไร เพื่อความอยูร่อดขององคก์ร 
    ก.  รวมกลุ่มการลงทุนในกิจการสหกรณ์ 
          แห่งใหม่ 
     ข.  มุ่งเนน้การประหยดัค่าใชจ่้ายในการ 
           ประกอบกิจกรรม 
      ค.  วางวสิัยทศัน์และแนวทางการปรับตวั 
           ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
      ง.  รีบหาวธีิขายสินคา้ในสหกรณ์ใหห้มด 
          เพื่อเปิดกิจการอ่ืนท่ีไดก้ าไรมากกวา่ 
6.  “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ มีหลกัการ 
       อยา่งไร 
       ก.  การพึ่งพาผูอ่ื้นก่อนพึ่งพาตนเอง 
       ข.  การผลิตเพื่อจ าหน่ายสินคา้ 
       ค.  การพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากท่ีอ่ืน 
       ง.  การรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บั 
            ชุมชน 
7.  สหกรณ์เกิดข้ึนมาคร้ังแรกในโลก 
      เน่ืองจากสาเหตุใด 
     ก.  ความยากจนของผูค้นท่ีไม่มีกิจการเป็น 
          ของตนเอง 
     ข.  ความยากจนของผูใ้ชแ้รงงานจากการ 
           ตกงานดว้ยเคร่ืองจกัร 
      ค.  ความทุกขย์ากของเจา้ของกิจการท่ี 

8.  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสหกรณ์แห่งแรก 
      ของประเทศไทย 
      ก.  เกิดข้ึนในรัชกาลท่ี 6 
      ข.  ช่ือวา่สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จ  ากดัสิทธ์ิ 
           ใช ้
      ค.  เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ 
           ออมทรัพย ์
       ง.  เกิดข้ึนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เป็นคร้ัง 
            แรก 
9.  สหกรณ์ประเภทใดท่ีจดัหาท่ีดินมาจดัสรร 
     ใหแ้ก่สมาชิกท่ีเป็นเกษตรกร 
     ก.  สหกรณ์นิคม 
     ข.  สหกรณ์บริการ 
     ค.  สหกรณ์ออมทรัพย ์
     ง.  สหกรณ์การเกษตร 
10.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้ดีของการจดัตั้งสหกรณ์ 
       ก.  ท าใหเ้กิดการประหยดัในการผลิต  
             ตลาด และขนส่ง 
       ข.  ท าใหก้ลุ่มไดก้ าไรสูงกวา่การคา้ขาย 
             เพียงคนเดียว 
        ค.  สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจ 
             พอเพียง 
        ง.  สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนได ้

           ไม่มีแรงงานมาช่วยท าการผลิต 
      ง.  ความทุกขย์ากของเจา้ของโรงงานท่ี      
           ขายสินคา้ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
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เฉลยข้อสอบหลงัเรียน 
 

1.   ก 
2.               ค 
3.               ง 
4.               ง 

      6.                   ข 
      7.                   ค 
       8.                  ค 
      9.                    ง 
     10.                   ก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 10   เร่ือง  สหกรณ์ 
สาระเศรษฐศาสตร์                    วชิาสังคมศึกษา                                                          ส21101                                                                          
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                                                                                       เวลา   2  ชัว่โมง                                                                                                   
………………………………………………………………………………………………………. 
 

น.ร.เลขท่ี 
ผลคะแนนระหว่างเรียน 

จุดประสงค์
ท่ี  1  

จุดประสงค ์
ท่ี  2 

จุดประสงคท่ี์  
3 

รวม ร้อย
ละ 

คะแนนเตม็ 10 9 20 39 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      

แบบบันทกึคะแนนระหว่างเรียน 
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น.ร.เลขท่ี 
ผลคะแนนระหว่างเรียน 

จุดประสงคท่ี์  
1  

จุดประสงค ์
ท่ี  2 

จุดประสงคท่ี์  
3 

รวม ร้อย
ละ 

คะแนนเตม็ 10 9 20 39 
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
เฉล่ีย      
S.D      

ร้อยละ      
ผา่น      

ไม่ผา่น      
ลงช่ือ........................................... 

(นายสุรินทร์  โสฬส) 
ผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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