
ชื่อโครงการ     ส่งเสริมความรู้ด้านสังคมศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์หลักโรงเรียน   ข้อที่  1, 3 , 4, 5   
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  1 ประเด็นท่ี 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 
                                   1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
                                        มาตรฐานที่  3 ประเด็นท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  และครูธัญณัชฐ์ ทองฟัก 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 เมษายน 2564- 31 มีนาคม 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศ เรื่อง แนว

ปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 โดยเฉพาะข้อ 6 
กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรยีน 
เกิดจิตสำนึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นไปตาม
นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมถึงเข้าใจถึงหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้พัฒนา
ผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รักวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีทักษะในการทำงาน และรัก
การทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สร้างและพัฒนางานตามวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีสติในการ
เลือกรับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเข้ามา รู้จักเลือกรับและรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ หมั่นศึกษา เพิ่มพูนความรู้อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพ และผล
จากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและระมัดระวังและเพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์  
       2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       2.3 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ใหเ้ป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
       2.4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามนโยบายของรัฐบาล 

9 



3. เป้าหมาย   
       - เชิงปริมาณ 
            1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ำ
อย่างน้อยร้อยละ 80    
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
อย่างน้อย ร้อยละ 80 
  3. ครูจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย ร้อยละ 80 
 

        - เชิงคุณภาพ 
  1. เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 จัดทำโครงการ 2 เม.ย. 64 ครูสุวรรณี พจน์ไพเราะ 

1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่     
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ 
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 
23 ก.ค. 64 
11 ส.ค. 64 
 3 ธ.ค. 64 
30 ธ.ค. 64 

ครูสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
ครูธัญณัชฐ์ ทองฟัก 
 

2 ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
 - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละฐานการเรียนรู้ 
 - ปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประเมินกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ 

10 พ.ค. 64 
– 

31 มี.ค. 64 

คณะครูทุกท่าน 

3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน 10 พ.ค. 64 –  30 มี.ค. 65 ครูสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
ครูธัญณัชฐ์ ทองฟัก 

4. จัดการเรียนการสอน 10 พ.ค. 64 – 29 ม.ีค. 65 ครูสุวรรณี พจน์ไพเราะ 
ครูธัญณัชฐ์ ทองฟัก 



5. สรุปประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง  และเป็น
ข้อมูลในการดำเนินโครงการในอนาคต 
 

31 มี.ค. 65 ครูสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 

 

 
5. งบประมาณ 
    เงินอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน  5,000 บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนา 
    การจัดการเรียนรู้ 

-   -       - 

2. จัดทำส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียน 
    การสอน 
     - กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
     - กิจกรรมวันแม่      
     - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 
     - กิจกรรมอาเซียน   

500   500 อุดหนุนรายหัว 

3. ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
 - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละฐานการ
เรียนรู ้
 - ปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประเมินกิจกรรมในแต่ละฐานการ
เรียนรู ้

3,000   3,000 อุดหนุนรายหัว 

3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

500   500 อุดหนุนรายหัว 

3. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 1,000   1,000 อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิ้น 5,000   5,000  

 
 
 
 



6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 85 
 

ตรวจสอบ ทดสอบ ติดตาม 
ประเมินผล 

 

แบบทดสอบ แบบติดตาม 
แบบประเมิน 

2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 85 
 

ตรวจสอบ ทดสอบ ติดตาม 
ประเมินผล 

แบบทดสอบ แบบติดตาม 
แบบประเมิน 

  3. นักเรียน ครู และบุคลกรของโรงเรียน 
ม ีท ักษะในการดำเน ินช ีว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
 

  4. ครูมีการจัดทำกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
 

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
…………………………………… 

(นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ) 

 
 
       ……………….……………………………… 
 

           (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 
    ……………….…………………… 
 

      (นายสุนทร พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  ขบัเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565) 

 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าจัดเตรียมเอกสารในโครงการ 

ตามกิจกรรมฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 3,000 3,000  

2. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน ย่ีห้อ pirot 2 โหล 240 480  
3. เทปผ้าแลคซีน 2 ม้วน 50 100  
4. ปกรายงานสีฟ้า สีเหลือง สีเขียว 3 รีม  50 150  
5. ไส้แฟ้ม A 4 5 แพค 30 150  
      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,880  
 

 
 
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าจัดเตรียมเอกสารในโครงการ  1,120 1,120  
      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,120  
 


