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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
แบบเขียนโครงการ / กิจกรรม  

ประจำปีการศึกษา 2565  
 
1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมความรูด้้านสังคมศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลยุทธ์หลักโรงเรียน   ข้อที่  1, 3 , 4, 5   
3. มาตรฐานการประกนัคุณภาพ มาตรฐานที่  1 ประเด็นที่ 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 ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
5. ผู้รับผิดชอบ    นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  และครูธัญณชัฐ์ ทองฟัก 
6. ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   1 เมษายน 2565 - 31 มนีาคม 2566 
8. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
 2. มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                   และแกป้ัญหา  
 3. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม  
 4. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6. มคีวามรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 2. ความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
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 2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา  
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได ้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
 3.3 มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

7. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  

 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ใชร้ะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคณุธรรม มีทักษะชวีิตและใช้ชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

               ทรงเป็นประมุข 
 สรา้งภาคีเครือข่ายพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน 
 จดัระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

8. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชวีิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ส่งเสริมการสืบสานวฒันธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

               อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 รว่มมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

9. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพชวีิต 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มทีักษะชีวิตและดำรงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ผู้เรียนรว่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

                อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมรีะบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

10. ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  

 กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมรอง  
 กิจกรรมสนับสนุน 

11. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศ  เรื ่อง      
แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยเฉพาะ
ข้อ 6 กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้
นักเรียน เกิดจิตสำนึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
เป็นไปตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมถึงเข้าใจถึงหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้พัฒนา
ผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ รักวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการทำงาน และรัก
การทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สร้างและพัฒนางานตามวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีสติในการ



 
 [วงจรคุณภาพ P D C A] ขั้นตอนการวางแผน (P) Plan งานนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 

 

เลือกรับข้อมูลต่าง ๆ ที่เข้ามา รู้จักเลือกรับและรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ หมั่นศึกษา เพิ่มพูนความรู้ อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพ และผล
จากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและระมัดระวังและเพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน 

12. วัตถุประสงค์  

       2.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       2.3 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศกึษา 
       2.4 เพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามนโยบายของรัฐบาล 

13. เป้าหมาย   

       - เชิงปริมาณ 
            1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ำ
อย่างน้อยร้อยละ 80    
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ดำเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
อย่างน้อย ร้อยละ 80 
  3. ครูจัดทำกจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างน้อย ร้อยละ 80 
 

        - เชิงคุณภาพ 
  1. เน้นการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

14. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการ 2 เม.ย. 65 ครูสุวรรณ ีพจน์ไพเราะ 
2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่     
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ 
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 

 
23 ก.ค. 65 
11 ส.ค. 65 
 3 ธ.ค. 65 
30 ธ.ค. 65 

ครูสุวรรณ ี พจน์ไพเราะ 
ครูธัญณัชฐ ์ทองฟัก 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3 ดำเนินกิจกรรมตามวัตถปุระสงค์และ
เป้าหมาย 
 - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฐานการเรียนรู ้
 - ปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประเมินกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ 

10 พ.ค. 65 
– 

31 มี.ค. 66 

คณะครูทุกทา่น 

4. จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ในการทำงาน 10 พ.ค. 65 – 30 มี.ค. 66 ครูสุวรรณ ี พจน์ไพเราะ 
ครูธัญณัชฐ ์ทองฟัก 

5. จัดการเรียนการสอน 10 พ.ค. 65 – 29 มี.ค. 66 ครูสุวรรณ ีพจน์ไพเราะ 
ครูธัญณัชฐ ์ทองฟัก 
ครูสุภาวดี  ทองฟัก 

6. สรุปประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ปัญหาต่าง ๆ เพือ่นำมาปรับปรุง  และเป็น
ข้อมูลในการดำเนินโครงการในอนาคต 
 

31 มี.ค. 66 ครูสุวรรณ ี พจน์ไพเราะ 

 

15. งบประมาณ 

    เงินอุดหนุนรายหัว  เป็นเงิน  5,000 บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใชจ้่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. จัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนา 
    การจดัการเรียนรู ้

-   -       - 

2. จัดทำสื่อในการจัดกจิกรรมการเรียน 
    การสอน 
     - กจิกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
     - กจิกรรมวันแม่      
     - กจิกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 
     - กจิกรรมอาเซียน   

500   500 อุดหนุนรายหัว 

3. ดำเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

3,000   3,000 อุดหนุนรายหัว 
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 - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เกี่ยวข้องในแตล่ะฐานการ
เรียนรู้ 
 - ปฏิบัตกิิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประเมินกิจกรรมในแต่ละฐานการ
เรียนรู้ 
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

500   500 อุดหนุนรายหัว 

5. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ ์ 1,000   1,000 อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิ้น 5,000   5,000  

16. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวดัผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 85 
 

ตรวจสอบ ทดสอบ ติดตาม 
ประเมินผล 

 

แบบทดสอบ แบบติดตาม 
แบบประเมิน 

2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
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 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
…………………………………… 

(นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ) 

 
 
       ……………….……………………………… 
 

           (นายชวิศ จิตปุณยพงศ)์ 

 
 
    ……………….…………………… 
 

      (นายสุนทร พริกจำรูญ) 
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โครงการ  :  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
      ปีการศึกษา 2565 

 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ

1. ค่าจัดเตรียมเอกสารในโครงการ 
ตามกิจกรรมฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2,000 2,000  

2. ค่าจัดเตรียมเอกสารในโครงการ  1,000 1,000  

3. จัดซื้อวัสดุการเรียนรู้  2,000 2,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000  
 

 
 


