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ชื่อโครงการ ครอบครัวพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง  

สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่2.4.5 โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัด
การศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาคี
เครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครนูิลุบล ศิลปธนู และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
องค์กร โดยสืบเนื่องจากความต้องการด าเนินการสร้างประโยชน์และสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือวางพ้ืนฐานให้คณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราชได้เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะของการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียงมีแนวทางการด าเนินงานโครงการ และขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการตระหนักรู้
และให้ความส าคัญกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติส าหรับผู้เรียนในลักษระการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโดยตรง 

จากเหตุผลดังกล่าว โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง จึงจัดท า
โครงการครอบครัวพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนและผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตระหนักและเห็นความส าคัญ รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินชีวิต และขับเคลื่อนองค์กร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (มาตรฐานที ่1)         
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

โครงการล าดับที่ 27  รหัสโครงการ วช 1.5.6 



164 
 

พอเพียง และสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
เตม็ศักยภาพ (มาตรฐานที่ 4) 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง จ านวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้สอนจ านวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได ้
 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนได ้

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เก่ียวข้องศึกษาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
 

ต.ค. 64 
 
 

 
 
 
 

ครูจิรพล 
และคณะ 

 
 
 

2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรยีนสตรีปากพนัง 
ขั้น DO 
1. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ธ.ค. 64 

2. ศึกษารายละเอียดกิจกรรมพิ่มเติมจากมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง 

ม.ค. 65 

3. ออกค าสั่งและประชุมชี้แจงแนวทางในจัดกิจกรรมกับผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ก.พ. 65 

4. จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/64 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกระยะ 
ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานโครงการครอบครัว
พอเพียงฯ 
2.  น าผลสรุปไปปรบัปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
ก.ย. 65 
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5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 6,000.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 6,000 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม(หกพันบาทถ้วน)  6,000  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตรวจแบบประเมินความรู้

ความเข้าใจการเข้าร่วม
โครงการ 

ประเมินความรู้ความ
เข้าใจการเข้าร่วม

โครงการ 
2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถ
ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนได้ 
3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

ตรวจแบบประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง ที่เข้าร่วม
โครงการครอบครัวพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง 
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียนได้ดี 

 
 
 

 ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวนิลุบล ศิลปธนู)         (นายอ านาจ สุขห่อ) 

          ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
             1 ตุลาคม 2564                    1 ตุลาคม 2564                

 
 

     ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางจิราพร    รัตนกุล) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
         1 ตุลาคม 2564 


