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ชื่อโครงการ  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน    วิชาการ 
กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
                                  ประการ รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                                 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพร้อมเทคโนโลยี 
                                  เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรุ้ 
สนองมาตรฐานของ สพฐ.มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายอนุพันธ์  มุสิกะ,นางกัญญา  วงศ์ใหญ่ 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน 2565 สิ้นสุด  31 มีนาคม  2566 
                               

1. หลักการและเหตุผล 
           เศรษฐกิจพอเพียง เน้นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิต  แก่พสกนิกรชาวไทย   ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  เมื่อปี  พ.ศ. 2540  
โดยทรงให้แนวทางเพ่ือให้พ่ึงพาตนเองได้  ในระดับระดับบุคลคล  ครัวเรือน เป็นอันดับแรก  ซึ่งจะพัฒนาเป็น
การพ่ึงพาตนเองได้ในระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไป 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้น อีกครั้งหนึ่ง  จึง
ท าให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนในแนวทางพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้า
นานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”......ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน  
คือ  ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนจ าเป็นต้องล าดับขั้นตอน  เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน  คือ  ด้วยวิธีการที่
ประหยัด  ระมัดระวัง  แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว  จึงค่อยสร้างเสริมความ
เจริญขึ้นสูงขึ้นตามล าดับต่อไป  การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ  ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับ  ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น   ก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพ่ือบรรลุผลส าเร็จได้แน่นอน
บริบูรณ ์
 จากบรมราโชวาทดังกล่าว  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ได้ตระหนักถึ งการพัฒนาเยาวชน  ใน
สถานศึกษาที่จะพัฒนาตนเองที่อยู่บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง  ความพอเพียงความพอกิน  พอใช้   การรู้จัก
ความพอประมาณการค านึงถึงความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  มีสติไม่ประมาท  ตระหนักถึงการ
พัฒนาตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง  ตามหลักวิชาการ  ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต  ตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ  จัดกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  เพ่ือให้ขยายผลในการเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่
น่าจะเป็นไปสู่การวิเคราะห์ตัวปรัชญา  เห็นประโยชน์  และน าไปใช้ด าเนินชีวิตได้อย่างกว้างขวาง จึงมีการบูรณา
การจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักปรัชญาพอเพียงขึ้นในโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1.เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                2.2.เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนได้เห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.3เพ่ือฝึกทักษะ  กระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์  และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
           1) ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปสามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 

2) นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 9๐ สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
     3.2. เชิงคุณภาพ  

 - ผู้เรียนมีคุณธรรมและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ   

รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ      ระหว่างเดือนเมษายน    2565 
1. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. ประชุม วางแผนการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

เมษายน  2565 
    

เมษายน  2565 

คณะครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

ขั้นด าเนินการ     ระหว่างเดือนเมษายน2565-มีนาคม2566 
 3. ด าเนินการการวางแผนการใช้จ่ายอย่าง
เป็นระบบ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การาด าเนินกิจกรรมในโรงเรียน 
  3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น 

เมษายน2565-มีนาคม2566 คณะครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
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  3.2 งานส่งเสริมอาชีพอิสระในโรงเรียน 
  3.3 งานธนาคารโรงเรียน 
ขั้นด าเนินการ     ระหว่างเดือนเมษายน2565-มีนาคม2566 
3.5 การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน 
       - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

  

ขั้นสรุปประเมินผล และรายงาน    ระหว่างเดือนมีนาคม2566 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาและ
สพม.พะเยา 

มีนาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน -   บาท  
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท 
    (    )  สพม.พย  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
    (    )  โรงเรียน  จัดสรร  จ านวน  ...................... บาท  

(    )  หน่วยงานอื่นๆ.........จ านวน  ..................... บาท 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนที่

ใช้ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1      
                                             รวมทั้งสิ้น    บาท 

 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
 - ครู สามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอน ร้อยละ ๙0 
- นกัเรยีนและบุคลากร สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต ร้อยละ ๙0 
 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยสังเกตจากการ
ใช้สิ่งของ และการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

 
ตรวจสอบ 
  
 
ตรวจสอบ ทดสอบ 
 
 
ข้อสอบ  ตรวจสอบ 

 
แบบส ารวจการ
ส่งแผน 
 
แบบส ารวจ  
 
 
แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 
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ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
           (นายอนุพันธ์  มุสิกะ) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

    ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นางกัญญา วงศ์ใหญ่) 

   กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
   
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
                           
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางวินนา เทพค า) 
                       หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางกัญญาณี ชวาเขียว) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
    
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


