
งาน/โครงการ:  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย  
                      12 ประการ รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
         พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมเทคโนโลยี 
         เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรุ้    

ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน 2564  สิ้นสดุ  31 มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายภิรพัชญ์  ปัทมาชัยวิวัฒน์ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
       1.1. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       1.2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนได้เห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       1.3. เพ่ือฝึกทักษะ  กระบวนการท างานอย่างมีข้ันตอน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์  และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
         1) ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปสามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 
         2) นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
    เชิงคุณภาพ 
           ผู้เรียนมีคุณธรรมและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)     
 1. ประชุม วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ขั้นด าเนนิการ (DO) 

 3. ด าเนินการการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย
และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินกิจกรรมในโรงเรียน 
      3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น 
    
 
 



    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
  5. รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาและสพม.พย. 

4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุม วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

- เมษายน 
2564   

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการวางแผนติดตามการ
ด าเนินงาน 
  

2. แต่งตั้งคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- เมษายน 
2564   

ด าเนินการ
แล้ว 

ได้คณะท างานตามโครงการ 

3. ด ำเนินกำรกำรวำงแผนกำร
ใช้จ่ำยอย่ำงเป็นระบบ 
ปลูกฝังคุณธรรม ควำม
ส ำนึกในควำมเป็นไทยและ
วิถีชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรด ำเนิน
กิจกรรมในโรงเรียน 
  3.1 จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่สอดแทรกหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับชั้น 
  

5,000 ตลอดปี
การศึกษา  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. มีการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจฯ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีอาชีพอิสระในการ
หารายได้ระหว่างเรียน 
3. ครูและนักเรียนทุกคนมีการ
ออม 
4. โรงเรียนมีการแยกขยะ 
5. ครู บุคลากร  และนักเรียน
ร่วมกันปรับสภาพภูมิทัศน์  ดูแล
สิ่งแวดล้อม 
6. นักเรียนมีบัญชีครัวเรือน 
7. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
8. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือทุกคน 

4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

- มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้รับการพัฒนานักเรียน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

5. รายงานต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและสพม.พย. 

- มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ผู้บริหารรับทราบผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
  

รวม 5,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครูร้อยละ 9๐ ขึ้นไปสามารถบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 

ครูร้อยละ 9๐ ขึ้นไปสามารถบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอน 

บรรลุ 

นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 สามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 90 
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีคุณธรรมและน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 

ผู้เรียนมีคุณธรรมและน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุข 

บรรลุ 

 
 



  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

-- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)   
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. ครูผู้สอนบางส่วนยังไม่ได้น า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการการสอนในรายวิชา
ของตนเอง  
2. ด้านงบประมาณ  
3. ผลงานทีเ่ป็นรูปธรรม 

1. ควรจัดทบทวน  ให้ความรู้ 
ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ 
2. ขอเพ่ิมงบประมาณ  
3. โรงเรียนควรพัฒนาต้นแบบใน
แต่ละด้านอย่างชัดเจน 

1. การจัดท าแผนการขับเคลื่อน 
(Roadmap) ที่ต้องมีบทบาทของ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
2. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ในการขับเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


