
โครงการ   ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียน 
แผนงาน  วิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
มาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่ 7,10,11,13 
หัวหน้าฝ่ายงาน  นางนิสา  จันติ๊บ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิสา  จันติ๊บ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพสังคมปัจจุบัน สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจทุนนิยมเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย 
อย่างหลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้าต่าง  ๆ ท าให้วิถีชีวิตของมวลประชากรไทยเปลี่ยนไป  รายรับไม่สมดุลกับ 
รายจ่าย มีหนี้สินครัวเรือนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่9) เห็นความส าคัญของปัญหาเศรษฐกิจ พระองค์
จึงน าพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับประชาชน สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการศึกษาท่ี 6 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี    เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสันกอง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายและน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนางานในหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านสันโค้ง จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบ ที่ประสบ
ความส าเร็จในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียน
เชียงแสนอคาเดมี อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านสันโค้งเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชิวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค ์

2.1 ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนได้รับความรู้ และแบบอย่างในการจัดการศึกษาตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 

 



3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านสันโค้ง จ านวน 12 คน 

2. ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 12 คน 

3. กิจกรรมโครงงานที่ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  
สถานศึกษา 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
4.  กิจกรรมและด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผน  (Plan) 

- ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
- ประชุมชี้แจงคณะครูผู้รับผิดชอบ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
- จัดท ารายละเอียดของโครงการ ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2556 

 

 
ผู้บริหาร 
นางนิสา จันติ๊บ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
- ติดต่อโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน 
โรงเรียนเชียงแสนอคาเดมี  อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 
- ศึกษาดูงาน เรื่อง การด าเนินงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนเชียงแสนอคาเดมี อ.เชียงแสน 

 
28 พฤษภาคม 2556 

 
 

4 มิถุนายน 25j56 
 

 

 
นางนิสา จันติ๊บ 
นางสาวธัญชนก ปินตาธรรม 
 
คณะครู บุคลากร 12 คน 
นักเรียน  12 คน 

3 ขั้นตรวจสอบ  (Check) 
สรุปการด าเนินงานโครงการ 

 
25-30 มีนาคม 2557 

 
นางนิสา  จันติ๊บ 

4 ขั้นประเมินผลเพื่อการพัฒนา  (Action)  
- วัดผล และประเมินผลผู้เรียน 
- ประเมินผลโครงการ 
- น าผลไปปรับปรุง และพัฒนาโครงการ 

 
เมษายน 

 

 
นางนิสา   จันติ๊บ 

 



5. งบประมาณที่ใช้ 

     เงินงบประมาณ    1,200 บาท   
  

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
หมวดรายจ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
ค่าพาหนะในการเดินทาง 
2 คัน×250×2 (ไป-กลับ) 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
- 

ค่าของที่ระลึก 200 - - 200 - 
รวม 1,200 - - 1,200 - 

 

 

6.การประเมิน 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครู และบุคลากร  โรงเรียน 
บ้านสันโค้ง จ านวน 12 คน 
เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนเชียงแสนอคาเดมี 

ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม บัญชีลงทะเบียนการเข้าร่วม  
กิจกรรม 

 

2. ตัวแทนนักเรียน จ านวน 12 คน 
เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
บัญชีลงทะเบียนการเข้าร่วม  
กิจกรรม 

3. กิจกรรมโครงงานที่ด าเนินการ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ประเมินจากการจัดท ากิจกรรม, 
โครงงาน,โครงการ เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน หลังจากไป
ศึกษาดูงาน 

1. แบบส ารวจ กิจกรรม,โครงงาน
,โครงการ 
2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านสันโค้งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ...........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ         

         ( นางนิสา   จันติ๊บ )                 ( นายสมคิด  ดวงสุวรรณ )  

       ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง          ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  ( นายเสาร์แก้ว  ปวงศรี ) 

                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง 

 

 

 

 

 
 


