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กลุมพัฒนากระบวนการเรยีนรู  

สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา                                            

                             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   



 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดขับเคลื่อนตามนโยบายดังกลาวดวยการกําหนดจุดเนนการ 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีครอบคลุมท้ังดานความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ สําหรับใชเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อน  เพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียน ในการดําเนินงาน เพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงไดมี
การถอดประสบการณจากโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน และเกิด
ประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม สําหรับเปนแนวทางใหกับโรงเรียนท่ัวไปไดมีแบบอยางในการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจําแนกเอกสารเปนรายเรื่องดังนี้ 

๑. อานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง 
๒. คิดเลขเปน คิดเลขคลอง 
๓. มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการคิดข้ันสูง 
๔. ทักษะชีวิต 
๕. ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย ใชภาษาตางประเทศ 
๖. แสวงหาหาความรูดวยตนเอง แสวงหาความรูเพ่ือการแกปญหา 
๗. ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
๘. ใฝดี ใฝเรียนรู 
๙. อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการศึกษาและการทํางาน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารนี้จะมีประโยชน และเปน
เสนทางแหงความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย อีกท้ังขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนให
เอกสารนี้สําเร็จลุลวง และเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างม่ันคง และย่ังยืนภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
มีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก    การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ตลอดจนด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

(ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป าหมาย
มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังทางวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลีย่นแปลงท้ังภายนอกและภายใน

เงื่อนไขพ้ืนฐาน  คณุธรรมน าความรู้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน และ
การด าเนินการทุกขั้นตอน

การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
นักทฤษ ีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคณุธรรม 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป ญญา และความ
รอบคอบ

กรอบแนวคิด
เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และป ิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ทางสายกลาง  พอเพียง

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

พอประมาณ

เง่ือนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ป ญญา 

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในด้าน 
วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เง่ือนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ 

ระมัดระวังwww.sufficiencyeconomy.org
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อยู่อย่างพอเพียง 

 
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตในทางสายกลางของ
บุคคลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล จนถึงครอบครัว ชุมชนและระดับชาติ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทาน ให้กับคนไทยทั้งประเทศ  โดยที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดควบคู่กับ       
การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นหลักในการด าเนินชีวิตในทางสายกลาง ไม่ว่าจะท าอะไรให้ท าอย่างพอดี  ไม่สุดโต่ง     
ท าอย่างพอประมาณแต่เต็มศักยภาพของตนเอง จะท าอะไรจะต้องสามารถบอกเหตุผลของการกระท า    
นั้น  ๆได้ ท าแล้วให้เกิดภูมิคุ้มกันกับตนเองและงานที่ตนท า  จะท าอะไรจะต้องมีความรู้  รอบรู้ในเรื่องที่จะต้องท า  
ท าอย่างรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว  และข้อส าคัญต้องมีคุณธรรมใน        
การด าเนินงานทุกขั้นตอน ท าแล้วต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนให้เดือดร้อน 

   ดังนั้นการ "อยู่อย่างพอเพียง"  คือ การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพอดีกับศักยภาพตน มีความพอประมาณ   
มีเหตุผล มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการกระท า  เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทน เพียรพยายาม ฯลฯ สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดควบคู่กับการป ิบัติที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของคน
ในทุกระดับ   จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ครูจะต้องปลูกฝ งหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกับผู้เรียน  
แต่การสร้างหลักคิดนี้ขึ้นอยู่กับบริบทภูมิสังคมของแต่ละสถาบัน  ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและ
สภาพของโรงเรียน  ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงสามารถจัดได้อย่าง
หลากหลาย  แต่ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและบริบท สภาพภูมิสังคมของแต่ละโรงเรียน. 

เป าหมายผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง  

 ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในมิติวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนรู้จักใช้วัตถุ / สิ่งของ/ทรัพยากรอย่างพอเพียง           
          2. ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รู้จักการแบ่งป น  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน   

3. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย  
4. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนาผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง 
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพอดีตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนในการท างานโดยใช้ความรู้และเหตุผลในการ
ตัดสินใจ 
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 3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท างาน  มีความ
อดทน  เพ่ือให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย 

การจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา จะ
มีวิธีที่แตกต่างกัน  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนน าไป
ปฏิบัติ แต่ด้วยวัยของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต่างกัน  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
เป็นเด็กเล็ก  การคิดวิเคราะห์การกระท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนอาจจะยังไม่
สามารถวิเคราะห์ได้  แต่ผู้เรียนในวัยมัธยมศึกษา  เป็นวัยที่สามารถจะคิดวิเคราะห์กิจกรรม  ตลอดจน 
การกระท ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี  
 ดังนั้นการสอนผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  ครูผู้สอนจะต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการท างาน วางแผนการสอน ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดอุปนิสัย
พอเพียง  ผู้เรียนได้ซึมซับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่รู้ตัว ผู้เรียนในวัยนี้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นนิสัย  โดยที่ผู้เรียนยังไม่ต้องวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าของ
ตนเอง  แต่เมื่อผู้เรียนโตขึ้นและศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  จึงใช้วิธีฝึกให้ผู้เรียนน ากรอบหลักคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คิดวิเคราะห์กับกิจกรรม/งาน/โครงการต่างๆ  ตลอดจนวิเคราะห์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าหรือ  การด ารงชีวิตของตนเอง  จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษามีความส าคัญ  และต้องคิดวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าได้ถูกต้อง
และชัดเจน  
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  มีวิธีการดังนี้ 
 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องว่า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด  ซึ่งมีกรอบหลักคิดประกอบด้วย  3 ห่วง  2 เงื่อนไข (ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มในตัวที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม) 
 2. ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมหรืองานต่างๆ  
 3. ให้ผู้เรียนน าสิ่งที่คิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่การปฏิบัติ 
    ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ได้บงมือปฏิบัติ  ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
สอนที่ครูให้ทฤษฏี  (ปรัชญาฯ)  กับผู้เรียน  แล้วให้ผู้เรียนน าทฤษฏี  (ปรัชญาฯ)  ไปวิเคราะห์ก่อนน าไปใช้  
หรือบางครั้งครูอาจจะไม่ใช้วิธีการสอนโดยให้ทฤษฎี (ปรัชญาฯ)  ก่อน  แต่อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลงมือท า
กิจกรรมก่อนแล้วน าเอาปรัชญาฯของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์กับการกระท า  ซึ่งผู้เรียนจะได้เห็นว่า
ตนเองได้ใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขในการกระท างานนั้น  ๆ ครบหรือไม่  ถ้าครบผลงานออกมาเป็นอย่างไร 
และถ้าไม่ครบผลงานจะเป็นอย่างไร เป็นการสอนแบบลองผิดลองถูก  บางครั้งผู้เรียนได้เรียนรู้จาก      
ความผิดพลาด ซึ่งการสอนวิธีนี้เรียกว่า "ท าก่อนสอนทีหลัง" 
 วิธีการสอนดังกล่าวทั้ง 2 วิธีข้างต้นทีเ่หมาะสมในการใช้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา . 
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  แนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง 

โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 

 
ตอนที่ 1   สภาพโรงเรียน 

   1.1 บริบทของโรงเรียน  (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
        เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดท าการเรียนการสอนในระดับ 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากการสังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  14 โรง 
พบว่า มีจ านวนนักเรียนเฉลี่ย  87  คน จ านวนครูเฉลี่ย 5 คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน  1 : 17   ที่ตั้งของโรงเรียน
อยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมือง มีความยากล าบากในการคมนาคม  หมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน 1 - 2  
หมู่บ้าน โรงเรียนมีข้อจ ากัดในการพัฒนาหลายประการ อาท ิอาคารเรียน อาคารประกอบ มีเพียง 1-2 หลัง 
พ้ืนที่ใช้สอยมีจ ากัด  ครูไม่ครบชั้นเรียน  งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ  ขาดแคลนห้องปฏิบัติการหรือ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ แต่บางส่วนอาศัยอยู่กับญาติที่ไม่ใช่บิดามารดา เช่น ปู ุ   
ย่า ตายาย บางส่วนมาจากครอบครัวที่หย่าร้าง และบางส่วนพ่อแม่ไปท างานที่ต่างจังหวัดและตามเมืองใหญ่  ๆ
ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  

 ครูเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่นักเรียน 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการบูรณาการ        
ภูมิป ญญาท้องถิ่น ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น  8   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ครูใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรอบในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  

 สภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีการท านา เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอ่ืน  ๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์  ฐานะครอบครัวยากจน   เมื่อหมด
ฤดูกาลท านา  จะอพยพไปเป็นแรงงานรับจ้างตามเมืองใหญ่ 

 สภาพสังคม ชุมชนเขตบริการโรงเรียนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กราว   200 หลังคาเรือน   มี
ลักษณะโดดเดี่ยว แยกจากหมู่บ้านอ่ืนอย่างชัดเจน  บ้านเรือนจะปลูกสร้างด้วยไม้   ครอบครัวที่มีฐานะดีจะ
สร้างบ้านด้วยปูน ซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก  บ้านแต่ละหลังไม่มีรั้วก าหนดอาณาเขตชัดเจน  ครอบครัวเป็น
ครอบครัวขยาย มีปูุย่าตายายอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือในพื้นที่ท่ีไม่ห่างไกลกันนัก  สภาพความสัมพันธ์
ทางสังคมมีความผูกพันภายในหมู่บ้านสูง  คนในหมู่บ้านมีความเก่ียวพันเป็นเครือญาติกัน  ให้ความเคารพ
ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส มีวัฒนธรรม ประเพณ ีพิธีกรรม รวมทั้งสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน 

 ด้วยเหตุจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน ท าให้โรงเรียนแปลกแยกจากชุมชนหรือสังคม
ใกล้เคียง โลกทัศน์ของนักเรียนจึงมีเพียงหมู่บ้าน  โรงเรียน วัด ทุ่งนา หรือหนองน้ าที่เป็นสภาพ แวดล้อม    
ในวิถีชีวิตของนักเรียนเอง ข่าวสารจากภายนอกที่รับรู้  มักผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การบอกเล่าของครู
เป็นหลัก เพราะโรงเรียนส่วนมากยังขาดคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ท าให้นักเรียนรู้ไม่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเหตุจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน  
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 1.2 จุดเด่นของโรงเรียน 
         เป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี  
มีความรู้  อยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก  โดยจุดเด่นของโรงเรียนมีดังนี้ 
 1. เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 

2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
3. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. มีบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมในระดับดี 
7.การด าเนินงานของโรงเรียนมีเปูาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  

ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างจุดเด่นของโรงเรียน  4 ด้าน เป็นดังนี้ 
 1) การจัดการเรียนการสอน  
  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องและสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่บูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   - ชุมชนมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ  
  -  แหล่งเรียนรู้และภูมิป ญญาท้องถิ่นมีทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียน                
 - มีสื่อ อุปกรณ์ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

                   -  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
        2) บริหารการจัดการ 
                     - การบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  - ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ 
  - จัดหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมตามศักยภาพของผู้เรียน     
           - มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมส่งเสริมความเป็นเลิศทุก ๆ ด้าน 
  - พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน 

       3) ด้านผู้เรียน  
           - มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
                    - ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศและนานาชาติ  



7 

 

           - ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองตามคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์   มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   

- นักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน มุ่งม่ันในการท างานและมีวิถีชีวิตพอเพียง 
- พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

       4)  ด้านบุคลากรของโรงเรียน 
            -  ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองตามโอกาส 
   -  ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
   -  บุคลากรของโรงเรียนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
                      -  ครูได้รับการดูแลมีขวัญก าลังใจจากผู้บริหาร 

           -  ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีวิถีชีวิต
พอเพียงที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  

  -  ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             - ครูได้รับการยกย่องและยอมรับจากสังคม 
 

1.3 จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
   อยู่อย่างพอเพียง  นักเรียนแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล รอบคอบ 

มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน ได้ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ   

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบใน 
การท างาน มีความอดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย  
 
ตอนที่ 2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น (ทั้งในและนอกห้องเรียน) สอดคล้องตาม  
             ข้อ 1.3 
 2.1 จุดเน้นในการพัฒนา 

    อยู่อย่างพอเพียง 
     - การรู้จักด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
     - การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร 
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2.2 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (โครงการ/กิจกรรม) 
               1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      หลักการ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงม ี
พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ 
ภายหลังทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น สามารถด ารงอยู่อย่างม่ันคงและยั่งยืน ภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัตน์  และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารง 
อยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง 
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน เพ่ือให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร สติป ญญา 
ความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

แนวคิด   การมีคุณธรรม การแบ่งป น ความตั้งใจ การมีความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม 
ความอดทน ในการศึกษาและการท างานให้ส าเร็จ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี  เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 
 

วิธีการที่ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
1. การบริหาร ประกอบด้วย วางแผนโครงการ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ 

งานงบประมาณ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงงานชมรมหรือชุมนุม 
4. ชุมชน ประกอบด้วย ภูมิป ญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สื่อพ้ืนบ้าน 

 

        2.4 การจัดตารางเรียน 
      1. จัดให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนหรือสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

     2. จัดสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเรียนการสอน  
คาบเรียนปกติ 

     3. จัดตารางเรียนในรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชั่วโมงชุมนุม เป็นต้น 
  

2.5   แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ (กระบวนการจัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
เป าหมายของจุดเน้น) 

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับผู้เรียน เช่น 
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1. โครงการประหยัดน้ า   มีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับสถานที่ในโรงเรียนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเช่น ถังน้ า ท่อประปา 
2. จัดระบบน้ าดื่ม น้ าใช้ และระบบซ่อมแซม 
3. รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด 
- นักเรียนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรณรงค์การประหยัดน้ า ช่วงเช้า – พักกลางวัน 
- นักเรียนระดมความคิดในการหาวิธีการประหยัดน้ าในโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมประกวด ค าขวัญ เรียงความ แต่งกลอน ประกวดวาดภาพ โครงงาน แข่งขัน 

ตอบป ญหา 
- นักเรียนจัดท าปูายรณรงค์ประหยัดน้ า ติดไว้ในบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน 
- นักเรียนร่วมกัน จัดตั้ง ชมรมเยาวชนรักษ์น้ าเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์การอนุรักษ์แหล่งน้ า  

แก้ป ญหาน้ าเสียในชุมชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบดูแลให้นักเรียนประหยัดน้ า 
4. จัดระบบใช้น้ าทิ้งให้เกิดประโยชน์เช่น รดน้ าต้นไม้ 
5. บันทึกการใช้น้ า ค่าน้ า เปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
6. รณรงค์ให้น าหลักการไปใช้ที่บ้านเพื่อให้เกิดการประหยัดแบบยั่งยืน 
 

การวัดและประเมินผล 
  - สังเกตจากความสนใจการสังเกต/สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ 

-การสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจของครูนักเรียนผู้ปกครองในการท ากิจกรรม/  
แบบแผนงานด าเนินงาน 

-  การประเมินผลชิ้นงาน  แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบสรุปรายงานของนักเรียน 
- โรงเรียนแจ้งค่าใช้จ่ายน้ าในแต่ละเดือนให้นักเรียนทราบเพ่ือช่วยกันประหยัดน้ า 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างประหยัดและคุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 

    2. ผู้เรียนใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
    3. ผู้เรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้

ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิด 
     4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
    5. ผู้เรียนสามารถยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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2. โครงการประหยัดไฟฟ า   มีรายละเอียดในการด าเนินงาน  ดังนี้   
       1. จัดระบบไฟฟูา และระบบซ่อมแซมเพ่ือพร้อมใช้งาน  
       2. จัดอุปกรณ์ไฟฟูาที่ใช้เป็นแบบประหยัดไฟฟูาให้นักเรียนพบเห็นเป็นตัวอย่าง  
       3. จัดระบบประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักในการประหยัดไฟฟูาให้แก่บุคลากร  

ทุกฝุายในโรงเรียน เช่น ปิดไฟ ปิดพัดลม ก่อนออกจากห้องเรียน ก าหนดเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจัดท าเอกสาร เป็นต้น 

      4. แจ้งข้อมูลค่าไฟฟูา รายเดือนเปรียบเทียบให้เห็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
            5. รณรงค์การใช้ไฟฟูาอย่างประหยัดที่บ้านพักอาศัยเพ่ือให้เกิดการประหยัดแบบยั่งยืน  

- นักเรียนน าความรู้จากโรงเรียนไปใช้ที่บ้าน  
   - นักเรียนใช้เครื่องใช้ไฟฟูาแต่ละชนิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดไฟฟูา เช่น  

การรีดผ้าให้รีดครั้งละหลายตัว ไม่พรมผ้าจนเปียก  การใช้ตู้เย็นปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะ ไม่น าสิ่งของที่มี
ความร้อนเก็บในตู้เย็นในทันที ไม่น าสิ่งของแช่ในตู้เย็นมากเกินไป อย่าเปิดตู้เย็น โทรทัศน์ทิ้งไว้  ปิดสวิตซ์
ไฟฟูาทุกครั้งหลังใช้งานแล้ว  การใช้หลอดไฟ ควรใช้หลอดประหยัดไฟ  ไม่ควรใช้หลอดไส้  การใช้  
พัดลม เลือกความแรงลม ระดับ 2 
                    - รณรงค์การใช้ไฟฟูาอย่างประหยัดที่บ้านพักอาศัยเพ่ือให้เกิดการประหยัดแบบยั่งยืน  

      6. เผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์  
 

การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตจากความสนใจการสังเกต/สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจของครูนักเรียนผู้ปกครองในการท ากิจกรรม / 
แบบแผนงานด าเนินงาน 

-  การประเมินผลชิ้นงาน  แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบสรุปรายงานของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างประหยัดและคุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 

    2. ผู้เรียนใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
    3. ผู้เรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้

ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิด 
    4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
    5. ผู้เรียนสามารถยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



11 

 

3. ธนาคารขยะ/การเพิ่มมูลค่าของขยะ   มีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้   
     1. โรงเรียนจัดตั้งธนาคารขยะ   ซึ่งมีนักเรียนเป็นคณะท างาน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 

   2. ครูและวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ จัดถัง
ขยะที่ใช้แยกตามประเภท 

   3. นักเรียนจัดท าปูายรณรงค์ เชิญชวนการรับซื้อขายขยะ 
   4. นักเรียนจัดท าปูายบอกราคา การรับซื้อขยะแต่ละชนิด จัดซื้อขยะแต่ละชนิด    
   5. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเพ่ิมมูลค่าของขยะ การท าสมุดเล่มใหม่  

จากกระดาษเก่า การท าสมุดทด สมุดฉีก ตะกร้า กล่อง แจกัน จากวัสดุขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์อีกได้ 
การท าเก้าอ้ี โต๊ะ ไม้แขวนกล่องจากวัสดุขยะได้ 
 6. จัดตลาดนัด จ าหน่ายวัสดุที่สร้างขึ้นและเผยแพร่วิธีการผลิตโดยทีมผู้ผลิต ให้นักเรียนได้เรียนรู้
การประกอบธุรกิจและการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 7. นักเรียนช่วยสรุปผลที่ได้จากการจัดท าธนาคารขยะ/การเพ่ิมมูลค่าขยะ 
 
การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตจากความสนใจ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจของครูนักเรียนผู้ปกครองในการท ากิจกรรม/  
แบบแผนงานด าเนินงาน 

-  การประเมินผลชิ้นงาน  แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบสรุปรายงานของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างประหยัดและคุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 

    2. ผู้เรียนใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
    3. ผู้เรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้

ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิด 
     4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
    5. ผู้เรียนสามารถยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5. โครงการออมเงิน   มีรายละเอียดในการด าเนินงาน   ดังนี้   
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการออมเงินโดยมีครูและนักเรียนเป็นกรรมการ  
   2. ประชุมก าหนดแผนการด าเนินงานตามโครงการ และด าเนินงาน 
   3. จัดกิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์การประหยัด/ออมเงิน และการเลือกซ้ือสินค้า/อาหารที่มี

คุณค่าสมราคา 
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   4. ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
      5. ประชุมเกณฑ์การจัดประกวดการออม “ยอดนักออม” และเผยแพร่ให้ทราบ  

   6. จัดเวทีมอบรางวัลให้กับยอดนักออมและประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เกิดความ 
ภาคภูมิใจเกิดจิตส านึกในการด าเนินชีวิตพอประมาณ  ใช้เงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง  มีเหตุผลในการใช้
จ่ายมีทักษะที่ยั่งยืน  เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิต 
 
การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจของครูนักเรียนผู้ปกครองในการท ากิจกรรม  
/แบบแผนงานด าเนินงาน 

-  แบบสรุปรายงานของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างประหยัดและคุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 

    2. ผู้เรียนใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
    3. ผู้เรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้

ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิด 
     4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
    5. ผู้เรียนสามารถยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5.โครงการผักปลอดสารพิษ   มีรายละเอียดในการด าเนินงาน  ดังนี้   
    1. จัดเตรียมสถานที่ 
        - ให้นักเรียนดูภาพสถานที่ที่จะท าการเพาะปลูก เช่น พื้นที่ท่ีน้ าท่วมขัง พื้นท่ีเป็นที่ดอน น้ า

ไม่ท่วมขัง พื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ า 
        - นักเรียนและครูร่วมกันระดมความคิด เรื่องสถานที่เหมาะส าหรับท าแปลงผัก เช่น เป็นที่

ดอนน้ าไม่ท่วมถึง เข้าปฏิบัติงานได้สะดวก    
    2. ส ารวจพันธุ์ผักท่ีจะปลูกตามฤดูกาล 
       - นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่าผักแต่ละชนิด สมควรจะปลูกในช่วงฤดูใดเช่น ผักกาด 

ผักคะน้า ผักบุ้งจีน กะหล่ าปลี ผักเมืองหนาว 
    3. ลงมือปฏิบัติ 
       - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ร่วมกันปฏิบัติการปลูกผักโดยคละชายและหญิง  

เช่น กลุ่มปลูกผักกาด กลุ่มปลูกผักคะน้า กลุ่มปลูกผักบุ้ง เป็นต้น 
      - ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามกลุ่มสนใจแต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
ทางการเกษตร 
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    4. บ ารุงดูแลรักษา 
      - ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องการปลูกผักของกลุ่ม จากห้องสมุด Internet 

หรือภูมิป ญญาท้องถิ่น เช่น การใช้น้ า การใช้ปุ๋ย 
      - ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูล 
 5. แปรรูปผัก 
      - ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดว่าผักที่แต่ละกลุ่มปลูก ถ้าเหลือจากรับประทานและ

จ าหน่ายแล้ว นักเรียนจะมีวิธีการท าอย่างไร 
      - ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการแปรรูปของนักเรียนเอง 
    6. จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
      - ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายโดยแต่ละกลุ่มเป็นผู้ออกแบบบัญชีรับ

จ่ายเอง 
    7. สรุปผล 
      - ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานออกมาเป็นเอกสาร เช่น รายงาน หนังสือ  

เล่มเล็ก โครงงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตจากความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

- การสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  การประเมินผลชิ้นงาน   
- แบบสรุปรายงานของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ขยัน มีความรับผิดชอบ มีวินัย 

    2. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่อย่างเพียงพอ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
    3. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ 
    4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียนการท างาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดล้อม 
 
6. โครงการเลี้ยงสัตว์   มีรายละเอียด ในการด าเนินงานดังนี้   
     1.  จัดเตรียมสถานที่ 
          - ครูยกตัวอย่างสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ปลา กบ สุกร โค เป็นต้น 
 - นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่าสัตว์แต่ละชนิดมีที่อยู่อาศัยแบบใด เช่น ปลา เลี้ยงใน

บ่อธรรมชาติหรือเลี้ยงในกระชัง กบเลี้ยงในบ่อดิน หรือในกระชัง 
 - นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า ถ้าจะเลี้ยงปลาควรเลือกสถานที่อย่างไร เลี้ยงกบจะเลือก

สถานที่อย่างไร 
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     2. จัดหาพันธุ์สัตว์ 
  - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน เลือกสัตว์ที่กลุ่มสนใจและให้

เหตุผลว่าท าไมจึงอยากเลี้ยง 
     3. ลงมือปฏิบัติ 
          - ให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ตามกลุ่มสนใจโดยแต่ละกลุ่มควรมีชาย 

และหญิง 
               4. บ ารุงดูแลรักษา 

- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหาข้อมูลสัตว์ที่กลุ่มสนใจเลี้ยง เช่น ปลา กบ สุกร  
จากห้องสมุด  Internet ภูมิป ญญาท้องถิ่น เกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ หรือสัตวแพทย์ 

- น าเสนอผลงาน 
- น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ  

     5.  การแปรรูป 
- ให้นักเรียนระดมความคิดว่า สัตว์ที่เราเลี้ยงถ้าเหลือจากรับประทานหรือจ าหน่าย  

ควรน ามาท าอะไรได้บ้าง 
- ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารโดยศึกษาหรือถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น 

               6.  การท าบัญชีรับ-จ่าย 
  - ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย โดยแต่ละกลุ่มเป็นผู้ออกแบบ บัญชีรับจ่าย
เอง 

     7. สรุปผล 
- ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการสรุปผล การด าเนินงาน ป ญหา อุปสรรค ออกมาเป็น 

เอกสาร 
 
การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตจากความสนใจ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

-  สอบถาม ประเมินความพึงพอใจ 
-  ประเมินผลชิ้นงาน   
-  แบบสรุปรายงานของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ขยัน รับผิดชอบ มีวินัย  

    2. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 3  ห่วง 2  เงื่อนไข 
    3. ผู้เรียนใฝุเรียนรู้ 
    4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
 
 



15 

 

7. โครงการน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ ายาล้างจานชีวภาพ   มีรายละเอียดใน 
การด าเนินงาน  ดังนี้   

    1. จัดกิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพในโรงเรียนจากเศษผัก เศษผลไม้ เศษใบไม้ ในโรงเรียน โดยจัด
นักเรียนเป็นกลุ่มตามระดับชั้นที่เหมาะสมและมีครูดูแล เช่น ครูวิทยาศาสตร์ ครูเกษตร 

    2. น าน้ าหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น   ล้างห้องน้ า   ท าปุ๋ยหมัก   ท าน้ ายา 
ล้างจาน  

   3. จัดกิจกรรม/ตลาดนัดจ าหน่าย 
   4. ท ารายงานการด าเนินกิจกรรมท่ีควบคู่ระบบการท าบัญชีเพ่ือสอนนักเรียนเกี่ยวกับ  

การพอประมาณมีเหตุผลและรอบคอบในการใช้จ่าย       
  

การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตจากความสนใจการสังเกต/สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจของครูนักเรียนผู้ปกครองในการท ากิจกรรม/  
แบบแผนงานด าเนินงาน 

-  การประเมินผลชิ้นงาน  แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบสรุปรายงานของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     1. ผู้เรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ อย่างประหยัดและคุ้มค่าและ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี 

    2. ผู้เรียนใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
    3. ผู้เรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้

ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นท าผิด 
    4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
    5. ผู้เรียนสามารถยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
โครงการเกษตรท้องถิ่น   
1. จุดเน้นในการพัฒนา   เป็นการจัด เพื่อสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น   การปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล ปลูกพืชไร่  พืชสวน

เหมาะสมกับท้องถิ่น 
3. วิธีการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
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    - การปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล   แบ่งพื้นที่ให้นักเรียนรับผิดชอบขนาด 1 × 2 เมตร  เป็น
กลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ  3-5  คน เพ่ือด าเนินการปลูกผักท่ีนักเรียนศึกษามาแล้วว่าสามารถปลูกได้ นักเรียน
หาความรู้เรื่องการเตรียมดิน  ปุ๋ย  การท าแปลงผัก  การหว่านเมล็ดผัก การดูแลบ ารุงรักษา  โรค และแมลง  
ผลผลิตทั้งหมดนักเรียนน าไปบริโภคหรือจ าหน่าย 

- การปลูกพืชไร่พืชสวน ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดยแบ่งพ้ืนที่ของโรงเรียนเป็นสัดส่วน ตามคณะสี  
เพ่ือปลูกพืชไร่พืชสวนตามที่โรงเรียนก าหนด เช่น มันส าปะหลัง  ฝรั่ง  แก้วมังกร ฯลฯ นักเรียนที่รบัผิดชอบ
การบริหารจัดการเป็นคณะสีในการดูแลรักษาผลผลิตที่จ าหน่ายได้  เป็นรายได้ของโรงเรียน เพ่ือเตรียมไว้
สมทบในการจัดกีฬาสี หรือกิจกรรมอ่ืนของโรงเรียน 
 
4. การจัดตารางเรียน 
    จัดในวันอังคาร  หลังเลิกเรียนทุกสัปดาห์และให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  วิธี
ด าเนินงาน  วิธีการดูแลรักษา  การจัดท าบัญชีรับจ่าย การแบ่งงานรับผิดชอบ 
 
5. การวัดและประเมินผล  

    - สังเกตจากความสนใจ/สัมภาษณ์  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินว่า 
นักเรียนมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 

   - ใช้การสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองในการท า
กิจกรรม/แบบแผนงานด าเนินงาน 

   - ประเมินจากผลผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 
   - แบบสรุปรายงานผลงานของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนรู้จักศึกษาแสวงหาความรู้และมีทักษะในการท างาน 
    2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
    3. ผู้เรียนรู้จักท าบัญชีรับ-จ่าย 
    4. ผู้เรียนรู้จักวางแผนในการด าเนินงาน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    5. ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 



17 

 

กรณีตัวอย่าง 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1         เรื่อง   บ้านน่าอยู่ 
ชื่อวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี2     รหัส  ง 22101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       จ านวนเวลาเรียน   12  ชั่วโมง 
 
      

 
 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด      
 ง 1.1 ม.2/1 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
  ม.2/2 มีทักษะกระบวนการแก้ป ญหาในการท างาน 
  ม.2/3 มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
 
2.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด   
 บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเราและสมาชิกในครอบครัว  เป็นที่พักผ่อนและท ากิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกัน   
การจัดองค์ประกอบภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน ควรค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย  ความประหยัดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ตลอดจนการดูแลรกัษา 
ท าความสะอาด โดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
   การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
                   การใช้กระบวนการแก้ป ญหาในการท างาน 
                   การมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากร                                                                                                                                  
   -  การพัฒนาการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 
 3.1  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 
 3.2  การแสวงหาข้อมูลการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 
 3.3  การวิเคราะห์ป ญหาเพื่อวางแผนการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.4  ขั้นตอนการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาห้องต่าง ๆ ภายในบ้านโดยยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากร  
     3.5  ขั้นตอนการดูแลรักษาสวน      
 
การบูรณาการกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความพอประมาณ 
 พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการดูแลรักษาและท าความสะอาดเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  

และบริเวณบ้าน 
 พอประมาณกับแรงงานของสมาชิกในครอบครัวที่จะช่วยกันจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน  
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 พอประมาณกับงบประมาณของครอบครัวที่มีอยู่  
2. ความมีเหตุผล 
 สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 ประหยัดรายจ่ายของครอบครัว  
 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  
 บ้านและบริเวณบ้าน สะอาดเป็นระเบียบ สวยงามน่าอยู่  
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
  สมาชิกในบ้านทุกคนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี  
  เกิดการประหยัดและออม  
  ครอบครัวอบอุ่น  
4. เงื่อนไขความรู้ 
  หลักในการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน  
  องค์ประกอบในการจัดตกแต่งบ้าน  
  การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน 

      5. เงื่อนไขคุณธรรม  
  ความรับผิดชอบในการท างาน  
  ความขยัน อดทน  
  ความสามัคคี  
  ความประหยัดและออม        
                                                                                                                                                                       

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1   ความสามารถในการคิด 
   -  ทักษะการคิดวิเคราะห์    
 4.2   ความสามารถในการแก้ป ญหา   
   -  การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขป ญหา 
 4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   -  กระบวนการปฏิบัติ  
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5.1   มีวินัย 
  5.2  ใฝุเรียนรู้ 
  5.3  อยู่อย่างพอเพียง 
  5.4  มุ่งม่ันในการท างาน     
6.  ชิ้นงาน / ภาระงาน  

 รายงานการปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาห้องต่างๆในบ้านและบริเวณบ้าน 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
   ท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านน่าอยู่   
 7.2 การประเมินระหว่างการวัดกิจกรรมการเรียน 
   1)  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน  
   2)  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การวิเคราะห์ป ญหาการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน  
   3)  ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาห้องต่างๆในบ้าน
และบริเวณบ้าน 
   4)  ใบงานที่ 2 เรื่อง การดูแลรักษาและตกแต่งสวน  
 7.3 การประเมินหลังเรียน  
   ท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านน่าอยู่  
 7.4 การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน  

 การประเมินผลรายงานการปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาห้องต่าง ๆ ในบ้านและ 
บริเวณบ้าน 
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แบบประเมินผลงานภาระงาน/ชิ้นงาน 
รายงานการปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาห้องต่าง ๆ ในบ้านและบริเวณบ้าน 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
1.  รูปเล่มรายงาน

ถูกต้องตาม
รูปแบบ 

มีปก ค าน า 
สารบัญ อ้างอิง
บรรณานุกรม
ครบถ้วน 

ขาด 1 ลักษณะ ขาด 2 ลักษณะ ขาด 3 ลักษณะ 

2.  ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

มีค าบรรยาย
เนื้อหาแสดงถึง
กระบวนการ
ท างานครบถ้วน
ตามหัวข้อ 
มีรูปภาพประกอบ
สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

มีค าบรรยาย
เนื้อหาแสดงถึง
กระบวนการ
ท างานไม่ครบถ้วน
ขาด 1 หัวข้อ 
รูปภาพประกอบ
ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

มีค าบรรยาย
เนื้อหาแสดงถึง
กระบวนการ
ท างานไม่ครบถ้วน
ขาด 1 หรือ 2 
หัวข้อ รูปภาพ
ประกอบไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

ค าบรรยายเนื้อหา
ไม่แสดงถึง
กระบวนการ
ท างานและมี
หรือไม่มีรูปภาพ
ประกอบ 

3.  ความคิด
สร้างสรรค ์

มีการจัดรูปแบบ
รายงานที่แปลก
ใหม่ ตัวอักษรเป็น
ระเบียบ ถูกต้อง
ทั้งหมด รูปเล่ม
สวยงาม น่าสนใจ 

มีการจัดรูปแบบ
รายงานที่แปลก
ใหม่ ตัวอักษรเป็น
ระเบียบ ไม่ถูกต้อง 
1 – 3 แห่ง รูปเล่ม 
น่าสนใจ 

มีการจัดรูปแบบ
รายงานที่แปลก
ใหม่ ตัวอักษรเป็น
ระเบียบ ไม่ถูกต้อง
มากกว่า 3 แห่ง 
รูปเล่มน่าสนใจ 

การจัดรูปแบบ
รายงานเป็นแบบ
ทั่วๆ ไป  
ไม่น่าสนใจ 

4.  ความตรงต่อ
เวลา 

การจัดท ารายงาน
ส่งตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

การจัดท ารายงาน
ส่งช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 1-2 วัน 

การจัดท ารายงาน
ส่งช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด มากกว่า 
2 วัน 

การจัดท ารายงาน
ไม่เสร็จและไม่ได้
ส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

แบบประเมินผลงานภาระงาน/ชิ้นงาน (ต่อ) 
รายงานการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาความสะอาดห้องต่างๆ ในบ้าน 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
5.  รูปภาพ สอดคล้องกับเรื่อง

สื่อความหมาย
ครอบคลุมกับเรื่อง
ภาพสวยงาม 

สอดคล้องกับเรื่อง
สื่อความหมาย ไม่
ครอบคลุมกับเรื่อง
ภาพสวยงาม 

สอดคล้องกับเรื่อง
ไม่สื่อความหมาย 
ครอบคลุมกับเรื่อง
ภาพสวยงามปาน
กลาง 

สอดคล้องกับเรื่อง
ไม่สื่อความหมาย
ครอบคลุมกับเรื่อง
ภาพไม่สวยงาม 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ดี 
9 – 12 พอใช้ 
1 – 8 ปรับปรุง 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้  
 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยเรียนรู้เรื่อง บ้านน่าอยู่  
 
  กิจกรรมที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณรอบบ้าน 
                 (การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw)     เวลา 2 ชั่วโมง 
 
   1.  ให้นักเรียนดูภาพการตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว 
ห้องน้ า สวนในบ้าน แล้วร่วมกันวิเคราะห์หลักการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 
   2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจกลุ่มละ 4 คน เรียกว่า กลุ่มบ้าน ( Home Group) 
สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเลือกหมายเลขประจ าตัวตามความสมัครใจ ตั้งแต่หมายเลข 1 2 3 4 และตั้งชื่อกลุ่ม
ของตน ครูแจ้งกติกาการท างานกลุ่มว่า ไม่อนุญาตให้สมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้นลง ถ้าคนใด สงสัยไม่เข้าใจเรื่องใดจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่ม  
   3. นักเรียนที่เลือกหมายเลข 1 2 3 4 จากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มแยกย้ายไปรวมกันเป็น
กลุ่มใหม่เรียกว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) ร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้ 
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    หมายเลข  1 ศึกษาเรื่อง ความหมาย ความส าคัญการตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 
      หมายเลข 2 ศึกษาเรื่อง หลักการจัดตกแต่งบ้าน  
    หมายเลข 3 ศึกษาเรื่อง การจัดตกแต่งห้องต่างๆ     
     หมายเลข 4 ศึกษาเรื่อง การจัดตกแต่งบริเวณรอบบ้าน  
   4. เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้ที่ตนรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังกลุ่ม
เดิมของตนที่เรียกว่ากลุ่มบ้าน และผลัดกันอภิปรายเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษามา โดยให้แต่ละ
หมายเลขถ่ายทอดความรู้ตามล าดับหมายเลขหรือตามความสมัครใจก็ได้ แต่ทุกคนต้องถ่ายทอดความรู้จน
ครบ 
   5. ครูสุ่มถามความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจากการที่นักเรียนได้ศึกษาร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่อง บ้าน
น่าอยู่และช่วยกันสรุปสาระส าคัญของบ้านน่าอยู่ 
                  6.  ให้นักเรียน แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเป็นการบ้าน โดยแต่ละคนท าใบงานการสืบค้นข้อมูล
การจัดตกแต่งห้องต่างๆหรือบริเวณรอบบ้านที่ตนเองสนใจจะน าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาห้องที่
ตนเอง  จะปฏิบัติงานคนละ 1 ห้องส่งในสัปดาห์หน้า วิธีการส่งงานครูได้เสนอแนะให้แต่ละห้องหาแฟูมสอด
ที่มีจ านวนซองบรรจุเท่ากับจ านวนนักเรียนในแต่ละห้องแล้วเขียนเลขที่ของนักเรียนที่มุมบนขวาเรียง
ตามล าดับ เพ่ือเก็บงานส่งครูก่อนก าหนดสัก 1 วัน ผู้ที่ท าหน้าที่รวบรวมใบงานจะตรวจเช็คว่าใครไม่มีใบงาน
ส่งจะคอยเตือนเพ่ือนให้ท างานส่งได้ทันก าหนดนัดหมาย แล้วเวลาส่งงานนักเรียนน าข้อมูลออกจากซองเรียง
ตามล าดับเลขท่ีและสรุปคนที่ไม่ส่งงานได้ทันที  เป็นการสร้างคุณธรรมให้เพ่ือนช่วยเตือนเพ่ือนและรู้จักการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
 
  กิจกรรมที่ 2  การแสวงหาข้อมูลการจัดตกแต่งห้องต่าง  ๆ ภายในบ้านตนเอง 
           (กระบวนการปฏิบัติ)                                                  เวลา  2  ชั่วโมง 
 

   1. ให้นักเรียนดูผลงานการแสวงหาข้อมูลการจัดตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้านของนักเรียน 
แล้วร่วมกันวิเคราะห์ผลงานดังกล่าวว่าเป็นผลงานที่มีแหล่งการสืบค้นข้อมูลจากที่ใดบ้าง 
   2. ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่แต่ละคนไปสืบค้นมา โดยจัดกลุ่มนักเรียนตามห้อง
ต่างๆที่ไปศึกษามา  แล้วน าความรู้มาตอบในใบงานการสืบค้นข้อมูลว่า นักเรียนมีความสนใจข้อมูลใดที่
สามารถจะน ามาใช้เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่งบ้านตนเองได้อย่างเหมาะสม  
   3. ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่นักเรียนสนใจจะน ามาใช้เพ่ือปฏิบัติงานปรับปรุง
พัฒนาการจัดตกแต่งบ้านตนเอง  
   4. ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่นักเรียนเพื่อไปปฏิบัติงานจัดตกแต่งห้องต่างๆ หรือบริเวณ
บ้าน 
   5. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปถ่ายรูปห้องท่ีตนเองสนใจจะปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาการจัด
ตกแต่งมาส่งสัปดาห์หน้า 
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        กิจกรรมที่ 3  การวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณรอบบ้าน 
                            (การวางแผน)                                                          เวลา 4 ชั่วโมง 
 
    1.  ให้นักเรียนดูผลงานการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณรอบบ้าน
จากนักเรียนรุ่นก่อนๆ แล้วช่วยกันสรุปว่าเราควรรู้อะไรบ้างก่อนจะวางแผนปฏิบัติงาน 
   2.  ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานกระบวนการแก้ป ญหาในการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณ
รอบบ้านของตนเอง  
   3.  ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมารายงานผลหน้าห้อง แล้วช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็น  
   4.  ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมาใช้บูรณาการในการวางแผนปฏิบัติงานด้วย โดยนักเรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้
จากเอกสารที่ศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือจากอินเทอร์น็ต 
   5.  ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่งบ้านและ
บริเวณรอบบ้านพร้อมทั้งชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ ให้นักเรียนน ามาส่งในสัปดาห์หน้า  
 

  กิจกรรมที่ 4  ขั้นตอนการจัดตกแต่ง ดูแลรักษาห้องต่าง ๆ ภายในบ้านโดยยึดหลักการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
                 (กระบวนการปฏิบัติ)                                                      เวลา 2 ชั่วโมง 
 

   1.  ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอข้อมูลการวางแผนจัดตกแต่งห้องต่างๆท่ีได้มอบหมายให้ไปท า
เป็นการบ้าน พร้อมทั้งเสนอแนะและให้แก้ไขในส่วนที่บกพร่องแล้วจึงให้ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้
โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประมาณ 4 สัปดาห์ 
   2.  นักเรียนศึกษาขั้นตอนการจัดตกแต่งและการดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้านจากหนังสือ
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.2 และลงมือปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงพัฒนาจัดตกแต่งบ้าน
และบริเวณรอบบ้าน 
   3.  หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานให้นักเรียนและผู้ปกครองท าแบบประเมินความคิดเห็น  
การปรับปรุงพัฒนาการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณรอบบ้าน  พร้อมทั้งส่งรายงานการปรับปรุงพัฒนาการจัด
ตกแต่งบ้านและบริเวณรอบบ้าน 
 
  กิจกรรมที่ 5  ขั้นตอนการดูแลรักษาสวน 
                (กระบวนการปฏิบัติ)                                               เวลา   2   ชั่วโมง 
 
   1.  ให้นักเรียนดูภาพการจัดสวนภายในบ้าน แล้วร่วมกันวิเคราะห์วิธีการดูแลรักษาสวนให้
สวยงามอยู่เสมอควรปฏิบัติอย่างไร 
   2.  ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์วิธีการดูแลรักษาสวนในเรื่องต่างๆเช่นการให้น้ า 
การให้ปุ๋ย การตัดแต่งก่ิง การปูองกันก าจัดศัตรูพืช  
   3.  ครูให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( CAI) เรื่องการดูแลรักษาพืช 
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   4.  ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คนลงพื้นท่ีส ารวจบริเวณท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแล
รักษาพืชในบริเวณโรงเรียนแล้วร่วมกันคิดวิเคราะห์ ค้นหาวิธีการดูแลรักษาและตกแต่งสวนให้สวยงามตาม
ใบงานที่แจก 
   5.  ครูสุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงาน  
   6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานดูแลรักษาและตกแต่งสวนในบริเวณโรงเรียนพร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแบบบันทึกท่ีครูแจกให้ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 สัปดาห์ ในแต่ละ
สัปดาห์ให้ส่งแบบบันทึกให้ครูตรวจและรับฟ งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานดูแลรักษาและ
ตกแต่งสวน 
   7.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านน่าอยู่ 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีชี้แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
จิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ตลอดจนด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน มีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับ             
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

(ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป าหมาย
มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังทางวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลีย่นแปลงท้ังภายนอกและภายใน

เงื่อนไขพ้ืนฐาน  คณุธรรมน าความรู้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน และ
การด าเนินการทุกขั้นตอน

การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
นักทฤษ ีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคณุธรรม 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป ญญา และความ
รอบคอบ

กรอบแนวคิด
เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และป ิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ทางสายกลาง  พอเพียง

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

พอประมาณ

เง่ือนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ป ญญา 

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในด้าน 
วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เง่ือนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ 

ระมัดระวังwww.sufficiencyeconomy.org
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แนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง 

โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121- 1,500  คน 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตในทางสายกลางของ
บุคคลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล  จนถึงครอบครัว  ชุมชน และระดับชาติ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระราชทานให้กับคนไทยทั้งประเทศ  โดยที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดควบคู่กับการปฏิบัติ   
ซึ่งเป็นหลักในการด าเนินชีวิตในทางสายกลาง  ไม่ว่าจะท าอะไรให้ท าอย่างพอดี  ไม่สุดโต่ง  ท าอย่าง
พอประมาณแต่เต็มศักยภาพของตนเอง  จะท าอะไรจะต้องสามารถบอกเหตุผลของการกระท านั้น ๆ ได ้ท าแล้วเกิด
ภูมิคุ้มกันกับตนเองและงานที่ตนท า  จะท าอะไรจะต้องมีความรู้  รอบรู้  ในเรื่องที่จะต้องท า ท าอย่างรอบคอบ  
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว  และข้อส าคัญต้องมีคุณธรรมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน  
ท าแล้วต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนให้เดือดร้อน 
  ดังนั้นการ "อยู่อย่างพอเพียง" คือ การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพอดีกับศักยภาพตน  พอประมาณ  
มีเหตุผล มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการกระท า  เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และมีคุณธรรม ในความซื่อสัตย์ สุจริต  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทน เพียรพยายาม ฯลฯ 
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดควบคู่กับการป ิบัติที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในทุก
ระดับ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ครูจะต้องปลูกฝ งหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกับผู้เรียน  แต่การสร้าง
หลักคิดนี้ขึ้นอยู่กับบริบทภูมิสังคมของแต่ละสถาบัน ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสภาพของ
โรงเรียน  ดังนั้นกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนี้  สามารถจัดได้อย่าง
หลากหลาย  แต่ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยและบริบท สภาพภูมิสังคมของแต่ละโรงเรียน 
 
เป าหมายผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง  

 ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  ในมิติวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนรู้จักใช้วัตถุ / สิ่งของ/ทรัพยากรอย่างพอเพียง            
          2. ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รู้จักการแบ่งป น  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  
 3. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 4. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง 

 1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพอดีตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนในการท างานโดยใช้ความรู้และเหตุผลใน 
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การตัดสินใจ 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท างาน   
มีความอดทน  เพ่ือให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย 
 

การจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา  จะมี
วิธีที่แตกต่างกัน  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนน าไปปฏิบัติ  
แต่ด้วยวัยของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต่างกัน  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาเป็นเด็ก
เล็ก  การคิดวิเคราะห์การกระท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์
ได้  แต่ผู้เรียนในวัยมัธยมศึกษา  เป็นวัยที่สามารถจะคิดวิเคราะห์กิจกรรม  ตลอดจนการกระท ากับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี  

 ดังนั้นการสอนผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  ครูผู้สอนจะต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการท างาน วางแผนการสอน ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดอุปนิสัย
พอเพียง  ผู้เรียนได้ซึมซับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่รู้ตัว ผู้เรียนในวัยนี้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นนิสัย  โดยที่ผู้เรียนยังไม่ต้องวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าของ
ตนเอง   แต่เมื่อผู้เรียนโตขึ้นและศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  จึงใช้วิธีฝึกให้ผู้เรียนน ากรอบหลักคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คิดวิเคราะห์กับกิจกรรม/งาน/โครงการต่างๆ  ตลอดจนวิเคราะห์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าหรือการด ารงชีวิตของตนเอง  จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษามี
ความส าคัญ  และต้องคิดวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าได้ถูกต้องและชัดเจน  
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการ  ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  มีวิธีการดังนี้ 
 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องว่า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด  ซึ่งมีกรอบหลักคิดประกอบด้วย 3 ห่วง  2 เงื่อนไข (ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล  การมีภูมคุ้มในตัวที่ดี บนเงื่อนไข  ความรู้ และคุณธรรม) 
 2. ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมหรืองานต่างๆ  
 3. ให้ผู้เรียนน าสิ่งที่คิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่การปฏิบัติ 
 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ได้ลงมือปฏิบัติ  ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวข้างต้นเป็นการสอนที่
ครูให้ทฤษฏี(ปรัชญาฯ)กับผู้เรียน  แล้วให้ผู้เรียนน าทฤษฏี(ปรัชญาฯ)ไปวิเคราะห์ก่อนน าไปใช้  หรือบางครั้งครู
อาจจะไม่ใช้วิธีการสอนโดยให้ทฤษฎี (ปรัชญาฯ)  ก่อน  แต่อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมก่อนแล้ว
น าเอาปรัชญาฯของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์กับการกระท า  ซึ่งผู้เรียนจะได้เห็นว่าตนเองได้ใช้หลัก  
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3 ห่วง 2 เงื่อนไขในการกระท างานนั้น ๆ ครบหรือไม่ ถ้าครบผลงานออกมาเป็นอย่างไร และถ้าไม่ครบผลงาน
จะเป็นอย่างไร เป็นการสอนแบบลองผิดลองถูก  บางครั้งผู้เรียนได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งการสอนวิธีนี้
เรียกว่า "ท าก่อนสอนที่หลัง" 
 วิธีการสอนดังกล่าวทั้ง 2 วิธีข้างต้น  เหมาะสมในการใช้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา . 

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตอนที่ 1   สภาพโรงเรียน 

1.1 บริบทของโรงเรียน  (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
        จากข้อมูลท่ีคณะท างานไดน้ ามาวเิคราะห์สว่นใหญเ่ป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีจ านวนนักเรยีน  

ตั้งแต่  129 - 1,200   คน  ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้าน ต าบล เทศบาล  ทั้งที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดสอนใน
ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   จากการสังเคราะห์
ข้อมูลโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 27 โรงเรียน พบว่า มีจ านวนนักเรียนโดยเฉลี่ย  400 คน จ านวนครู
เฉลี่ย 20   คน  สัดส่วนครูต่อนักเรียน  1 : 20 บางโรงเรียนขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา  แต่บางโรงมี
จ านวนครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  ส าหรับจ านวนอาคารเรียน  อาคารประกอบและห้องเรียน
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

   นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา แต่มีบางส่วนอาศัยอยู่กับญาติที่ไม่ใช่บิดามารดา เช่น 
อาศัยอยู่กับ ปูุ ย่า ตายาย ด้วยสาเหตุมาจากการหย่าร้างของบิดามารดา หรือ บางส่วนบิดา มารดาไป
ท างานที่ต่างจังหวัดและตามเมืองใหญ่ ๆ  ท าให้นักเรียนไม่ได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากบิดามารดา 
นักเรียนขาดความอบอุ่น   มีป ญหาการอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืน  ขาดความรู้และทักษะ ในการปรับตัว  เพ่ือให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  และบางพ้ืนที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมที่มีป ญหา ด้าน
ยาเสพติด สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน พฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสมกับ
วัย มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีป ญหาด้านสุขภาพ  เสพสิ่งเสพติด  ป ญหาอาการปุวยเรื้อรัง ตลอดจนการท้องก่อน
วัยอันควร  ป ญหาเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อผู้เรียน เช่น นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ซึ่งสร้างป ญหาให้กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

    ครู มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่นักเรียน ครู
จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย   
มีการบูรณาการ ภูมิป ญญาท้องถิ่น  มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น   
ใน   8   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรอบในการช่วยเหลืออย่างเป็น
รูปธรรม  

      ผู้บริหารโรงเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหาร  
      การศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
      คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการท้ังของภาครัฐและเอกชน  
      และการใช้ภูมิป ญญาท้องถิ่น 
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1.2 จุดเด่นของโรงเรียน 
        โรงเรียนทุกโรงเรียนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพและบริบทของโรงเรียน และจาก
ข้อมูลของโรงเรียนที่น ามาวิเคราะห์  พบว่าสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุข
เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
 จุดเด่นของโรงเรียน มีส่วนที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  
นอกจากนี้จุดเด่นของโรงเรียนจะเป็นสิ่งที่บอกความส าเร็จของโรงเรียนด้วย  ตัวอย่างจุดเด่นของ
โรงเรียนได้แก่ 
          1. เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า                  
       2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 

  3. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  4. มีบรรยากาศในการเรียนรู้ 

5. ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมในระดับดี 
7. การด าเนินงานของโรงเรียนมีเปูาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
   

1.3 จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  การด าเนินงาน และด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนมีมากมายหลายเรื่องท่ีโรงเรียนต้อง
ด าเนินการ  การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนบางครั้งท าได้ดีประสบผลส าเร็จอย่างงดงาม  จนกิจกรรม
นั้นๆ กลายเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของโรงเรียน แต่ก็มีกิจกรรมอีกจ านวนมากที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  
และกิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จเหล่านั้นสามารถพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้ซึ่งสามารถกลายเป็น
จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโรงเรียน   

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน 27 โรงเรียนพบว่าโรงเรียนขนาด
กลางขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคคล แต่กิจกรรมที่โรงเรียนต้องด าเนินการนั้นมีมากมายจึงพบว่า 
จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่ โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมการเรียนรู้  ครู และ แหล่งเรียนรู้   
   
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
1.พัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 จากโครงการที่ด าเนินการมาแล้ว  พบว่าบางโครงการ/กิจกรรม ไม่ประสบผลส าเร็จ  จนเกิดเป็นจุดที่

ต้องพัฒนา  ดังนั้นโครงการ/กิจกรรม ที่ก่อให้เกิดจุดที่ควรพัฒนาสามารถน าโครงการ/กิจกรรมนั้นมาพัฒนาให้
ประสบผลส าเร็จได้   โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดในการพัฒนา  ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้ 
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 1.น าโครงการ/กิจกรรม มาถอดวิเคราะห์ กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2  เงื่อนไข  
ถ้าโครงการ/ กิจกรรมใดที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  จะพบว่า กรอบ 3 ห่วง 2 เงือนไข  ตัวใดตัวหนึ่ง  หรือหลายตัว
บกพร่อง 
 2. เมื่อพบจุดบกพร่องในห่วงใด  หรือเงื่อนไขข้อใด  ให้ปรับแก้ท่ีจุดนั้น  โดยปรับหรือเติมเต็มจุดนั้น  
เพ่ือให้กรอบหลัก  3  ห่วง  2 เงื่อนไข  มีความสมบูรณ์ 

 3.หลังจากวิเคราะห์และปรับแก้จุดบกพร่องแล้ว  ให้ลงมือปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมนั้นอีกครั้งหนึ่ง
 4. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  แล้วน าผลเปรียบเทียบ  จะเห็นความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้น และ
จะพบว่าจุดบกพร่องนั้นเกิดการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  

ตัวอย่างการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนที่น ามาเป็นกรณีศึกษา  พบว่าโรงเรียนประสบป ญหาในการ

ท างานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในองค์ประกอบที่ 2 การน าต้นไม้ใหม่มาปลูกในโรงเรียน  ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ โรงเรียนได้น าต้นไม้มาปลูกทุกปีในวันส าคัญต่าง  ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น แต่
พบว่าต้นไม้ที่น ามาปลูกนั้นไม่เจริญเติบโตและตายในท่ีสุด  หลังจากท่ีโรงเรียนได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวิเคราะห์การด าเนินการแล้วปรับแก้ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพบว่า  ประสบ
ผลส าเร็จ  ดังที่จะอธิบายรายะเอียดดังนี้ 

โรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  เป็นกรอบหลักคิดในการด าเนินงานที่ตั้งบนทางสาย
กลาง รู้จักพอประมาณ  มีเหตุผลในการกระท า  ค านึงถึงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีความรู้ รอบรู้  รอบคอบและ
ระมัดระวัง  รวมทั้งมีคุณธรรมในการด าเนินงาน  โดยการ 

ส ารวจเพื่อรู้จักตนเอง  - โรงเรียนมีพ้ืนที่ 141 ไร่ 3 งาน 48  ตารางวา  สภาพพ้ืนดินเป็นดินทรายไม่
อุ้มน้ า ฝนตามธรรมชาติก็ไม่ค่อยตกในบริเวณนี้ น้ าที่ใช้ในโรงเรียนเป็นน้ าบาดาลที่มีหินปูนค่อนข้างสูง  และไม่
ค่อยจะพอใช้ในการอุปโภคของนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนประจ า 

 
วางแผนสู่การปฏิบัติ - จากป ญหาดังกล่าว  ท าให้ทราบว่าพ้ืนที่ดินไม่อุ้มน้ าถ้าจะอาศัยน้ า  จาก

ธรรมชาติก็จะไม่ได้ผลตามท่ีต้องการ  หรือหากจะใช้วิธีการท าระบบน้ าหยด  ก็คงจะมีป ญหาเรื่องน้ ามีหินปูน  
หินปูนก็จะเกาะตามท่อท าให้ท่อตัน  ไม่สามารถส่งน้ าได้ 

โรงเรียนวางแผนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทุกคนซึ่งเป็นนักเรียนใหม่  ได้เรียนรู้งานพฤกษศาสตร์  
ในกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งจัดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนสัปดาห์
ละ 1 คาบ ตัดสินผลแบบผ่าน/ไม่ผ่าน 

ปลูกป่าปีละ 1 แปลง - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ต้องศึกษาต้นไม้ที่ตนเองเป็นเจ้าของ  โดย
การปลูกไม้ยืนต้นคนละ 1ต้น และต้นกล้วยเพื่อเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับดินอีกคนละ 1 ต้น  ซึ่งพอประมาณกับ
ก าลังและความสามารถในการดูแลของนักเรียน  โดยนักเรียนต้องดูแลรักษาต้นไม้เป็นระยะเวลา 3 ปี   ซึ่งใน
ระยะเวลาดังกล่าว  นักเรียนได้ศึกษาการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของต้นไม้เป็นระยะ  ๆ  ดังนั้นนักเรียน
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จะรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของต้นไม้  โดยเฉพาะต้นกล้วยสามารถเห็นผลภายในเวลา 1 ปี นักเรียนสามารถน า
ผลผลิตที่ได้มารับประทาน  และแบ่งป นให้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆได้   และเม่ือสิ้นปี  ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรายงานผล  ต้นไม้เจริญเติบโตและรอดตาย  100 % 

สุดท้าย โรงเรียนจะได้ปุาปีละ 1 แปลง ในแต่ละแปลงจะมีจ านวนต้นไม้เท่ากับจ านวนนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้   องค์ประกอบที่ 2 การน าต้นไม้ใหม่มาปลูกในโรงเรียนจึง
ปรากฎผลตามท่ีต้องการ  

ดังนั้นโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นตัวอย่างโครงการที่เคยล้มเหลวแต่เมื่อน าหลัก
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจมาคิดวิเคราะห์และด าเนินการสามารถประสบผลส าเร็จได้อย่างงดงาม  และเม่ือ
วิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

หลักความพอประมาณ 
วิเคราะห์ความพอประมาณของการกระท า เริ่มตั้งแต่  ความพอประมาณของศักยภาพนักเรียนที่จะ

ดูแลต้นไม้ตลอดหลักสูตร  โดยก าหนดนักเรียน 1 คน ต่อต้นไม้ 1 ต้น 
-การจัดปลูกต้นไม้ปีละ 1 แปลงพอประมาณกับก าลังของนักเรียนและครูจะดูแล 
-พอประมาณกับสถานที่ ที่ต้องการจัดท าเป็นสวนปุาในแต่ละปีการศึกษา 
-พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมมีจ านวนเพียงพอกับจ านวน

นักเรียนที่จะท ากิจกรรม 
-พอประมาณกับวัยของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนในวัยนี้สามารถท่ีจะดูแลต้นไม้ที่ตนเองเป็นเจ้าของ

รับผิดชอบ 
หลักความมีเหตุผล 
- ต้องการปลูกต้นไม้เพ่ือให้องค์ประกอบที่ 2 ของงานพฤกษศาสตร์ส าเร็จ 
- เลือกใช้นักเรียนม.1 เป็นผู้ท ากิจกรรม ด้วยนักเรียนม.1 จะเรียนจบหลักสูตรใช้เวลา 3 ปี  และเมื่อ

ต้นไม้มีการดูแลรดน้ า เป็นเวลา 3 ปี ต้นไม้สามารถยืนต้นได้ หลังจากนั้นก็สามารถรอน้ าจากธรรมชาติได้  และ
ที่เลือกนักเรียนม.1 เป็นผู้ท ากิจกรรมเพราะนักเรียนม. 1 เรียนวิชาการน้อยกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึง
เป็นนักเรียนมัธยมปลาย 

- จะได้มีต้นไม้ให้นักเรียนได้ศึกษาในงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และนักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของ  
พืชพรรณ 

-เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้โรงเรียน  ท าให้เกิดบรรยากาศสดชื่นและร่มรื่น 
- เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบ 
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- จัดเป็นวิชาเรียนที่นักเรียนม. 1 ทุกคนต้องเรียน มีการก าหนคาบการเรียน และมีผลการเรียน ผ่าน / 
ไม่ผ่าน 

เงื่อนไขความรู้ 
-ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-ความรู้ในการปลูกต้นไม้ 
-ความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ 
-ความรู้ชนิดของต้นไม้ที่จะน ามาปลูก 
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบ  ที่นักเรียนจะต้องไปรดน้ า ดูแลต้นไม้ 
-ความอดทน ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  และอดทนที่จะต้องดูแลต้นไม้  ถอนหญ้า/

พรวนดิน 
-ความเอ้ืออาทร  เผื่อแผ่/ แบ่งป น   เมื่อนักเรียนคนหนึ่งไม่ว่าง  อาจจะฝากเพ่ือนช่วยรดน้ าต้นไม้ของ

ตนเอง และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
- การมีวินัย ตรงต่อเวลา  เป็นการฝึกการตรงต่อเวลาในการท างานของนักเรียน 
                                           (กรณีศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) 
 
2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง  สามารถจัดได้ท้ังในกิจกรรมการเรียน  

การสอนในห้องเรียน  หรือ จัดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน  โดยในการจัดการเรียน
การสอนนั้น  ครูอาจจะออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้  

(1.) ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิด  โดยวิธีตั้งค าถาม 
(2.) หลังจากนั้นครูฝึกให้นักเรียนคิดก่อนท า และวางแผนการท างานอย่างรอบคอบ 
(3.) ให้นักเรียนลงมือท าตามแผนที่วางไว้  นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ  ซึ่งจะเป็นความรู้ที่ฝ งแน่นในตัวนักเรียน 
(4.) เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว  ครูให้นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น 

สรุปความรู้ที่ได้รับ  เป็นการถอดความรู้ของนักเรียน พร้อมกันนี้ครูช่วยเติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2. การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนควรมองถึงความเหมาะสมตอบสนองความจ าเป็นของโรงเรียน
และมีความยั่งยืน รวมทั้งให้สามารถเชื่อมโยงเก้ือหนุนกันระหว่างกิจกรรมอ่ืนๆด้วย  โดยในการจัดท ากิจกรรม/
โครงการต่างๆ ควรคิดบนฐานหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักของนักเรียน จะ
เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกับกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  และผลผลิตของกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษนี้จะไป
เชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนจะมีผักปลอดสารพิษรับประทาน  และโครงการอาหารกลางวัน
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จะมีเศษอาหาร หรือเศษผัก  ที่สามารถน าไปจัดท า  น้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักได้  ซึ่งจะเห็นว่ากิจกรรม/
โครงการที่จัดท านี้จะเกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
 3. ทุกกิจกรรมควรมีการพัฒนาเพ่ือต่อยอดสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเป็น 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น การแปรรูปผลผลิต หรือ การถนอมอาหาร เช่น 

  - กิจกรรมปลูกไผ่เลี้ยง แปรรูปหน่อไม้เป็นหน่อไม้ดอง หรือหน่อไม้อัด 
  - กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่ แปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็ม หรือไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น  

 ในการจัดกิจกรรมภาคสนาม  ควรจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ มีการแบ่ง
หน้าที่อย่างชัดเจนในทุกกิจกรรม มีครูที่ปรึกษาประจ ากิจกรรมคอยให้ค าแนะน า 
 4. ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการอยู่อย่างพอเพียง คือการพ่ึงตนเองเป็นหลัก ใช้จ่าย
เท่าท่ีจ าเป็น และควรจัดท าบัญชีรับ – จ่าย นอกจากนั้นต้องปลูกฝ งให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การท างาน เพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย  และเม่ือนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนจะได้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ    
 
 3. พัฒนาครู  
 ครูเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้  และปลูกฝ งสิ่งที่ดีงาม เพ่ือสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้
เกิดกับเด็ก  ดังที่ ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ  ได้กล่าวไว้ ในแนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า 284  ดังนี้ 

 " ต้องส่งเสริมครูให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน  เพราะเมื่อ
ครูเข้าใจ  ครูจะได้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได้  ครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ  ครูต้องรู้จักพอก่อน  โดย
อยู่อย่างพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสติในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ 
ที่เข้ามา  รู้จักเลือกรับและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่  หมั่นศึกษา  เพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ไม่ก้าวกระโดด  ในการเลือกรับข้อมูลนั้น  จะต้องพิจารณารับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  รู้จักแก้ป ญหา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา  จะได้รู้จักและเตรียมความ
พร้อมที่จะรับมือกับสภาพ และผลการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆอย่างรอบคอบและระมัดระวัง" 
 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นว่า จุดที่ควรพัฒนาอีกจุดหนึ่งของโรงเรียน  คือการพัฒนาครู   และใน
การพัฒนาครู  สามารถพัฒนาได้หลายวิธี  เช่น 

 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูทั้งโรงเรียน  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
 2. ศึกษาดูงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

 3.จัดพื้นที่ (Bar)เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียน  
 4. ส่งคณะครูออกไปแลกเปลี่ยนเรียนกับคณะครูต่างโรงเรียน 
 5. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ครูมีโอกาสเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. จัดประกวดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ / ประกวดการจัดการเรียนการสอน

บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 7. ถ้าสถานศึกษาใดมีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนาครูสู่ความเป็นสากล  อาจจะจัดส่งครูไป
แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 ในการพัฒนาครูดังกล่าวข้างต้น  ไม่ว่าจะพัฒนาด้วยวิธีใดก็ตาม  แต่ต้องคิดบนฐานหลักคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการจัดพื้นที่ (Bar)เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียน  
เป็นการพัฒนาครูบนฐานหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอถอดบทเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง
แห่งหนึ่งที่น าการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาครูของโรงเรียนบนฐานหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้  
 โรงเรียนได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  จนประสบผลส าเร็จเป็นที่
ยอมรับ  คณะครูในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี  ครูสามารถ
ถ่ายทอดความรู้  สร้างความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  สามารถสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี  แต่ต่อมาเกิดวิกฤติด้านบุคลากรของโรงเรียนเมื่อครูในโรงเรียนจ านวนหลายท่าน มี
โอกาสก้าวหน้า  และเปลี่ยนสายงาน จากสายครูผู้สอนไปเป็นสายบริหาร  และศึกษานิเทศก์ ครูในโรงเรียน
หายไปเกือบครึ่งหนึ่งของครูทั้งหมด   
 โรงเรียนได้รับการบรรจุครูใหม่มาทดแทน  ครูที่บรรจุใหม่ทุกท่านไม่มีใครมีความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นภาระของโรงเรียนที่ต้องท าการอบรมคณะครูที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดให้มี
ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   หลังจากนั้นให้ครูทุกท่านน าปรัชญาของเศรษฐกิจไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  เมื่อครูได้น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ระยะหนึ่ง (1 ภาคเรียน)  โรงเรียนได้ก าหนดการติดตามการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ของคณะครู  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะครู  และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้  จะเป็น
การพัฒนาครูได้ในอีกระดับหนึ่ง 
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูมีวิธีการ และล าดับขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
 1.ผู้บริหารแจ้งให้คณะครูทุกท่านทราบถึงนโยบายที่จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครู ในการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  โดยให้ผู้ที่จะน าความรู้มา
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆครูนั้น  ให้น าเสนอในรูป power point  และมีกรรมการวิพากย์และให้คะแนน   
 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่วิพากย์  เติมเต็ม
ความรู้ให้กับผู้น าเสนอ พร้อมทั้งให้คะแนนการน าเสนอ 
 3. ก าหนดวันและเวลาในการน าเสนอการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคณะครู  ลง
ในปฏิทินงานของโรงเรียน (ก าหนดไว้สัปดาห์เว้นสัปดาห์  เวลาที่ใช้ครั้งละ 1 ชั่วโมง หลังเลิกกิจกรรมการเรียน
การสอน) 
 4. การน าเสนอครั้งแรกผู้บริหารขอให้ครู 2 ท่านที่พร้อมจะน าเสนอ (ประสานครู 2 ท่านไว้ก่อนที่จะ
ประกาศในที่ประชุม) 
 5. เมื่อแต่ละท่านน าเสนอเสร็จสิ้นจะเปิดโอกาสให้ครูท่านอ่ืนได้ซักถาม หรือเสนอแนะ หลังจากนั้นผู้
น าเสนอจะจับฉลากครูอีก 2 ท่าน เพ่ือเตรียมน าเสนอครั้งต่อไป 
 6. บุคคลที่รู้ตัวว่าจะต้องน าเสนอครั้งต่อไป   จะเตรียมข้อมูลและ power point  ของตนเองให้พร้อม
เพ่ือเตรียมน าเสนอ 
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 7. เมื่อสิ้นภาคเรียนจะพิจารณาว่า ครูคนใดที่น าเสนอผ่านมาแล้วได้คะแนนสูงสุด  จะได้รับรางวัลจาก
ทางโรงเรียน  (ครูทุกคนที่น าเสนอจะได้รับเกียรติบัตร แต่ผู้ที่น าเสนอได้ดีมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียน) 
 
 วิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 หลักความพอประมาณ 
 ในการวิเคราะห์ความพอประมาณ  ต้องดูความพอประมาณท้ังป จจัยภายในและป จจัยภายนอก  
ป จจัยภายในได้แก่ศักยภาพความสามารถของผู้บริหารและครู  ส่วนป จจัยภายนอก คือ บริบทภูมิสังคมของ
โรงเรียน  ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดของความพอประมาณได้ดังนี้ 
 - พอประมาณกับสถานที่  ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งนี้ใช้สถานที่ในห้องประชุมครูประจ าเดือน  ซึ่ง
ห้องประชุมครูนี้มีขนาดพอดี  ไม่ใหญ่เกินไป หรือขนาดเล็กคับแคบเกินไป 
 - พอประมาณกับเวลา  เวลาที่ใช้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (15.30 - 16.30 น.)  
ซึ่งไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปที่จะน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้เวลาที่ใช้น าเสนอที่
ก าหนดสัปดาห์ เว้นสัปดาห์ มีความเหมาะสมในการให้ครูได้มีเวลาเตรียมการจัดท า power point  น าเสนอ  
 - พอประมาณกับจ านวนครูที่น าเสนอ  ถ้าจัดให้มีครูน าเสนอจ านวนหลายท่านในการน าเสนอแต่ละ
ครั้ง  จะท าให้คณะครูทั้งหมดเกิดความเบื่อหน่ายมากกว่าที่จะเก็บความรู้หรือเติมเต็มความรู้ให้กับตนเอง 
 -พอประมาณกับความรู้ความสามารถขอครูในการจัดท า power point ในการน าเสนอ  ครูแต่ละ
ท่านจะสามารถน าเสนอด้วย power point ในรูปแบบที่ลากหลาย  เหมาะสมกับวัย และความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 
 - พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการน าเสนอ  โรงเรียนมีเครื่องฉาย Projector ที่จะใช้ใน 
การน าเสนอ   
 หลักความมีเหตุผล   
 เหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพ่ือเป็นการติดตามผลการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน  นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่ต้องการพัฒนาครูโดยการให้ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ผู้เรียน และเหตุผลที่เชื่อมโยงกับความพอประมาณ  ที่จะบอกได้ว่า  
ท าไมจึงต้องจัดสัปดาห์เว้นสัปดาห์  และท าไมจึงต้องจัดให้น าเสนอความรู้และเทคนิคต่างๆในการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งละ 2 ท่าน หรือเหตุผลท าไมจึงต้องให้ครูน าเสนอความรู้ด้วย  power point    
เป็นต้น 
 หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 การสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  คือ  การที่ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน  และมีการ
ชี้แจงให้คณะครูทราบและเข้าใจตรงกันในการท ากิจกรรม  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน  
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  และมีการให้ความรู้กับครูก่อนที่ครูจะน าความรู้ไปใช้  แล้วน าผลการใช้หรือการจัด
กิจกรรมมาน าเสนอ  ให้เวลาในการเตรียมการน าเสนอของครู  ตลอดจนวางแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
อย่างเป็นระบบ 
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 เงื่อนไขความรู้   
 ความรู้ที่จะต้องน ามาใช้จัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง  เป็นเงื่อนไขท่ีผู้จัดกิจกรรม /โครงการ และผู้
ร่วมกิจกรรม  จะต้องทราบก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เช่น  ความรู้ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้ใน
วิธีการน าเสนอ  ความรู้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้ในการจัดท า power point   
 เงื่อนไขคุณธรรม 
 เงื่อนไข คุณธรรม คือ  การกระท าที่ไม่ท าให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน  และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ไม่มีผู้ใดเดือดร้อนทั้งผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม  ส่วนการด าเนินกิจกรรมได้สอดแทรกคุณธรรมที่ผู้จัด
กิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัส ได้แก่ ความเพียรพยาม  ครูที่ท า  power point  ไม่ได้ ก็ต้องพยายาม
และเรียนรู้ในการจัดท า power point  ครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดท า power point  ก็มีจิตเมตตา
เอ้ือเฟ้ือ ช่วยสอนเพื่อนร่วมงาน  เป็นการแบ่งป นความรู้  และท่ีชัดเจนมากๆในเงื่อนไขคุณธรรมในกิจกรรมนี้ 
คือ การแบ่งป นความรู้  การถ่ายทอดเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไม่ปิดบัง 
 
ผลที่เกิดหลังจัดกิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ผลที่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจน คือ  
 1. ครูเกิดการพัฒนาความรู้มากเพ่ิมข้ึน  ครูแต่ละท่านนอกจากจะมีความรู้ความเข้าในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองน าไปใช้แล้ว ยังได้ความรู้และเทคนิคท่ีแตกต่างออกไปจากเพ่ือนครู   
 2. ผู้บริหารได้เห็นว่าครูได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไร   และเห็นแววการเป็น
วิทยากรของครูบางท่าน   
 3. สามารถส่งเสริมครูบางท่านให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 4. โรงเรียนได้คลังความรู้ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มี
อุปนิสัยพอเพียง  ในรูปของ power point  ซึ่งจัดเก็บไว้ในงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน   
 5. ความรู้ที่ครูน าเสนอ งานของครูคนใดที่ดีมีความสมบูรณ์ ผ่านผู้รู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงรับรองแล้ว 
สามารถจัดน าขึ้น Website ของโรงเรียนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ต่อไป 
 การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆท่ีน ากลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  จะเห็น
ผลส าเร็จอย่างงดงามเสมอ  (กรณีศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี)  
หมายเหตุ   การจัดกิจกรรมต่างๆของแต่ละโรงเรียนให้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อม บริบทและภูมิสังคมของ
โรงเรียน 
 
 4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆที่ จึงไม่จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้เฉพาะภายในห้องเรียน  สิ่งต่างๆที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้  จะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  ตลอดจนบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  ก็สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้   เพราะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสามารถจัดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   แหล่งเรียนรู้มี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อแหล่งเรียนรู้  และจากข้อมูลที่น ามา
สังเคราะห์  พบว่า  แหล่งเรียนรู้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรพัฒนา  เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้นี้เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้าง
อุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับผู้เรียน 
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 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมอุปนิสัยพอเพียง 
 การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับผู้เรียน  
ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการคิดวิเคราะห์และ
วางแผนในการท างานตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ  ซึ่งในแต่ละแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้
จัดท าไว้  ควรประกอบด้วย 
 1. แผนผังวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมภายในแหล่งเรียนรู้  เพ่ือเป็นกรอบ
ในการคิดงาน/ปฏิบัติงาน 
 2.ขั้นตอนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 3. แบบประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 4. แบบวิเคราะห์การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาความรู้ของผู้เรียน 
 ตัวอย่างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 จากการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนขนาดกลาง  พบว่า  โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ตามสภาพ  บริบท
และภูมิสังคม  ตลอดจนความพร้อมของโรงเรียน  โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนของตนเองอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน  โดยน าหลักคิด "ความพอเพียง" มาใช้  จึงขอน าตัวอย่างการจัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้มา  
1 ตัวอย่างดังนี้ 
 ข้อมูลบริบทภูมิสังคมของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เพ่ือเสริมเติมเต็มความรู้เชิงวิทยาศาสตร์
ให้กับผู้เรียน  โดยการจัดท าพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้เชิงชีววิทยา  พร้อมทั้งเป็นการ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาเปลือกหอย ณ แหล่งก าเนิด  โดยโรงเรียนมีข้ันตอนในการ
ด าเนินการจัดท าดังนี้ 
 1. เริ่มต้นจากผู้บริหารได้รับมอบเปลือกหอยมาจ านวนหนึ่ง  จึงคิดที่จะจัดน าเปลือกหอยที่ได้รับมานั้น  
มาจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 2. ผู้บริหารน าความคิดเสนอกรรมการสถานศึกษา  พร้อมทั้งร่วมปรึกษากับคณะครูทั้งโรงเรียน 
 3. จัดหาห้องที่จะใช้จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับจ านวนเปลือกหอยที่มี  ในเมื่อจ านวน
เปลือกหอยที่มีอยู่มีจ านวนยังไม่มากนัก  จึงจัดท าในห้องขนาดเล็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนเปลือกหอย 
(ใช้ห้องขนาดเท่ากับห้องเตรียม Lab ของโรงเรียน) 
 4. จัดท าและปรับตกแต่งห้องที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม สวยงาม น่าดู  น่าศึกษา 
 5. โรงเรียนได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท าพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย 
 6. โรงเรียนประสานกับมหาวิทยาลัย เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเปลือกหอย  มาอบรมความรู้
ให้กับครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนแกนน า 
 7. โรงเรียนจัดหา ต ารา หนังสือที่เก่ียวกับหอยไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์ 
 8. หลังจากอบรมความรู้เกี่ยวกับเปลือกหอยแล้ว  ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนแกนน า ศึกษาข้อมูล
เปลือกหอยที่มีอยู่  จัดท าทะเบียนข้อมูลเปลือกหอยของโรงเรียน 
 9. ครูและนักเรียนช่วยกันจัดเปลือกหอยตาม Family  Genus  Species ลงในตู้โชว์ 
 10. นักเรียนแกนน าจัดท าข้อมูลรูปภาพเปลือกหอย  แนะน าข้อมูลติดบอร์ดหน้าห้องพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
เชิญชวนบุคคลเข้าชมเปลือกหอย 
 11. ครูและนักเรียนแกนน าร่วมกันวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจกับพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย 
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 12. ครูผู้รับผิดชอบฯ จัดท าบอร์ดขั้นตอนการจัดท าพิพิธภัณฑ์ และขั้นตอนการศึกษาเปลือกหอย 
 13. ครูผู้รับผิดชอบฯ จัดท าข้ันตอนการศึกษาดูงานของบุคคลทั่วไป และขั้นตอนศึกษาเปลือกหอย
ส าหรับผู้เรียน 
 14. จัดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เรื่องเปลือกหอย 
 15. เปิดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เข้าชม และรับบริจาคเปลือกหอยเพ่ิมข้ึน 
 16. เมื่อมีเปลือกหอยมากเพ่ิมข้ึน จัดท าการขยายห้องพิพิธภัณฑ์  ให้เพียงพอและเหมาะสม 
 17. จัดท าแผ่นพับความรู้ แบบประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 18.จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์  น าสู่การพัฒนาต่อไป. 
การวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดท าพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย 
 หลักความพอประมาณ  
 การจัดท าพิพิธภัณฑ์ครั้งแรก ขณะที่โรงเรียนมีเปลือกหอยจ านวนไม่มาก ได้จัดท าห้องพิพิธภัณฑ์ให้มี
ความเหมาะสมกับจ านวนเปลือกหอยที่มี เมื่อมีเปลือกหอยมากขึ้นก็ขยายห้องพิพิธภัณฑ์ให้กว้างขึ้น และใน
การท าพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ได้น าตู้เก่าของโรงเรียนมาปรับปรุงดัดแปลงให้สวยงาม เพื่อเหมาะสมเป็นตู้โชว์เปลือก
หอย 
 หลักความมีเหตุผล 
 - โรงเรียนมีเปลือกหอยที่ได้รับมาและสามารถหาเพ่ิมข้ึนได้ ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากทะเล  
 - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ 
 - นักเรียนและผู้ปกครองมาจากหลายจังหวัด มีส่วนในการรวบรวมเปลือกหอย 
 - สามารถรวบรวมเปลือกหอยได้ทั้งฝ ่งอันดามันและฝ ่งอ่าวไทย 
 - ประหยัดงบประมาณและเวลาของครูและนักเรียน ไม่ต้องเดินทางไกลไปศึกษาจากแหล่งก าเนิด
เปลือกหอย 
 - ฝึกนักเรียนให้ท างานเป็นทีมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ 
 หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 1. การประชุมร่วมกันในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ทั้งฝุายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู 
 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ 
 3. วางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
 4. ผู้มาเยี่ยมชมเป็นประโยชน์ และน าเปลือกหอยมาบริจาคเพ่ิมข้ึน 
 5. คณะครูและนักเรียนไปพบเปลือกหอยจากแหล่งต่างๆ ก็น ามามอบให้พิพิธภัณฑ์ 
 6. นักเรียนประจ าชุมนุมสังขวิทยาจะเป็นเจ้าของ เป็นวิทยากรแนะน าความรู้ให้กับผู้เข้าชม 
 7. มีผู้รับผิดชอบดูแลและพัฒนาห้องพิพิธภัณฑ์ 
 8. มีผู้เชี่ยวชาญความรู้ด้านเปลือกหอยเป็นที่ปรึกษา 
 เงื่อนไขความรู้ 
 - ความรู้ในการจัดเปลือกหอยตาม Family  Genius   Species  
 - วิธีการใช้ Key ข้อมูลเปลือกหอย 
 - วิธีการศึกษาเปลือกหอย 
 - วิธีการแนะน าความรู้ หรือการเป็นเป็นวิทยากรของนักเรียน 
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 เงื่อนไขคุณธรรม 
 - ความรับผิดชอบของครูและนักเรียน 
 - ความเพียรพยายาม  ทั้งการศึกษาค้นคว้าความรู้ของนักเรียนในการที่จะแนะน าความรู้แก่ผู้อื่น 
 - การเสียสละ   นักเรียนเสียสละเวลาในการเรียน ครูเสียสละเวลาในการท างาน เพื่อมาบรรยายหรือ
แนะน าความรู้ทั้งในวันปกติหรือวันหยุดราชการ 
 - ความสามัคคี  เป็นการท างานร่วมกันทั้งนักเรียนและครู  ความสามัคคีในการท างานท าให้งานส าเร็จ 
 - การแบ่งป นความรู้   ครูและนักเรียนแกนน ามีความรู้ในเรื่องเปลือกหอยอย่างดีสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 
                                                     (กรณีศึกษาข้อมูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) 
 
ตอนที่ 2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น (ทั้งในและนอกโรงเรียน) 

เปูาหมายส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การท าให้
เด็กรู้จักความพอเพียง ปลูกฝ ง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สาระเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งป น มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ว่าตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของโลก การกระท าของตนย่อมมีผลและเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในโลกท่ีตนเอง
เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ซึ่งการจะบรรลุเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น ส าคัญคือครูจะต้องรู้จักบูรณาการการเรียน     
การสอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติต่าง  ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดข้ึนได้  

จากการถอดบทเรียนโรงเรียนขนาดกลางซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีตัวอย่างโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักแก่นักเรียน โดยเริ่มต้นจากการจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 "พ่ีน าน้องมองชีวิต มอบ
หลักคิดความพอเพียง"  ใช้เวลาในการท ากิจกรรมทั้งสิ้น 3 วัน  โดยผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในแต่ละปี
การศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อันมีเปูาหมายเพื่อ ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้แนวทางการน้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการเผยแพร่สู่ผู้ปกครองและบุคคลรอบข้าง  
อีกท้ังได้ฝึกประสบการณ์การวิเคราะห์หลักคิดการวางแผนการท างานต่าง ๆ กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมในระยะเวลา 3 วัน   ดังนี้ 
1. "เตรียมการเพ่ือน้อง" คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการเรียนรู้ 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-6 ปี ได้ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดรูปแบบและ
รายละเอียดการจัดค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้เป็นระยะๆ  โดยในกระบวนการวางแผนท างานและการปฏิบัติ
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กิจกรรมต่างๆ จะอยู่บนกรอบการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น  อาทิ (หลักความพอประมาณ)  
นักเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง เป็น
เบื้องต้น มีผู้น าผู้ตามท่ีเหมาะสม และท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ (หลักความมีเหตุผล) นักเรียนมี
แนวความคิดว่าการท าหน้าที่ต่างๆ ตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จะท าให้เกิดผล
ส าเร็จในการท างาน (หลักความมีภูมิคุ้มกัน) เมื่อนักเรียนมีกระบวนการท างานที่มีการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอน จัดสรรภาระหน้าที่อย่างครบถ้วนก็จะเกิดความส าเร็จในการท างานเช่นกัน  และในการท างานครั้งนี้
นักเรียนได้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวังในการท างานทุกขั้นตอน เช่น ความรู้ในการเขียนโครงการ 
การออกแบบกิจกรรม การนันทนาการ การประเมินผลกิจกรรม เป็นต้น รวมทั้งได้ใช้คุณธรรมในการท างาน 
คือ ความเพียร ความอดทน ความสามัคคีในหมู่คณะ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และการใช้สติป ญญา
ในการท ากิจกรรม  

2. "สวมคล้องไมตรี" คือ เมื่อนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มารายงานตัวเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน นักเรียนจะรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว เหงาและคิดถึงบ้าน จึงจ าเป็นต้องมี
รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หยิบยื่นไมตรีแก่น้องๆ เช่น พาน้องเข้าท่ีพัก ช่วยอ านวยความสะดวกทุกข้ันตอน 
ละลายพฤติกรรมและชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด จะช่วยให้นักเรียนคลายความอ้างว้างและปรับตัวเข้ากับสังคม
ใหม่ได้ 

3. "เรียนรู้ทฤษฎีพ่อหลวง"  คือ กิจกรรมบันทึกการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ ความเป็นมาและ
องค์ความรู้ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญ   โดย
รุ่นพี่เป็นผู้น าน้องบันทึกสาระจากสื่อสารคดีชุด “พอเพียง...ตามแนวคิดของพ่อ” ผลิตโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล  

4. "3 ห่วง 2 เงื่อน ก่อเกิด"  คือ กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ 10 ฐานกิจกรรม ตามท่ีรุ่นพี่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมเป็นไปในลักษณะของเกมการละเล่น แล้วจึงน าน้อง
วิเคราะห์กิจกรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเติมเต็มให้น้องเข้าใจหลักการวิเคราะห์
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น ฐานเรียนรู้ความสามัคคี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มจะต้องยืนอยู่บนหนังสือพิมพ์ที่พับ
จนเหลือพ้ืนที่น้อยท่ีสุด เมื่อนักเรียน วิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผน จะพบว่านักเรียนมีการก าหนดสมาชิกใน
กลุ่มอย่างเป็นขั้นตอน เช่น คนที่ร่างกายใหญ่โตกว่าจะต้องยืนเป็นฐานล่างหรืออยู่ตรงกลาง คนที่ตัวเล็กกว่า
จะต้องอยู่ด้านบนหรืออาจเกาะอยู่ข้างๆ  หรือกิจกรรมฐานการใช้อุปกรณ์เสื้อผ้าต่อให้ได้ความยาวมากท่ีสุด 
บางกลุ่มได้ความยาวกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ปรากฏว่าได้คะแนนน้อยกว่ากลุ่มท่ีสั้นกว่า ซึ่งรุ่นพ่ีได้อธิบายว่า เพราะ
น้องๆ มุ่งแต่เอาชนะ ด้วยการถอดเสื้อผ้าจนดูไม่สุภาพ แต่ไม่ได้มองในบริบทของความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
อันดีงาม ดังนั้นในการท าอะไรก็ตามจะต้องพิจารณาให้รอบด้าน ตนเองและผู้อ่ืนไม่เดือดร้อนและไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงาม เป็นต้น 

5. "ชูเชิดด้วยศิษย์เก่า"  คือ กิจกรรมฟ งเสวนาจากรุ่นพี่ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
รุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างของผู้ด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3-5 คน เพื่อให้
รุ่นน้องได้เห็นว่ารุ่นพี่แต่ละคนมีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ทั้งใน
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สมัยที่เรียนอยู่ที่โรงเรียน การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการประยุกต์ใช้หลักคิดนี้ในมหาวิทยาลัย 
เช่น ข้อคิดของรุ่นพี่คนหนึ่งได้กล่าวว่า  ตนเองได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ซึ่งกิจกรรมในโรงเรียนมีมากมาย บางครั้งตนเองสามารถเป็นผู้น ากลุ่มได้ แต่บางครั้งก็ต้องเป็นผู้ตาม ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง  

6. "เรารู้รักษ์สามัคคี"  คือ กิจกรรมระดมความคิดในการร่วมกันสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งของตามสถาน
การสมมติ เพ่ือแก้ป ญหาวิกฤตของชุมชนหรือส่วนรวม เช่นเกิดป ญหาภัยธรรมชาติ  โดยก าหนดวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในจ านวนจ ากัด แล้วน าเสนอผลงานกลุ่มในที่ประชุม  กิจกรรมนี้เป็นบทบาทสมมุติท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียน
ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือส่วนรวมเป็นส าคัญ 

7. "สุขี 8 กลุ่มสาระ"  คือ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทั้ง 8 
กลุ่มสาระวิชา โดยกิจกรรมต่างๆ ออกแบบตามธรรมชาติของกลุ่มสาระ และจัดในรูปแบบ Walking Rally 
การเรียนรู้  นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวทางประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ มาก
ยิ่งขึ้น  

8. "ชนะด้วยรักท่ีถักทอ"  คือ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่ -น้องใหม่ และคัดเลือกและยก
ย่องผู้มีผลงานดีเด่นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ารุ่นพี่จัดขึ้นด้วยความ
รักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับรุ่นน้อง อันจะก่อเกิดเป็นความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข นอกจากนี้รุ่นน้องจะได้เห็นตัวอย่างของรุ่นพี่ท่ีเสียสละท าเพ่ือน้องและก่อเกิดเป็นแบบอย่างที่ดีที่รุ่น
น้องจะสานต่อจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมของสถาบันสืบไป 

9. "ชมบ้านพ่อที่ไร่ชั่งหัวมัน"  คือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานทางวัฒนธรรมประจ า
ถิ่นภายในจังหวัดและโครงการตามพระราชด าริไร่ชั่งหัวมัน เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนจากตัวอย่างจริง
ของโครงการตามพระราชด าริเพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลังจากนั้นจะมีการสรุปประเมินผลการท ากิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายในรูปของแฟูม
เอกสารสรุปรายงาน  

(การจัดกิจกรรมสร้างความรู้กับนักเรียนใหม่ขึ้นอยู่กับความพร้อม สภาพบริบทภูมิสังคมของแต่ละ
โรงเรียน) 

 
 ผลท่ีเกิดหลังการจัดกิจกรรม  
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ เกิดความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญ และสามารถทราบแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และท่ีส าคัญยิ่งคือนักเรียนเกิดความรักและศรัทธาในองค์พระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามแนวทางจิตอาสา ได้รู้จักการ
วางแผนท างานเป็นหมู่คณะ ฝึกประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจใน
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ความส าเร็จของงาน ซึ่งทุกขั้นตอนการท างานนักเรียนจะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบใน  
การวางแผนท างานทุกขั้นตอน 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ร่วมกันเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ก าจัด     
ปมป ญหาความขัดแย้งในสังคม และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสิ่งดีๆ แก่สังคมส่วนรวม 
 4. โรงเรียนเกิดความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ก่อนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะ
ส าเร็จการศึกษาไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 
                                      (กรณีศึกษาข้อมูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี)
   
 หลังจากท่ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เบื้องต้นแล้ว ล าดับต่อไปครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ ก็จะต้องมีหน้าที่ "พูดซ้ า ย้ าทวน" อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามธรรมชาติของรายวิชาต่างๆ 
ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องมีบทบาทในการสอนองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่
หลักสูตรก าหนดก็คือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ จึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการได้อย่างหลากหลายรูปแบบ   
 จากการศึกษาข้อมูลเพื่อถอดบทเรียนโรงเรียนขนาดกลาง มีตัวอย่างการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
"การศึกษาวิเคราะห์ตัวละครจากนวนิยายตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ตามโครงการ
ส่งเสริมการอ่าน-การเขียนเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามสาระวิชาภาษไทย คือ ศึกษาหลักทฤษฎีการวิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรม ได้แก่ การอ่านสรุปความ  การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่าน
สรุปความ เป็นต้น 
 2. นักเรียนทบทวนองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลัก  3 ห่วง          
2 เงื่อนไข หลักความรู้และคุณธรรม เพื่อเพ่ิมเติมหรือฟ้ืนความรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็น   
การเตรียมความพร้อมส าหรับท ากิจกรรมเชิงบูรณาการต่อไป 
 3. นักเรียนเลือกอ่านวรรณกรรมเรื่องยาวประเภทนวนิยาย ตามความสนใจของนักเรียน โดยมีครูเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าเพื่อความเหมาะสมในการเลือกอ่านหนังสือ โดยก าหนดระยะเวลาในการอ่านประมาณ 2-3 
สัปดาห์ 
 4. นักเรียนเขียนงานวิเคราะห์นวนิยาย ในประเด็นการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครตามแนวทาง    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกตัวละครส าคัญในเรื่องจ านวน 5 ตัว แล้วพิจารณาวิเคราะห์ว่าจาก
การศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตัวละครนั้น ๆ ถ้าน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
หลักความรู้ และคุณธรรม" มาก ากับนักเรียนเห็นว่าตัวละครนั้นด าเนินชีวิตอย่างไร สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง
กับหลักคิดดังกล่าว และอ้างอิงข้อความจากนวนิยายให้เห็นชัดเจน   ถ้าเป็นนักเรียนเองจะประพฤติปฏิบัติ
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เช่นนั้นหรือไม่อย่างไร  เช่น ตัวเอกของเรื่องยอมเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาปกปูองสมบัติของชาติ  จากตัวอย่าง
พฤติกรรมตัวละครนี้เป็นไปตามหลักคิดอย่างไรบ้าง  เป็นต้น ซึ่งงานเขียนของนักเรียนนี้มีความยาว 15-20 หน้า  
โดยมีครูร่วมตรวจพิจารณา ให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเขียนวิเคราะห์ของนักเรียน
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
 5. นักเรียนเขียนวิเคราะห์กระบวนการท างานของตนเองในครั้งนี้ นับแต่การศึกษาหลักทฤษฎีการ
วิจารณ์วรรณกรรม จนกระทั่งถึงขั้นตอนการเขียนบทวิเคราะห์นั้น ตนเองได้ใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไรบ้าง   เช่น ตัวอย่างบทวิเคราะห์กระบวนการท างาน นักเรียนใช้หลักความพอประมาณ คือ 
พิจารณาความสามารถในการอ่านวรรณกรรมเรื่องยาว  ความสนใจในประเภทของนวนิยายของตนเอง เพื่อ
ประกอบการเลือกนวนิยาย อันจะท าให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข  มองเห็นเหตุผลที่เลือกอ่านนวนิยาย  
และเห็นความส าคัญของทักษะการอ่านอย่างมิจารณญาณ ซึ่งเป็นไปตามหลักความมีเหตุผล  ในทุก
กระบวนการท างานที่ประกอบด้วยการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน มีความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง และส่งให้ครูตรวจ
พิจารณา ขอค าชี้แนะอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้การท างานส าเร็จลุล่วง ประเด็นนี้ถือว่ามีการใช้หลักความมี
ภูมิคุ้มกัน 
 ด้านการใช้เงื่อนไขความรู้ จะประกอบด้วยการใช้ความรู้ในการเลือกอ่านหนังสือ การอ่านวิเคราะห์
วิจารณ์ การอ่านสรุปความ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ความรู้ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ความรู้ในหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละคร เป็นต้น  และสุดท้ายคือเงื่อนไขคุณธรรม นักเรียน
วิเคราะห์การใช้ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน  มีความอดทน มุ่งหมั่นในการท างาน และใช้สติป ญญา
สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ  เป็นต้น 
 6. นักเรียนร่วมกันจัดเวทีสาธารณะเสวนาน าเสนอผลงานการเขียนวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครจาก 
นวนิยาย ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูและเพ่ือนนักเรียนร่วมวิพากษ์การน าเสนอ
ดังกล่าว ปรับแก้งานให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วเผยแพร่งานของตนทางเว็บไซด์ต่อไป 
 
 ผลที่เกิดหลังการจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกกระบวนการ
วิเคราะห์จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกิดความตระหนักจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิประจ าวันได้อย่าง
เห็นผล และท่ีส าคัญคือนักเรียนเกิดความรักและศรัทธาในองค์พระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น 
 2. โรงเรียนเกิดความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน  เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ  มีกระบวนการท างานที่มีหลักคิดอย่างเป็นระบบ จนสามารถเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศชาติต่อไป 
                                   (กรณีศึกษาข้อมูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) 
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 การจัดตารางเรียน 
 ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหักคิด ครูสามารถสอนสอดแทรกได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะสอน
โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นตารางเรียน
ไม่จ าเป็นต้องจัดเพ่ือใช้เรียนรู้เฉพาะความพอเพียงเท่านั้น  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การจัดตารางเรียนตารางสอน
ของแต่ละโรงเรียน จัดตามสภาพความพร้อมของโรงเรียน แต่เมื่อมีการสอนสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือมีกิจกรรมเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับนักเรียนแล้ว โรงเรียนอาจจะมีโครงการพิเศษเป็น
โครงการติดตามหรือประเมินผลการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของนักเรียน เช่น โครงการ
ตลาดนัดความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีการซื้อขายความรู้ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ โดยจัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคง และย่ังยืน
ภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอ  ประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด  ๆ อันเกิดจาก    
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

(ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป าหมาย
มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังทางวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลีย่นแปลงท้ังภายนอกและภายใน

เงื่อนไขพ้ืนฐาน  คณุธรรมน าความรู้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน และ
การด าเนินการทุกขั้นตอน

การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
นักทฤษ ีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคณุธรรม 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป ญญา และความ
รอบคอบ

กรอบแนวคิด
เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และป ิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ทางสายกลาง  พอเพียง

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

พอประมาณ

เง่ือนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ป ญญา 

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในด้าน 
วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เง่ือนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ 

ระมัดระวังwww.sufficiencyeconomy.org
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อยู่อย่างพอเพียง 

 
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตในทางสายกลางของบุคคลใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล จนถึงครอบครัว ชุมชนและระดับชาติ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
ให้กับคนไทยทั้งประเทศ  โดยที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดควบคู่กับการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นหลักใน     
การด าเนินชีวิตในทางสายกลาง  ไม่ว่าจะท าอะไรให้ท าอย่างพอดี  ไม่สุดโต่ง  ท าอย่างพอประมาณแต่เต็มศักยภาพ
ของตนเอง  จะท าอะไรจะต้องสามารถบอกเหตุผลของการกระท านั้นๆได้  ท าแล้วให้เกิดภูมิคุ้มกันกับตนเองและ
งานที่ตนท า  จะท าอะไรจะต้องมีความรู้  รอบรู้  ในเรื่องที่จะต้องท า  ท าอย่างรอบคอบ  ระมัดระวังไม่ให้เกิด   
ความผิดพลาดหรือล้มเหลว  และข้อส าคัญต้องมีคุณธรรมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ท าแล้วต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน 

   ดังนั้นการ "อยู่อย่างพอเพียง"  คือ การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพอดีกับศักยภาพตน  มีความพอประมาณ   
มีเหตุผล มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการกระท า  เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี และมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทน เพียรพยายาม ฯลฯ สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดควบคู่กับการป ิบัติที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในทุก
ระดับ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ครูจะต้องปลูกฝ งหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกับผู้เรียน  แต่การสร้าง
หลักคิดนี้ขึ้นอยู่กับบริบทภูมิสังคมของแต่ละสถาบัน  ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสภาพของโรงเรียน  
ดังนั้นกิจกรรมต่างๆท่ีจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนี้  สามารถจัดได้อย่างหลากหลาย  แต่ต้องจัดให้
เหมาะสมกับวัยและบริบท สภาพภูมิสังคมของแต่ละโรงเรียน. 

เป าหมายผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง  

 ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในมิติวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนรู้จักใช้วัตถุ / สิ่งของ/ทรัพยากรอย่างพอเพียง           
          2. ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รู้จักการแบ่งป น  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน   

3. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย  
4. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนาผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง 
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพอดีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนในการท างานโดยใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท างาน  มีความอดทน  
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย 
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การจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 
 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา จะมีวิธีที่
แตกต่างกัน  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนน าไปปฏิบัติ แต่ด้วยวัย
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต่างกัน  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาเป็นเด็กเล็ก  การคิด
วิเคราะห์การกระท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้  แต่ผู้เรียนใน
วัยมัธยมศึกษา  เป็นวัยที่สามารถจะคิดวิเคราะห์กิจกรรม  ตลอดจนการกระท ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ดี  
 ดังนั้นการสอนผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  ครูผู้สอนจะต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การวิเคราะห์วางแผนการท างาน วางแผนการสอน ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดอุปนิสัยพอเพียง  
ผู้เรียนได้ซึมซับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่รู้ตัว ผู้เรียนในวัยนี้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นนิสัย  
โดยที่ผู้เรียนยังไม่ต้องวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าของตนเอง  แต่เมื่อผู้เรียนโตขึ้นและ
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  จึงใช้วิธีฝึกให้ผู้เรียนน ากรอบหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คิดวิเคราะห์
กับกิจกรรม/งาน/โครงการต่างๆ  ตลอดจนวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าหรือ         
การด ารงชีวิตของตนเอง  จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษามีความส าคัญ  และต้องคิดวิเคราะห์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการกระท าได้ถูกต้องและชัดเจน  
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการ  ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  มีวิธีการดังนี้ 
 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักคิด  ซึ่งมีกรอบหลักคิดประกอบด้วย  3 ห่วง  2 เงื่อนไข (ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มในตัวที่ดี บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม) 
 2. ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมหรืองานต่างๆ  
 3. ให้ผู้เรียนน าสิ่งที่คิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่การปฏิบัติ 
 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ได้บงมือปฏิบัติ  ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวข้างต้นเป็นการสอนที่ครูให้
ทฤษฏี (ปรัชญาฯ) กับผู้เรียน  แล้วให้ผู้เรียนน าทฤษฏี  (ปรัชญาฯ) ไปวิเคราะห์ก่อนน าไปใช้  หรือบางครั้งครูอาจจะ
ไม่ใช้วิธีการสอนโดยให้ทฤษฎี (ปรัชญาฯ)ก่อน  แต่อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมก่อนแล้วน าเอาปรัชญาฯ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์กับการกระท า  ซึ่งผู้เรียนจะได้เห็นว่าตนเองได้ใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขใน 
การกระท างานนั้น ๆ ครบหรือไม่  ถ้าครบผลงานออกมาเป็นอย่างไร และถ้าไม่ครบผลงานจะเป็นอย่างไร เป็น 
การสอนแบบลองผิดลองถูก  บางครั้งผู้เรียนได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งการสอนวิธีนี้เรียกว่า "ท าก่อนสอน 
ทีหลัง" 
 วิธีการสอนดังกล่าวทั้ง 2 วิธีข้างต้นทีเ่หมาะสมในการใช้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา . 
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 แนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง 

    โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป 
 

 
ตอนที่ 1   สภาพโรงเรียน 

1.1 บริบทของโรงเรียน  (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
        จากข้อมูลท่ีคณะท างานไดน้ ามาวเิคราะห์สว่นใหญเ่ป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีจ านวนนักเรยีน 

ตั้งแต่  2,500   คนข้ึนไป  ตั้งอยู่ในเขต ต าบล เทศบาล อ าเภอ จังหวัด ทั้งที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 3  โรง พบว่า  มีจ านวนนักเรียนโดยเฉลี่ย 2,500 คน ครู 128 
คน อัตราส่วนเฉลี่ยครูต่อนักเรียน  1: 26  บางโรงเรียนขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา แต่บางโรงมีจ านวนครูเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน  ส าหรับจ านวนอาคารเรียน  อาคารประกอบและห้องเรียนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

   นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา แต่มีบางส่วนอาศัยอยู่กับญาติที่ไม่ใช่บิดามารดา เช่น อาศัย 
อยู่กับ ปูุ ย่า ตายาย ด้วยสาเหตุมาจากการหย่าร้างของบิดามารดา หรือ บางส่วนบิดา มารดาไปท างานที่ต่างจังหวัด
และตามเมืองใหญ่  ๆท าให้นักเรียนไม่ได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากบิดามารดา นักเรียนขาดความอบอุ่น   มี
ป ญหาการอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืน  ขาดความรู้และทักษะ ในการปรับตัว  เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  
และบางพ้ืนที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อม ที่มีป ญหา ด้านยาเสพติด สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน พฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสมกับวัย มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีป ญหาด้านสุขภาพ  เสพสิ่งเสพติด  
ป ญหาอาการปุวยเรื้อรัง ตลอดจนการท้องก่อนวัยอันควร  ป ญหาเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อผู้เรียน เช่น นักเรียนออก
กลางคัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ซึ่งสร้างป ญหาให้กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

    ครู มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่นักเรียน ครูจัด 
การเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการบูรณาการภูมิป ญญา
ท้องถิ่น  มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูใช้ระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรอบในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  

      ผู้บริหารโรงเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหาร  
การศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน  องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการท้ังของภาครัฐและเอกชน และการใช้ภูมิป ญญาท้องถิ่น 
        วิสัยทัศน์หรือเป าหมายทุกโรงเรียน   เน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เรียนหรืออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความเป็นพลโลกเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 
1.2 จุดเด่นของโรงเรียน 

             โรงเรียนทุกโรงเรียนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพและบริบทของโรงเรียน และจากข้อมูลของ
โรงเรียนที่น ามาวิเคราะห์ พบว่าสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้
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ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขเป็นประชากรที่มีคุณภาพของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

    จุดเด่นของโรงเรียน มีส่วนที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  
นอกจากนี้จุดเด่นของโรงเรียนจะเป็นสิ่งที่บอกความส าเร็จของโรงเรียนด้วย  ตัวอย่างจุดเด่นของโรงเรียนได้แก่ 
                1. เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า                  
                2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 

 3. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4. มีบรรยากาศในการเรียนรู้ 

          5. ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          6. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมในระดับดี 

7. การด าเนินงานของโรงเรียนมีเปูาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
     ฯลฯ 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียนพบว่า มีจุดเด่นดังนี้ 
              1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
                    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องและสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
บูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

             - ชุมชนมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ  
                    - แหล่งเรียนรู้และภูมิป ญญาท้องถิ่นมีทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน      
                    -  มีสื่อ อุปกรณ์ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
                    -  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
    2) ด้านบริหารจัดการ 
                      - บริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    - ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ 
    - จัดหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมตามศักยภาพของผู้เรียน     
             - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมส่งเสริมความเป็นเลิศทุกๆด้าน 
    - พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่มาตรสากลและประชาคมอาเซียน      

       3) ด้านผู้เรียน  
             - มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
                      - นักเรียนมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
             - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   

            - นักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน มุ่งม่ันในการท างานและมีวิถีชีวิตพอเพียง 
               - พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
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                   4)  ด้านบุคลากรของโรงเรียน 
                 -  ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองตามโอกาส  
        -  ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
        -  บุคลากรของโรงเรียนมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
                           -  ครูได้รับการดูแลมีขวัญก าลังใจจากผู้บริหาร 

                 -  ครู มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ 
       -   ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

                           -  ครูได้รับการยกย่องและยอมรับจากสังคม    
      
1.3 จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

การด าเนินงาน และด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนมีมากมายหลายเรื่องท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ  การด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนบางครั้งท าได้ดีประสบผลส าเร็จอย่างงดงาม  จนกิจกรรมนั้นๆ  กลายเป็นเอกลักษณ์หรือ
จุดเด่นของโรงเรียน   แต่ก็มีกิจกรรมอีกจ านวนมากที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  และกิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ
เหล่านั้นสามารถพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้ซึ่งสามารถกลายเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโรงเรียน    
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 3 โรงพบว่า  โรงเรียนขนาด .ใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ ขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคคล แต่กิจกรรมที่โรงเรียนต้องด าเนินการนั้นมีมากมาย  จึงพบว่าจุดที่ควร
พัฒนา  ได้แก่   
                     1. การอบรมพัฒนาครู 

           2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                     3. พัฒนาผู้เรียนโดยกิจกรรมบูรณาการน้อมน าสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 
 แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 

1. โครงการอบรมพัฒนาครู  
 ครูเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้  และปลูกฝ งสิ่งที่ดีงาม เพ่ือสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับ
เด็ก  ดังที่ ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ  ได้กล่าวไว้ ในแนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหน้า 284  ดังนี้ 

 " ต้องส่งเสริมครูให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน  เพราะเมื่อครู
เข้าใจ  ครูจะได้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได้  ครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ  ครูต้องรู้จักพอก่อน  โดยอยู่อย่างพอเพียง
และเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสติใน     การเลือกรับข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามา  รู้จักเลือกรับ
และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่  หมั่นศึกษา  เพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ก้าวกระโดด  ในการเลือกรับ
ข้อมูลนั้น  จะต้องพิจารณารับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  รู้จักแก้ป ญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ประเมินความรู้และ
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา  จะได้รู้จักและเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาพ และผลการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่างๆอย่างรอบคอบและระมัดระวัง" 

         จากข้อความดงักล่าวขา้งตน้  จะเหน็ว่า จุดทีค่วรพัฒนาอีกจุดหนึ่งของโรงเรยีน  คือ  การพัฒนาครู และใน
การพัฒนาครู  สามารถพัฒนาได้หลายวิธี  เช่น 
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   1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูทั้งโรงเรียน   เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
    2. ศึกษาดูงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ 

   3.จัดพื้นที่ (Bar)เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียน  
  4. ส่งคณะครูออกไปแลกเปลี่ยนเรียนกับคณะครูต่างโรงเรียน 
  5. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ครูมีโอกาสเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   6. จัดประกวดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ / ประกวดการจัดการเรียนการสอน

บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7. ถ้าสถานศึกษาใดมีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนาครูสู่ความเป็นสากล  อาจจะจัดส่งครูไป
แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
   ในการพัฒนาครูดังกล่าวข้างต้น  ไม่ว่าจะพัฒนาด้วยวิธีใดก็ตาม  แต่ต้องคิดบนฐานหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการจัดพื้นที่ ( Bar)เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียน  เป็นการ
พัฒนาครูบนฐานหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอถอดบทเรียนของโรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่งที่น า
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาครูของโรงเรียนบนฐานหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังต่อไปนี้  
    โรงเรียนได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  จนประสบผลส าเร็จเป็นที่
ยอมรับ  คณะครูในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี  ครูสามารถถ่ายทอด
ความรู้  สร้างความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  สามารถสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับนักเรียนได้เป็น
อย่างดี  แต่ต่อมาเกิดวิกฤติด้านบุคลากรของโรงเรียนเมื่อครูในโรงเรียนจ านวนหลายท่าน มีโอกาสก้าวหน้า  และ
เปลี่ยนสายงาน จาก   สายครูผู้สอนไปเป็นสายบริหาร  และศึกษานิเทศก์ ครูในโรงเรียนหายไปเกือบครึ่งหนึ่งของครู
ทั้งหมด   
    โรงเรียนได้รับการบรรจุครูใหม่มาทดแทน  ครูที่บรรจุใหม่ทุกท่านไม่มีใครมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นภาระของโรงเรียนที่ต้องท าการอบรมคณะครูที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดให้มีความรู้      
ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   หลังจากนั้นให้ครูทุกท่านน าปรัชญาของเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ใน   
การด าเนินชีวิตของตนเองและประยุกต์ใช้ใน      การจัดการเรียนรู้  เมื่อครูได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ได้ระยะหนึ่ง (1 ภาคเรียน)   โรงเรียนได้ก าหนดการติดตามการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของคณะครู  
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะครู  และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้  จะเป็นการพัฒนาครูได้ในอีกระดับหนึ่ง 
     การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูมีวิธีการ และล าดับขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้
     1.ผู้บริหารแจ้งให้คณะครูทุกท่านทราบถึงนโยบายที่จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครู ในการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  โดยให้ผู้ที่จะน าความรู้มา
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆครูนั้น  ให้น าเสนอในรูป power point  และมีกรรมการวิพากย์และให้คะแนน   
     2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่วิพากย์  เติมเต็ม
ความรู้ให้กับผู้น าเสนอ พร้อมทั้งให้คะแนนการน าเสนอ 
    3. ก าหนดวันและเวลาในการน าเสนอการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคณะครู  ลงใน
ปฏิทินงานของโรงเรียน (ก าหนดไว้สัปดาห์เว้นสัปดาห์  เวลาที่ใช้ครั้งละ 1 ชั่วโมง หลังเลิกกิจกรรมการเรียน       
การสอน) 
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    4. การน าเสนอครั้งแรกผู้บริหารขอให้ครู 2 ท่านที่พร้อมจะน าเสนอ (ประสานครู 2 ท่านไว้ก่อนที่จะ
ประกาศในที่ประชุม) 
     5. เมื่อแต่ละท่านน าเสนอเสร็จสิ้นจะเปิดโอกาสให้ครูท่านอ่ืนได้ซักถาม หรือเสนอแนะ หลังจากนั้นผู้น าเสนอ  
จะจับฉลากครูอีก 2 ท่าน เพ่ือเตรียมน าเสนอครั้งต่อไป 
     6. บุคคลที่รู้ตัวว่าจะต้องน าเสนอครั้งต่อไป   จะเตรียมข้อมูลและ  power point  ของตนเองให้พร้อม
เพ่ือเตรียมน าเสนอ 
      7. เมื่อสิ้นภาคเรียนจะพิจารณาว่า ครูคนใดที่น าเสนอผ่านมาแล้วได้คะแนนสูงสุด  จะได้รับรางวัลจาก
โรงเรียน 
    วิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักความพอประมาณ 
    ในการวิเคราะห์ความพอประมาณ  ต้องดูความพอประมาณท้ังป จจัยภายในและป จจัยภายนอก  ป จจัย
ภายในได้แก่ศักยภาพความสามารถของผู้บริหารและครู  ส่วนป จจัยภายนอก คือ บริบทภูมิสังคมของโรงเรียน  ซึ่ง
สามารถแยกรายละเอียดของความพอประมาณได้ดังนี้ 
     - พอประมาณกับสถานที่  ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งนี้ใช้สถานที่ในห้องประชุมครูประจ าเดือน  ซึ่ง
ห้องประชุมครูนี้มีขนาดพอดี  ไม่ใหญ่เกินไป หรือขนาดเล็กคับแคบเกินไป 
     - พอประมาณกับเวลา  เวลาที่ใช้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (15.30 - 16.30 น.)  ซ่ึง
ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปที่จะน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้เวลาที่ใช้น าเสนอที่ก าหนด
สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ มีความเหมาะสมในการให้ครูได้มีเวลาเตรียมการจัดท า power point  น าเสนอ  
     - พอประมาณกับจ านวนครูที่น าเสนอ  ถ้าจัดให้มีครูน าเสนอจ านวนหลายท่านในการน าเสนอแต่ละครั้ง  
จะท าให้คณะครูทั้งหมดเกิดความเบื่อหน่ายมากกว่าที่จะเก็บความรู้หรือเติมเต็มความรู้ให้กับตนเอง 
     -พอประมาณกับความรู้ความสามารถของคณะครูในการจัดท า power point ในการน าเสนอ  ครูแต่ละ
ท่านจะสามารถน าเสนอด้วย power point  ในรูปแบบที่ลากหลาย  เหมาะสมกับวัย และความรู้ความสามารถของ
แต่ละบุคคล 
    - พอประมาณกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการน าเสนอ  โรงเรียนมีเครื่องฉาย Projector ที่จะใช้ใน      
การน าเสนอ   
หลักความมีเหตุผล   
     เหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพ่ือเป็นการติดตามผลการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน    การจัดการเรียนการสอน  
นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่ต้องการพัฒนาครูโดยการให้ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ผู้เรียน และเหตุผลที่เชื่อมโยงกับความพอประมาณ  ที่จะบอกได้ว่า  ท าไมจึงต้องจัด
สัปดาห์เว้นสัปดาห์  และท าไมจึงต้องจัดให้น าเสนอความรู้และเทคนิคต่างๆในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงครั้งละ 2 ท่าน หรือเหตุผลท าไมจึงต้องให้ครูน าเสนอความรู้ด้วย power point  เป็นต้น 
 
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
     การสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  คือ  การที่ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน  และชี้แจง
ให้คณะครูทราบและเข้าใจตรงกันในการท ากิจกรรม  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และมีการให้ความรู้กับครูก่อนที่ครูจะน าความรู้ไปใช้  แล้วน าผลการใช้หรือการจัดกิจกรรมมาน าเสนอ  
ให้เวลาในการเตรียมการน าเสนอของครู  ตลอดจนวางแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเป็นระบบ  
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เงื่อนไขความรู้   
    ความรู้ที่จะต้องน ามาใช้จัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง  เป็นเงื่อนไขท่ีผู้จัดกิจกรรม /โครงการ และผู้ร่วม
กิจกรรม  จะต้องทราบก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เช่น  ความรู้ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้ในวิธีการ
น าเสนอ  ความรู้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้ในการจัดท า power point   
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
    เงื่อนไข คุณธรรม คือ  การกระท าที่ไม่ท าให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน  และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่มี
ผู้ใดเดือดร้อนทั้งผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม  ส่วนการด าเนินกิจกรรมได้สอดแทรกคุณธรรมที่ผู้จัดกิจกรรมและ
ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัส ได้แก่ ความเพียรพยาม ครูที่ท า power point  ไม่ได้ ก็ต้องพยายามและเรียนรู้ในการจัดท า  
power point  ครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดท า power point  ก็มีจิตเมตตาเอ้ือเฟ้ือ ช่วยสอนเพื่อน
ร่วมงาน เป็นการแบ่งป นความรู้  และที่ชัดเจนมาก  ๆ ในเงื่อนไขคุณธรรมในกิจกรรมนี้ คือ การแบ่งป นความรู้    
การถ่ายทอดเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไม่ปิดบัง 
 
ผลที่เกิดหลังจัดกิจกรรม 
    ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ผลที่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจน คือ  
    1. ครูเกิดการพัฒนาความรู้มากเพ่ิมข้ึน  ครูแต่ละท่านนอกจากจะมีความรู้ความเข้าในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองน าไปใช้แล้ว ยังได้ความรู้และเทคนิคท่ีแตกต่างออกไปจากเพ่ือนครู   
    2. ผู้บริหารได้เห็นว่าครูได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไร   และเห็นแววการเป็นวิทยากร
ของครูบางท่าน   
    3. สามารถส่งเสริมครูบางท่านให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งในและนอกสถานศึกษา 
    4. โรงเรียนได้คลังความรู้ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มี
อุปนิสัยพอเพียง  ในรูปของ power point  ซึ่งจัดเก็บไว้ในงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน   
    5. ความรู้ที่ครูน าเสนอ งานของครูคนใดที่ดีมีความสมบูรณ์ ผ่านผู้รู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงรับรองแล้ว 
สามารถจัดน าขึ้น Website ของโรงเรียนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ต่อไป 
      การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆที่น ากลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  จะเห็นผลส าเร็จ
อย่างงดงามเสมอ  (กรณีศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     จากโครงการที่ด าเนินการมาแล้ว  พบว่าบางโครงการ/กิจกรรม ไม่ประสบผลส าเร็จ    จนเกิดเป็นจุดที่

ต้องพัฒนา   ดังนั้นโครงการ/กิจกรรม ที่ก่อให้เกิดจุดที่ควรพัฒนาสามารถน าโครงการ/กิจกรรมนั้นมาพัฒนาให้
ประสบผลส าเร็จได้   โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดในการพัฒนา  ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
 1.น าโครงการ/กิจกรรม มาถอดวิเคราะห์ กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2  เงื่อนไข  
ถ้าโครงการ/ กิจกรรมใดที่ไม่ประสบผลส าเร็จ จะพบว่ากรอบ 3 ห่วง 2 เงือนไข  ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวบกพร่อง 
       2. เมื่อพบจุดบกพร่องในห่วงใด  หรือเงื่อนไขข้อใด  ให้ปรับแก้ท่ีจุดนั้น  โดยปรับหรือเติมเต็มจุดนั้น  
เพ่ือให้กรอบหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีความสมบูรณ์ 
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     3.หลังจากวิเคราะห์และปรับแก้จุดบกพร่องแล้วให้ลงมือปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมนั้นอีกครั้งหนึ่ง   
      4. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  แล้วน าผลเปรียบเทียบ  จะเห็นความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้น  และ

จะพบว่าจุดบกพร่องนั้นเกิดการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง 
3. การพัฒนาผู้เรียนโดยกิจกรรมบูรณาน้อมน าสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
    1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง  สามารถจัดได้ท้ังในกิจกรรมการเรียนการ

สอนในห้องเรียน  หรือ จัดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน  โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น  
ครูอาจจะออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้  

      (1.) ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิด  โดยวิธีตั้งค าถาม 
      (2.) หลังจากนั้นครูฝึกให้นักเรียนคิดก่อนท า และวางแผนการท างานอย่างรอบคอบ  
      (3.) ให้นักเรียนลงมือท าตามแผนที่วางไว้  นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ  ซึ่งจะเป็นความรู้ที่ฝ งแน่นในตัวนักเรียน 
      (4.) เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว  ครูให้นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น 

สรุปความรู้ที่ได้รับ  เป็นการถอดความรู้ของนักเรียน พร้อมกันนี้ครูช่วยเติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    2. การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนควรมองถึงความเหมาะสมตอบสนองความจ าเป็นของโรงเรียนและมี
ความยั่งยืน รวมทั้งให้สามารถเชื่อมโยงเก้ือหนุนกันระหว่างกิจกรรมอ่ืนๆด้วย  โดยในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ควรคิดบนฐานหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักของนักเรียน จะเก้ือหนุนและเชื่อมโยง
กับกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  และผลผลิตของกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษนี้จะไปเชื่อมโยงกับโครงการอาหาร
กลางวัน นักเรียนจะมีผักปลอดสารพิษรับประทาน  และโครงการอาหารกลางวันจะมีเศษอาหาร หรือเศษผัก ที่
สามารถน าไปจัดท า  น้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักได้  ซึ่งจะเห็นว่ากิจกรรม/โครงการที่จัดท านี้จะเกิดความมั่นคง
และยั่งยืน 
 3. ทุกกิจกรรมควรมีการพัฒนาเพ่ือต่อยอดสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น การแปรรูปผลผลิต หรือ การถนอมอาหาร เช่น 

  - กิจกรรมปลูกไผ่เลี้ยง แปรรูปหน่อไม้เป็นหน่อไม้ดอง หรือหน่อไม้อัด 
  - กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่ แปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็ม หรือไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น  

          ในการจัดกิจกรรมภาคสนาม  ควรจัดนกัเรยีนเปน็กลุม่ มีหน้าทีร่ับผิดชอบกิจกรรมตา่ง  ๆ มีการแบ่ง
หน้าที่อย่างชัดเจนในทุกกิจกรรม มีครูที่ปรึกษาประจ ากิจกรรมคอยให้ค าแนะน า 
      4. ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการอยู่อย่างพอเพียง คือการพ่ึงตนเองเป็นหลัก ใช้จ่าย
เท่าท่ีจ าเป็น และควรจัดท าบัญชีรับ – จ่าย นอกจากนั้นต้องปลูกฝ งให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ท างาน เพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย  และเม่ือนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนจะได้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศ  
 
  4.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
      การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆที่ จึงไม่จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้เฉพาะภายในห้องเรียน  สิ่งต่างๆที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้  จะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  ตลอดจนบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ก็สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้   เพราะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสามารถจัดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญต่อ
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การเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อแหล่งเรียนรู้  และจากข้อมูลที่น ามาสังเคราะห์  พบว่า  
แหล่งเรียนรู้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรพัฒนา  เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้นี้เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับ
ผู้เรียน 
      การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมอุปนิสัยพอเพียง 
      การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดกับผู้เรียน  ควร
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการคิดวิเคราะห์และวางแผนในการ
ท างานตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ  ซึ่งในแต่ละแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดท าไว้  ควร
ประกอบด้วย 
     1. แผนผังวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมภายในแหล่งเรียนรู้  เพ่ือเป็นกรอบใน
การคิดงาน/ปฏิบัติงาน 
     2.ขั้นตอนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
     3. แบบประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ 
     4. แบบวิเคราะห์การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาความรู้ของผู้เรียน 
 
ตอนที่ 2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น (ทั้งในและนอกโรงเรียน) 

    เปูาหมายส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การท าให้เด็ก
รู้จักความพอเพียง ปลูกฝ ง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดย
สอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สาระเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสอนให้เด็ก
รู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งป น มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ว่าตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของโลก การกระท า
ของตนย่อมมีผลและเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในโลกท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ซึ่งการจะบรรลุเปูาหมายดังกล่าว
ข้างต้น ส าคัญคือครูจะต้องรู้จักบูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดขึ้นได้  

    จากการถอดบทเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษพบว่ามีตัวอย่างโรงเรียนที่เตรียมความพร้อม 
แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักแก่นักเรียน โดยเริ่มต้นจากการจัดค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 
               
           2.1 การอบรมพัฒนาครู 
          วัตถุประสงค์ การพัฒนาครูในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

          1.เพ่ือให้ครูมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                    2.ครูสามารถน าความรู้มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง  
                    3. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                    4. ครูสามารถน าความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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               กิจกรรมและแนวทางการอบรมพัฒนาครูในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังต่อไปนี้     
          1. โครงการอบรมครูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิธีการและแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
                       - วางแผนระบุเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                       - เชิญวิทยากรภายนอก/ภายใน 
                       - การจัดเตรียมสถานที่ในการอบรม 

              - เตรียมเอกสารใบความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ 
              - ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ปรับตามธรรมชาติของวิชา ระดับชั้น ตามบริบทของโรงเรียน

และให้มีหัวข้อส าคัญ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้, สาระการเรียนรู้,กิจกรรมการเรียนรู้, สื่อและแหล่งเรียนรู้,การวัด
และประเมินผล  

             - เน้นการจัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมความรับผิดชอบการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

             - ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ครูให้ค าแนะน าแบบกัลยาณมิตร    

             - ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
                  2. โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูในด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                     วิธีการและแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
                      - ให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) 
                   - ให้หลักคิด หลักปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบูรณาการในกลุ่มสาระ     
การเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระได้ 
                   - หลักในการจัดกิจกรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างคนกับคน คนกับชุมชน คนกับ
ธรรมชาติและคนกับวัฒนธรรม 
                   - ให้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างความตระหนักใน
คุณค่าการประยุกต์ใช้ การต่อยอด การสืบสานภูมิป ญญาไทย 
                   - จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผุ้เรียนทุกระดับให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
               3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 วิธีการและแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
                     - การศึกษาดูงานต่างสถานศึกษา 
                    - ศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ภูมิป ญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผลที่ได้รับ/ผลที่เกิดกับนักเรียน 
                   - มีความรู้ตามหัวข้อ/ตามเปูาหมายของการเข้ารับการอบรม 
                    - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อลงสู่การปฏิบัติของนักเรียนได้ 
                    - น าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
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2.2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     จากโครงการที่ด าเนินการมาแล้ว  พบว่าบางโครงการ/กิจกรรม ไม่ประสบผลส าเร็จ  จนเกิดเป็นจุดที่

ต้องพัฒนา  ดังนั้นโครงการ/กิจกรรม ที่ก่อให้เกิดจุดที่ควรพัฒนาสามารถน าโครงการ/กิจกรรมนั้นมาพัฒนาให้
ประสบผลส าเร็จได้  โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดในการพัฒนา  ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

      แนวคิด   เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสา ยกลางโดยเฉพาะ    
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 
นิยามของความพอเพียง  
              ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การบริโภค การผลิตที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

     ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุ ป จจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระท านั้นอย่างรอบครอบ  

     การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
              เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้พอเพียงต้องอาศัยทั้ง
ความรู้และคุณธรรมพ้ืนฐาน 

    เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบครอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  
            เงื่อนไขคุณธรรม จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
อดทน ความเพียรใช้สติป ญญาในการด าเนินชีวิต 
            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้จัดกิจกรรม  บูรณาการตาม
ตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น     
              - จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาสิ่งแวดล้อม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่
ไปกับเนื้อหาวิชาทุกระดับชั้น เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ ห้องเรียนสีเขียว สวนพฤกษศาสตร์  ธนาคารโรงเรียน รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม  กิจกรรม อย.น้อย 
              - จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น เรื่องการจัดท าบัญชีรับ - จ่าย   เรื่อง 
การประดิษฐ์ชิ้นงาน จากวัสดุเหลือใช้  เรื่องการท าน้ าหมักชีวภาพ  เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เรื่อง พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               - จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นความพอเพียง  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีเป็น
ธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่น เช่น หนึ่งคนหนึ่งต้น การประหยัดวัสดุส านักงาน/วัสดุการเรียน  
       - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สามารถปรับได้ตามธรรมชาติของกิจกรรม ตามระดับชั้น ตามบริบทของ
โรงเรียน 
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 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        ท าให้ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจ  มีความตระหนกั  และไดป้รบัเปลี่ยนกระบวนทัศนใ์นการด ารงชีวิต

และการปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  ดังตัวอย่างต่อไปนี้      

   1).กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
             วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
  2.  เพ่ือให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่  
  3.  เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันภายในโรงเรียน และชุมชน  
  4.  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับขยะและสิ่งเหลือใช้ต่าง ๆ โดยการน ามาใช้ใหม่ท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
  5.  สร้างจิตส านึกเก่ียวกับเรื่องความสะอาดของส่วนรวมการคัดแยกขยะ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
               แนวทางการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ  
  1.  รับสมัครสมาชิกกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  
  2.  ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับสมาชิก  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้
นักเรียนร่วมกันจัดท า  R1 (Reduce)  คือ การลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้น  เมื่อยังมีขยะเหลืออยู่  รณรงค์ให้นักเรียน
แยกขยะ  โดยในห้องเรียนมีการแยกขยะ  3  ถัง คือ กระดาษ  แก้วและขวด  และขยะทั่วไป  ส่วนบริเวณโรงเรียน
เพ่ิมถังขยะพิษ  แล้วน าขยะดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ  R2,  R3,  R4  และ  R5  ต่อไป 

         ๏  R2 (Reuse)  คือ  การท าซ้ า  เป็นการน าสิ่งของมาดัดแปลงใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  เช่น    
         -  น ากระดาษหรือสมุดเหลือใช้  หรือใช้แล้วหนึ่งหน้า  มาท าสมุดบันทึก  สมุดทด สมุดฉีก   

ชุดแฟนซี  ตะกร้า  กล่องนิทาน  แจกัน  เป็นต้น 
                    -  น าขวดน้ า  หรือแก้วน้ าที่ใช้แล้วมาเพาะกล้าต้นไม้  ชุดแฟนซี  ร่ม  เป็นต้น 
                    -  น ากล่องนม  มาท าหมวก  ตะกร้า  โคมไฟ  ชุดแฟนซี  เป็นต้น 
                    -  น าถุงพลาสติกท่ีใช้แล้ว  มาเพาะกล้าไม้  ชุดแฟนซี  เป็นต้น 
                    -  น าล้อรถ  มาท าโต๊ะ  เก้าอ้ี  ที่แขวนเสื้อผ้า  เป็นต้น 

        ๏  R3 (Repair) คือ การซ่อมแซม  ได้น าขยะที่ซ่อมแซมได้กลับมาปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือใช้งานต่อไป  
เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู้  ชั้นวางของ  เป็นต้น 

       ๏  R4 (Recycle) คือ  การน ากลับมาใช้ใหม่  โดยให้วัสดุนั้นผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบ
อุตสาหกรรม  ธนาคารขยะจะรับซื้อแล้วจ าหน่ายให้กับร้านซื้อของเก่าต่อไป 

       ๏  R5 (Reject)  คือ  ขยะที่ก าจัดยาก  หรือสารเคมีที่อันตราย  เช่น  กล่องโฟม  แบตเตอรี่หลอดไฟ  
จะถูกก าจัดทิ้งโดยส่งต่อให้เทศบาล  เพ่ือน าไปก าจัดต่อไป  
  3.  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก  
  4.  สมาชิกฝุายประชาสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โดยการจัดปูายนิเทศ  แผ่นผับ  และเสียงตามสาย 
  5.  ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  
  6.  ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทุกวันอังคาร  
        7.  สรุปและประเมินผล  
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ผลที่ได้รับ/ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
  1.  ได้สืบสานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริ  
  2.  โรงเรียนสะอาดน่าอยู่  
  3.  ลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนได้  
  4.  นักเรียนมีรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  
  5.  นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดต่อส่วนรวม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
การวัดและประเมินผล 
                  1.การประเมินผลจากการสังเกต โดยใช้แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนเช่น การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของธนาคารขยะ การคัดแยกขยะของนักเรียน 
                  2. แบบประเมินความรู้เรื่องขยะ (ดังตัวอย่างในภาคผนวก) 
(กรณีศึกษา โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์) 
 
           2. โครงการน้ าหมักชีวภาพ 
    สภาพสังคมในป จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า  แต่สินค้าที่ใช้ใน  
การอุปโภค  บริโภคประจ าวันกลับแพงขึ้น คนไทยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวในการใช้จ่ายพอสมควร  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กับรายได้ที่ต่ าแต่รายจ่ายสูง  ดังนั้นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง   
     
          วัตถุประสงค์  คือ 
  1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะในการท าน้ าหมักชีวภาพ  
  3.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัว  
  4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  

แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการน้ าหมักชีวภาพ 
  โรงเรียนเตรียมถังพลาสติกและกากน้ าตาลแล้วให้นักเรียนน าผลมะกรูดมาส่งจากนั้นให้นักเรียน
ช่วยท าน้ าหมักชีวภาพ  หมักไว้ประมาณ  3  เดือน  จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  คือใช้ท าเป็นปุ๋ย  ใส่ผักและ
ต้นไม้และสามารถน าไปล้างห้องน้ าได้ด้วย  โรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า  โดยมี
นักเรียนที่มีจิตอาสา ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสุขาน่าใช้ น าน้ าหมักชีวภาพทีไ่ด้ไปล้างห้องน้ าทุกวัน เพ่ือ
สุขอนามัยของเพ่ือนนักเรียนทั้งโรงเรียน 
 
ผลที่ได้รับผลท่ีได้รับ/ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
  1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการท าน้ าหมักชีวภาพ  
  3.  นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัว  
  4.  นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด  
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การวัดและประเมินผล 
                   1.การประเมินผลจากการปฏิบัติของนักเรียน 
                    2. แบบประเมินความรู้เรื่องน้ าหมักชีวภาพ     (ดังตัวอย่างในภาคผนวก) 
(กรณีศึกษาโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์) 
 
2.3. การพัฒนาผู้เรียนโดยกิจกรรมบูรณาน้อมน าสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

    1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง  สามารถจัดได้ท้ังในกิจกรรมการเรียน  
การสอนในห้องเรียน  หรือ จัดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน  โดยในการจัดการเรียน  
การสอนนั้น  ครูอาจจะออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้  

      (1.) ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิด  โดยวิธีตั้งค าถาม 
      (2.) หลังจากนั้นครูฝึกให้นักเรียนคิดก่อนท า และวางแผนการท างานอย่างรอบคอบ  
      (3.) ให้นักเรียนลงมือท าตามแผนที่วางไว้  นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ  ซึ่งจะเป็นความรู้ที่ฝ งแน่นในตัวนักเรียน 
      (4.) เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว  ครูให้นักเรียนสะท้อนความคิดเห็น 

สรุปความรู้ที่ได้รับ  เป็นการถอดความรู้ของนักเรียน พร้อมกันนี้ครูช่วยเติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  2. การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนควรมองถึงความเหมาะสมตอบสนองความจ าเป็นของโรงเรียนและมี
ความยั่งยืน รวมทั้งให้สามารถเชื่อมโยงเก้ือหนุนกันระหว่างกิจกรรมอ่ืนๆด้วย  โดยในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ควรคิดบนฐานหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักของนักเรียน จะเก้ือหนุนและเชื่อมโยง
กับกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  และผลผลิตของกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษนี้จะไปเชื่อมโยงกับโครงการอาหาร
กลางวัน นักเรียนจะมีผักปลอดสารพิษรับประทาน  และโครงการอาหารกลางวันจะมีเศษอาหาร หรือเศษผัก ที่
สามารถน าไปจัดท า  น้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักได้  ซึ่งจะเห็นว่ากิจกรรม/โครงการที่จัดท านี้จะเกิดความมั่นคง
และยั่งยืน 
 3. ทุกกิจกรรมควรมีการพัฒนาเพ่ือต่อยอดสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น การแปรรูปผลผลิต หรือ การถนอมอาหาร เช่น 

 - กิจกรรมปลูกไผ่เลี้ยง แปรรูปหน่อไม้เป็นหน่อไม้ดอง หรือหน่อไม้อัด 
 - กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่ แปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็ม หรือไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น  

          ในการจัดกิจกรรมภาคสนาม  ควรจัดนกัเรยีนเปน็กลุม่ มีหน้าทีร่ับผิดชอบกิจกรรมตา่งๆ มีการแบง่
หน้าที่อย่างชัดเจนในทุกกิจกรรม มีครูที่ปรึกษาประจ ากิจกรรมคอยให้ค าแนะน า 
     4. ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการอยู่อย่างพอเพียง คือการพ่ึงตนเองเป็นหลัก ใช้จ่าย
เท่าท่ีจ าเป็น และควรจัดท าบัญชีรับ – จ่าย นอกจากนั้นต้องปลูกฝ งให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ท างาน เพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย  และเม่ือนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนจะได้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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ตัวอย่าง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4                                                                เรื่อง   สารละลาย 
ชื่อวิชา    เคมี 2       รหัส ว 32222                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                     จ านวนเวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
             
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยามีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัดช่วงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   4 – ม.6 (ข้อ 2) 
 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ป จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด   
 การเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นตรงกับที่ต้องการนั้นจะต้องเข้าใจหลักการและธรรมชาติของ                                                    
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาต้องใช้ทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
         3.1. ขั้นตอนการเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ  
         3.2  ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ 

3.3  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งและจุดหลอมเหลวของสาร 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
         4.1 ความสามารถในการคิด 
             - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
             - ทักษะการคิดอย่างมีระบบ 
             - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
           4.2 ความสามารถในการแก้ป ญหามีเหตุผลในการแก้ป ญหารู้จักตนเองตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
          4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ใช้กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลกับนักเรียน  
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            5.1    มีวินัย 
            5.2   ใฝุเรียนรู้ 
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            5.3   อยู่อย่างพอเพียง 
            5.4   มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6.ชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด ) 
           - รายงานการเตรียมสารละลายในความเข้มข้นที่ก าหนด 
 
7. การวัดและประเมินผล 
         7.1 การประเมินก่อนเรียน 
     - ท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเตรียมสารละลาย 
         7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน 
   1)   ใบงานที่ 1  เรื่อง การค านวณความเข้มข้นของสารละลาย 
   2)  ใบงานที่ 2  เรื่อง การเตรียมสารละลาย  
   3)  ใบงานที่ 3 เรื่อง การค านวณจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสาร  
   4)   การรายงานผลการเตรียมสารละลายตามท่ีก าหนด  
        7.3 การประเมินหลังเรียน  ท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเตรียมสารละลาย 
     7.4 การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน (รวบยอด)  
    -  การประเมินผลรายงานการเตรียมสารละลายตามท่ีก าหนด 
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แบบประเมินผลงานภาระงาน/ชิ้นงาน 
รายงานการเตรียมสารละลาย 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
1. การใช้ทักษะใน 
   การจัดการ 

1. มีการบรรยายแสดงถึงการวาง
แผนการออกแบบการทดลองการท างาน
ในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน 
 2. มีหลักฐานประกอบครบถ้วน 

มีการระบุบุคคลที่
เป็นผู้ท างานใน
งานแต่ละข้ันตอน
อย่างชัดเจน 
ขาด หลักฐาน 1 
ขั้นตอน 

มีการระบุบุคคลที่
เป็นผู้ท างานใน
งานแต่ละข้ันตอน
อย่างชัดเจน 
ขาด หลักฐาน 2 
ขั้นตอน 

มีการระบุบุคคลที่
เป็นผู้ท างานในงาน
แต่ละข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน 
ขาด หลักฐาน 1 
ขั้นตอน 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ/คะแนน 

ดีเยี่ยม(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
2.  การใช้ทักษะ

กระบวนการ
แก้ป ญหาในการ
ท างาน 

มีการบรรยายแสดงถึงใช้กระบวนการ
แก้ป ญหาในการเตรียมสารละลายอย่างมี
ขั้นตอนดังนี้ 
1. การสังเกต 
2. การวิเคราะห์ 
3. การสร้างทางเลือก  
4. การประเมินทางเลือก 

ใช้กระบวนการ
แก้ป ญหาขาด 1-2 
ขั้นตอน 

ใช้กระบวนการ
แก้ป ญหาขาด 3 
ขั้นตอน 

ไม่ได้ใช้
กระบวนการ
แก้ป ญหาในการ
ปฏิบัติตกแต่ง
ห้อง  

3. การใช้ทักษะในการ
แสวงหาความรู้  

มีการระบุถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าการเตรียมสารละลาย
มากกว่า 3 แหล่งเรียนรู้ขึ้นไป 

ศึกษา 2 แหล่ง
เรียนรู้ 

ศึกษา 1 แหล่ง
เรียนรู้ 

ไม่มีการค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ 
ใด ๆ 

4. คุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างาน 

ด้านความรับผิดชอบ 
บันทึกผลการทดลองถูกต้องและครบถ้วน 

ด้านความ
รับผิดชอบ 
บันทึกผลการ
ทดลองครบถ้วน
และถูกต้อง
บางส่วน 

ด้านความ
รับผิดชอบ 
มีการบันทึกผล
การทดลอง
ครบถ้วนและไม่
ถูกต้อง 

ด้านความ
รับผิดชอบ 
มีการบันทึก
ทดลองบางส่วน
และไม่ถูกต้อง 

5. ใช้พลังงาน ทรัพยากร 
ในการท างานอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน 

1. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีท่ีมีอยู่
ในห้องปฏิบัติการ 
2. เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับการเตรียม
สารละลาย 
3. วัสดุตกแต่งไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ดี 
10 – 12 พอใช้ 
1 – 9 ปรับปรุง 

 
 8. กิจกรรมเรียนรู้ 
 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเตรียมสารละลาย  
 
กิจกรรมที่ 1  ความเข้มข้นของสารละลาย  
    (การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ) เวลา 2 ชั่วโมง  
   1.  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาค าตอบจากตัวอย่างในชีวิตประจ าวันเช่นเพราะเหตุใด
สารละลายของน้ าตาลที่มีปริมาตรเท่ากันอาจมีความหวานไม่เท่ากัน 
   2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสามารถกลุ่มละ 4 คน ครูแจ้งกติกาการท างานกลุ่มว่า ไม่อนุญาตให้
สมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง ถ้าคนใด สงสัยไม่เข้าใจเรื่องใดจะต้องขอความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่ม 
   3. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความหมายของความเข้มข้นสารละลายในหน่วยต่างๆจากหนังสือเรียน 
เคมีเล่ม 2 ม.5 และอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม 
   4.   แต่ละกลุ่มตอบค าถามตามหัวข้อในใบงานที่ 1 โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคน ต้องเข้าใจและค านวณหา
ปริมาณความเข้มข้นโดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องช่วยกันถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนทุกคนเข้าใจตรงกัน (คุณธรรม) 
   5. ครูสุ่มถามความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจากการที่นักเรียนได้ศึกษาร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่อง ความเข้มข้น
ของสารละลาย   
 
กิจกรรมที่ 2  การเตรียมสารละลาย 
   (กระบวนการปฏิบัติ) เวลา 1 ชั่วโมง  
              1. ใช้ค าถามน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ค าถามว่า “นักเรียนจะเตรียมสารละลายอย่างไรให้มีความพอเพียง” 
              2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน โดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน จากนั้นให้นักเรียนแบ่ง
หน้าที่ภายในกลุ่ม (พอประมาณ) 
              3. ครูตั้งค าถามว่า “นักเรียนต้องใช้ความรู้อะไรบ้างเพื่อเตรียมสารละลาย” (ความรู้) 
              4. ให้นักเรียนวางแผนออกแบบการทดลอง เรื่อง การเตรียมสารละลาย (ภูมิคุ้มกัน) โดยให้นักเรียน
เตรียมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเข้มข้น 1 mol/dm3 จ านวน 100  ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนจะมี
วิธีการเตรียมอย่างไร (ความรู้) และนักเรียนทุกคนต้องมีหน้าที่ภายในกุล่มและช่วยกันท างาน (สามัคคี,คุณธรรม) 

           5. ให้นักเรียนออกมาน าเสนอการทดลองแต่ละกลุ่มตามเวลาที่ก าหนด (ตรงต่อเวลา คุณธรรม) 
             6. ครูตั้งค าถามว่า “นักเรียนมีเหตุผลอะไรในการใช้วิธีนี้ในการเตรียมสารละลาย” (เหตุผล) 
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             7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการออกแบบการทดลองของแต่ละกลุ่มจากนั้นให้นักเรียนแก้ไข
ขั้นตอนการทดลองของกลุ่มตัวเอง (ความรู้ เหตุผล) 
             8. นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่องการเตรียมสารละลาย (ความรู้ คุณธรรม) 
              9 .ครูถามนักเรียนว่า “จากการทดลองข้ันตอนการเตรียมสารละลายเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่และ
มีป จจัยอะไรบ้างที่ท าให้การเตรียมสารละลายเกิดความผิดพลาด” (ภูมิคุ้มกัน  เหตุผล) 
            10. ครูยกตัวอย่างการเตรียมสารละลายที่ความเข้มข้นและปริมาณต่างกันและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
และน าเสนอวิธีการเตรียมสารละลายว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับการทดลองเดิม  (เหตุผล ความรู้
ภูมิคุ้มกัน) 
            11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทดลอง โดยใช้ Power Point  (ความรู้) 
ให้นักเรียนท าโจทย์จากแบบฝึกหัดในใบงาน (ความรู้,คุณธรรม)  และท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
สารละลาย 
 
10.สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
         10.1  สื่อการเรียนรู้ 
                 - บทเรียนโปรแกรม Power Point เรื่อง สารละลาย 

           - หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) 
                -  เอกสารประกอบการสอนเรื่อง สารละลาย 
ใบงาน 
         10.2  แหล่งการเรียนรู้ 
      1. ห้องสมุดโรงเรียน 
      2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
บันทึกหลังการใช้แผน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                       ลงช่ือ……………………………………………ผู้สอน 
 
                                                               ………../………./…………. 
 
 
(กรณีศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กรุงเทพฯ 
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เอกสารประกอบ 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
หลักพอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สอนบรรลุตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดมีลักษณะพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ครบถ้วนตามสาระ 

เวลา 

ใช้เวลา  3  ชั่วโมง จัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ระดับและกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ให้เวลาพอเหมาะกับการวางแผน
ออกแบบการเตรียมสารละลาย
ตามล าดับขั้นตอน 
 

วางแผนและก ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เวลา
เรียนตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 

วิธีการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ใช้กระบวนการกลุ่ม/ 
กระบวนการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ตัวชี้วัดและวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
ท างานกลุ่ม/ กระบวนการปฏิบัติ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์   

วางแผนอย่างรอบคอบ  
ระมัดระวังในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพของตนเอง 

แหล่งเรียนรู้ 
จัดให้นักเรียนใช้ห้องสมุด
ในโรงเรียน  

เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่
อยู่ใกล้ตัว หาได้ง่าย  ประหยัด  
และปลอดภัย   

นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว
และชุมชน 

สื่อ / อุปกรณ์ 

ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
โรงเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า 

สามารถทบทวนความรู้ได้
ตลอดเวลา 

-จัดเตรียมและใช้สื่อ วัสดุ  
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเพียงพอ
กับผู้เรียน    
-จัดท าใบความรู้ใบงานให้พร้อม
ก่อนการจัดการเรียนรู้                             

การประเมินผล ครูใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดผลที่ถูกต้องเหมาะสม
และสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
และการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามตัวชี้วัด 

ใช้วิธีการวัดผลตามสภาพจริงและ
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวัดผล
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
และน าผลไปพัฒนาการเรียนรู้
ครั้งต่อไปได้ 

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

รอบรู้ เรื่องหลักสูตร เนื้อหา ความเข้มข้นสารละลายการเตรียมสารละลาย จุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือ
จุดหลอมเหลวของสาร รอบคอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับนักเรียน 
โดยใช้กระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง 

คุณธรรมของครู 
- ใช้หลักความยุติธรรม ความรับผิดชอบ การมีวินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- มีความขยัน ใช้สติป ญญาในการแก้ไขป ญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

 
๒.ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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๒.๑  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกป ิบัติ ตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 
 

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 นักเรียนได้ปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวัยและ
ศักยภาพของตนเอง รู้จัก
เลือกใช้สารเคมีท่ีมีอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการมาวางแผน
เตรียมสารละลาย  

ให้นักเรียนเตรียมสารละลาย 
เกิดทักษะการท างาน นักเรียน
เกิดหลักคิดในการเลือกสารเคมี 
วัสดุ อุปกรณ์การเตรียม
สารละลายที่อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนเรียนรู้การวางแผนการ
ท างานอย่างรอบคอบ ประหยัด
และปลอดภัยสามารถเตรียม
สารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ 
 

ความรู้ ขั้นตอนการเตรียมสารลาย และวิธีค านวณความเข้มข้นของสารละลาย 
คุณธรรม มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามัคคี   

๒.๒  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

         ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

รู้หลักในการจัดตกแต่งห้อง
ต่างๆและคุณสมบัติของ
วัสดุ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
มีในท้องถิ่นท่ีเหมาะกับการ
น ามาจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ 

เกิดการเรียนรู้
การท างาน
ร่วมกันกับหมู่
คณะ 

เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุที่
น ามาใช้ในการตกแต่งท่ีไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัด
ตกแต่งที่ถูกวิธีลดภาวะโลก
ร้อนได้เป็นอย่างดี 

แลกเปลี่ยนแนวคิด
ในการออกแบบและ
การวางแผนการจัด
ตกแต่งห้องต่าง ๆที่
เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นตลอดจนช่วย
ส่งเสริมศิลป 
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

 
ทักษะ 

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมืออย่างถูกต้องและ
ถูกวิธี 

ปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามบทบาทและ
หน้าที่ แบ่งป น
ความรู้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
ท างานร่วมกัน 

เลือกใช้วัสดุจัดตกแต่งที่ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณ
ขยะ 

จัดตกแต่งห้องต่าง ๆ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นตลอดจน  

 
ค่านิยม 

เห็นคุณค่าของวัสดุใน
ท้องถิ่นท่ีจะน ามาใช้จัด
ตกแต่งห้องต่าง ๆ 

เห็นคุณค่า เกิด
ความรักความ
สามัคคี มีความ
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เกิดความตระหนักใน
การใช้วัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่าง
ภาคภูมิใจ 
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ผลที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
 1.  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีความตระหนัก  และได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตและ

การปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
     2. ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           3 น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 2.4 การจัดตารางเรียน 
      - จัดให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนหรือสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
          - จัดสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเรียนการสอน   
คาบเรียนปกติ 

- จัดตารางเรียนในรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชั่วโมงชุมนุม เป็นต้น 
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แบบประเมิน กิจกรรมอบรมพัฒนาครู 
ตามโครงการ   ความรู้ ความเข้าใจและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ                ชาย                         หญิง 
2. สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………… 
3. สอนระดับชั้น             ม.ต้น                   ม.ปลาย 

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจและการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
           ค าชี้แจง  กรุณาขีดเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้ของท่านมากท่ีสุด 
              5 = มากที่สุด    4 = มาก      3 =  ปานกลาง   2 =  น้อย  1 = น้อยที่สุด  
 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.ท่านมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

2. ท่านสามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจกับงานหรือ
กิจกรรมต่างๆได้ 

          

3.ท่านสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ 

          

4.ท่านสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตของตนเองได้ 

          

5.ท่านสามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

          

 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 



72 

 

แบบประเมิน กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ 
ตามโครงการ   ความรู้ ความเข้าใจและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ                ชาย                         หญิง 
2. สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………… 
3. สอนระดับชั้น             ม.ต้น                   ม.ปลาย 

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจและการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
ค าชี้แจง  กรุณาขีดเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้ของท่านมากท่ีสุด 
              5= มากที่สุด    4 = มาก      3 =  ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  
 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการท าน้ าหมักชีวภาพ           

2. นักเรียนมีความคิดท่ีจะจัดท าน้ าหมักชีวิตภาพใช้           

3.นักเรียนสามารถท าน้ าหมักชีวภาพได้           

4.นักเรียนเห็นคุณค่าการน าสิ่งของเหลือใช้มาจัดท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

          

5.นักเรียนสามารถเผยแพร่การท าน้ าหมักชีวภาพสู่ชุมชนได้           

 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
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                             แบบประเมินความรู้ กิจกรรมธนาคารขยะรีไชเคิล 
ตามโครงการ   ความรู้ ความเข้าใจและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ                ชาย                         หญิง 
2. นักเรียนระดับชั้น      ม.1             ม.2          ม.3             ม.4        ม.5        ม.6 

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจและการน าจากการได้รับความรู้เรื่องธนาคารขยะมาใช้ 
ค าชี้แจง  กรุณาขีดเครื่องหมาย  / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้ของท่านมากท่ีสุด 
              5 = มากที่สุด    4 = มาก      3 =  ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด  
 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ก่อนกิจกรรมการอบรม หลังการอบรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ           

2. นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับขยะมาใช้ปฏิบัติได้           

3.นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขยะสู่ชุมชนได้           

4.นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับขยะมาสร้างรายได้และ
ช่วยลดรายจ่ายของผู้ปกครองได้ 

          

5.นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีได้           

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล 
วัตถุประสงค์ 1.  น าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติ 
                2.เกิดความคิด ความตระหนักน าไปคิดสร้างสรรค์เผยแพร่ 
ระดับการสังเกต 
              5 = มากที่สุด    4 = มาก      3 =  ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด  
 
 
 
 
ล าดับที่ 

 
 
 
 
ชื่อ           สกุล 

กรอบการสังเกต/ระดับการสังเกต หมายเหตุ 

กา
รว

าง
แผ

นใ
นก

าร
ท า

ให
้เก

ิดป
ระ

โย
ชน

 ์

กา
รน

 าค
วา

มร
ู้ไป

ใช
้ 

คว
าม

ร่ว
มมื

อใ
นก

าร
ป 

ิบัต
ิ 

มีค
วา

มค
ิดร

ิเริ่ม
สร

้าง
สร

รค
์ที่ด

ี 

เก
ิดเ

จต
คต

ิที่ด
ี 

 5 = มากที่สุด    
 4 = มาก      
 3 =  ปานกลาง  
 2 = น้อย  
1 =  น้อยที่สุด  
 
 
 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้ประเมิน 
                                       (………………………………..……………………) 

วันที่………………เดือน…………………………พ.ศ……………….. 
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รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการถอดประสบการณ์ 

1. โรงเรียนบ้านโรงวัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 
2. โรงเรียนบ้านปุาซางงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
3. โรงเรียนบ้านแม่สลองใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
4. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
5. โรงเรียนวัดเวฬุวัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
6. โรงเรียนบ้านคลองมอญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
7. โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
8. โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
9. โรงเรียนบ้านม่วงฮี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
10. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
11. โรงเรียนเดื่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
12. โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
13. โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
14. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
15. โรงเรียนบ้านร่องหอย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
16. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
17. โรงเรียนวัดจันเสน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
18. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
19. โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
20. โรงเรียนนาปุามโนรถ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
21. โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
22. โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
23. โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
24. โรงเรียนบ้านกระบี่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
25. โรงเรียนบ้านระหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
26. โรงเรียนบ้านขุนหาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
27. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
28. โรงเรียนบ้านหนองหว้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  
29. โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
30. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
31. โรงเรียนบ้านส าโรง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
32. โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชากูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
33. โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
34. โรงเรียนบ้านภูกระแต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
35. โรงเรียนบ้านขอนหาด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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36. โรงเรียนชุนชนบ้านโคกค่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
37. โรงเรียนบ้านเขาพระ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
38. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
39. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 
40. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8  
41. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 
42. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 
43. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาคม  จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 
44. โรงเรียนหนองก่ีพิยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 
45. โรงเรียนแม่พริกวิทยา  จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

คณะท างาน 

รายช่ือคณะผู้จัดท าเอกสาร 

1 นายสมศักดิ์  แก่นยิ่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

2 นายยุทธนา  แสงทอง   
 

ครูโรงเรียนบ้านร่องหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

3 นางชุณหกานต์  กัลล์ประวิทธ์    ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

4 นางสาวสุปรารถนา  ยุกตะนันทน์   ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

5 นางสาวสุวารี  ฤาชา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

6 นางสาวสุปราณี  สีเขียว   ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

7 นายวิเชียร  เจริญครบุรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

8 นางสาวสมพร  เรืองไพศาล   ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

9 นางสาวปราณี  คงพิกุล   ศึกษานิเทศก ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 

10 นางผาณิต  ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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รายช่ือคณะบรรณาธิการเอกสาร 

1 นายสมศักดิ์  แก่นยิ่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

2 นายยุทธนา  แสงทอง   
 

ครูโรงเรียนบ้านร่องหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

3 นางชุณหกานต์  กัลล์ประวิทธ์    ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

4 นางสาวสุปรารถนา  ยุกตะนันทน์   ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

5 นางกัญพิมา  เชื่อมชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

6 นายพรไพรสน  คนมี ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

7 นางสาวสุวารี  ฤาชา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

8 นางสาวสุปราณี  สีเขียว   ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

9 นายวิเชียร  เจริญครบุรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

10 นางสาวสมพร  เรืองไพศาล   ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

11 
 

นางสาวปราณี  คงพิกุล   ศึกษานิเทศก ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 

12 นางผาณิต  ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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