
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ต ัง้ใหม้ ี

และเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษและวทิยฐานะเชีย่วชาญ 

หวัขอ้ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
วนัที ่19 เมษายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น.                                                                                                                         

ณ หอ้ง 301 อาคาร ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธนิมหาวทิยาลยัสวนดสุติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

พอประมาณ 

มภีมูคิุม้กนั 

ในตวัทีด่ ี
มเีหตผุล 

ความรู ้
รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั 

คณุธรรม 

ซือ่สตัยส์จุรติ ขยนัอดทน สตปิญัญา แบง่ปนั 

น าไปสู ่

3 หว่ง 2 เงือ่นไข : หลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

เศรษฐกจิ/สงัคม/สิง่แวดลอ้ม/วฒันธรรม 

สมดลุ/พรอ้มรบัตอ่การเปลีย่นแปลง 

ทางสายกลาง 

3 หว่ง 2 เงือ่นไข คอือะไร?  

3 หว่ง 2 เงือ่นไข 

พอประมาณ  
หมายถงึ ความพอดไีมม่าก

หรอืวา่นอ้ยจนเกนิไปโดยตอ้ง
ไมเ่บยีดเบยีนตนเอง หรอื

ผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

มเีหตผุล   
หมายถงึ การตดัสนิใจโดย

พจิารณาจากเหตปัุจจัย
ตลอดจนค านงึถงึผลทีค่าดวา่

จะเกดิขึน้อยา่งรอบคอบ  

มภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเอง 
หมายถงึ เตรยีมตวัใหพ้รอ้ม

รับผลกระทบและการ
เปลีย่นแปลงดา้นตา่งๆ 

เง ือ่นไข "ความรู"้   

หมายถงึ ความรอบรูเ้กีย่วกบั วชิาการตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งรอบดา้น ความรอบคอบทีจ่ะน าความรูเ้หลา่นัน้มา
พจิารณาใหเ้ชือ่มโยงกนั เพือ่ประกอบการวางแผน และ

ระมัดระวงั 

เง ือ่นไข "คณุธรรม"   

หมายถงึ ความตระหนักในคณุธรรม มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ
และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการ

ด าเนนิชวีติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษา 

บทบาทครกูบัการขบัเคลือ่น “เศรษฐกจิพอเพยีง” 

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
อยา่งถอ่งแท ้

มคีวามตระหนกัใน
ความส าคญัของการ

ด าเนนิชวีติ 

ปฏบิตัติน และเป็น
แบบอยา่งในการ   
ด าเนนิชวีติ 

น าหลกัการมาใชใ้น
การจดัการเรยีน       

การสอน 

น าหลกัการมาใช ้      
ในการขบัเคลือ่น
สถานศกึษา 

น าหลกัการมาถา่ยทอด
ใหแ้กผู่ป้กครองและ

ชมุชน 

ประสานความรว่มมอื
กบัชมุชน เพือ่ใหเ้กดิ
การปฏบิตัอิยา่ง        
เป็นรปูธรรม  

ทรพัยากรมนุษยท์ีพ่ ึง่ประสงคต์ามหลกัการ “เศรษฐกจิพอเพยีง” 

ลกัษณะ
ทรพัยากร
มนษุย ์

จติใจเขม้แข็ง         
มจีติสาธารณะ 

ชว่ยเหลอืมสีว่นรวม          
รกัสามคัค ี

ด าเนนิชวีติแบบ
ประหยดัเนน้พอดี
ตามอตัภาพ 

รูจ้กัการใช ้          
ภมูปิญัญา 
นวตักรรม 

เทคโนโลยอียา่ง
เหมาะสม 

บรหิารจดัการ
ทรพัยากร

สิง่แวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสม 

คณุธรรมคูค่วามรู ้ เศรษฐกจิพอเพยีง 

การบรหิาร
สถานศกึษา 

 

- ส ร้ า ง ว ัฒ น ธ ร ร ม

องคก์ร 
- ปลกูฝงัใหเ้ป็นวถิชีวีติ 

- ชุมชนสมัพนัธ ์

 

การจดัหลกัสตูร 
การเรยีนการสอน 

 

- ก าหนดมาตรฐานการเรยีนรูช้ ัน้ปี 
- จดัท าหนว่ย/แผนการเรยีนรู ้

- จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

- จดัท าสือ่/แหลง่เรยีนรู ้
- จดัท าเครือ่งมอืวดั/ประเมนิผล 

- เกณฑก์ารผา่นชว่งช ัน้ 

 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

 

- แนะแนว 

- กจิกรรมของผูเ้รยีน 

เนน้ 
จติอาสา/จติสาธารณะ/การมสีว่นรว่ม 
การเห็นคณุคา่ของการอยูร่ว่มกนั 

กจิกรรม 
พฒันา 

บคุลากรของ 

สถานศกึษา 

ทีม่า  : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/104187/83095 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศกึษา 

น าปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้น
การบรหิารสถานศกึษา 
จัดการศกึษา และด าเนนิ
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่ชมุชนและสงัคม 

ผูบ้รหิาร คร ูและ
บคุลากร 

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
และเป็นแบบอยา่งในการ
ปฏบิตัตินตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

นกัเรยีน 

มคีวามรู ้ทกัษะ ปฏบิตัติน
เป็นแบบอยา่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ผูป้กครองและ
ชุมชน 

ด าเนนิชวีติ และมกีาร
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ภาพความส าเร็จการน า “เศรษฐกจิพอเพยีง” มาประยกุตใ์ช ้

แนวทางการขบัเคลือ่น “เศรษฐกจิพอเพยีง” สูชุ่มชน 

อกีหนึง่บทบาทของสถานศกึษา  

พอประมาณ 

มภีมูคิุม้กนั 

ในตวัทีด่ ี
มเีหตผุล 

ความรู ้ คณุธรรม 

กจิกรรมของสถานศกึษา เนน้การมสีว่นรว่ม  
ไดแ้ก ่รว่มคดิ รว่มท า รว่มน า รว่มประสานบนสามหว่ง สองเงือ่นไข 

ผูป้กครอง 
ปราชญช์ุมชน
รว่มกจิกรรมกบั
ครแูละนกัเรยีน 

 

บทบาทของคร ู
ประสานความ
รว่มมอืกบั
ผูป้กครอง 

 

กจิกรรมในสถานศกึษา 
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชท้างสายกลางในการจดัการ 

ทีม่า  : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/104187/83095 

ทีม่า  : https://www.bodin.ac.th/e_eco/last_eco.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรณีศกึษา : โรงเรยีนเทศบาล 2 เมอืงเบตง  
โรงเรยีนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

ปี 2559 ไดร้บัรางวลัเป็นโรงเรยีนตน้แบบดา้นการนอ้มน าหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัดเียีย่มของ จ.ยะลา  

น าผลผลติทีไ่ดม้าสนบัสนนุเป็นอาหารกลางวนัของโรงเรยีน สว่นทีเ่หลอื

น าไปขาย โดยน ารายไดม้าแบง่ปนัใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 

น าผลผลติมาเป็นอาหารกลางวนั ท าใหน้กัเรยีนมสีขุภาพรา่งกายทีด่ ีและ
เป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยภายในโรงเรยีน ตลอดจนนกัเรยีนมคีวามรู ้       

ในวชิาชพีสามารถน าไปประกอบอาชพีไดใ้นอนาคต 

นอ้มน าหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้โดยการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
ไดแ้ก ่ 1.กลุม่ประมง  2.กลุม่ปศสุตัว ์ 3.กลุม่เห็ด  4.กลุม่ปุ๋ ย  5.กลุม่พชื   6.กลุม่แปรรูป 

และ 7.กลุม่สหกรณ์ 

ทีม่า  : https://mgronline.com/south/detail/9610000001224 

กรณีศกึษา : ความเป็น “สากล” ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทีม่า  : https://www.matichon.co.th/news/689782 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาทีล่ า้สมยั กอ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
จนเกดิเป็นการรบัรองวาระการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื พ.ศ. 2573 ในสหประชาชาต ิ

ปัจจุบนัมกีารน าเอาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกตใ์ชแ้ลว้ในลกัษณะ
ความร่วมมอืทวภิาค ี รวม 9 ประเทศ ไดแ้ก ่ลาว เลโซโท กมัพูชา ตมิอรเ์ลสเต ชลิ ี
ตองกา ฟิจ ิศรลีงักา และโมซมับกิ รวมถงึยงัมอีกีราว 13 ประเทศ ในหลายภูมภิาคที่
แสดงความสนใจทีจ่ะรว่มมอืกบัไทยอยา่งจรงิจงัตอ่ไป 

หนว่ยงานทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืมติรประเทศและเผยแพรห่ลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง คอืกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกบั

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของไทย 
ยกตวัอยา่งโครงการพฒันาชุมชนในตา่งประเทศทีไ่ดน้ าเศรษฐกจิพอเพยีงไป

ประยกุตน์ ัน้ม ี2 ลกัษณะ 

ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศที่ได้น าเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์นั้นมี 2 ลักษณะ 

 

 1. โครงการจดัต ัง้ศนูยเ์รยีนรูท้ ีเ่กดิข ึน้ในพืน้ทีข่องภาครฐัหรอืของประมุข
ประเทศ เชน่ ในราชอาณาจกัรเลโซโท ราชอาณาจกัรตองกา และ สปป.ลาว  

 2. โครงการเกษตรกร หรอืชุมชนตวัอยา่ง เช่น ตมิอรเ์ลสเต ราชอาณาจกัร
กมัพชูา และชลิ ี

จดุมุง่เนน้ของการด าเนนิโครงการในท ัง้ 2 ลกัษณะ 

1.มุ่งเนน้การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงในบรบิททีเ่ป็นภมูสิงัคมของประเทศนัน้ๆ  

2. มกีารประเมนิและชีว้ัดความส าเร็จบนหลักการพัฒนาดว้ยการพึง่พาตนเอง และการมี

สว่นรว่มตามแนวทางทรงงานทีส่ าคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 


