
ความเป็นมา
มลูนธิสิยามกัมมาจลไดร้ว่มมอืกับกระทรวงศกึษาธกิาร และโครงการวจัิยเศรษฐกจิพอเพยีง ส านักงาน
ทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์จัดท าโครงการ “เสรมิศักยภาพการขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสู่
สถานศกึษา” ขึน้โดยมเีป้าหมาย สนับสนุนใหส้ถานศกึษาพอเพยีงทีม่ใีจ และมคีวามพรอ้มไดพั้ฒนา
ตนเองเป็น “ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษา”

โครงการ 
“เสรมิศกัยภาพการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษา” 

กรอบแนวคดิ
• การขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ผูข้ับเคลือ่นตอ้ง เขา้ใจชดั ซึง่จะเกดิไดจ้ากการปฏบิัต ิ
• การท าใหโ้ครงการบรรลเุป้าหมายทีนั่กเรยีนเกดิอปุนสิยัไดต้อ้งสรา้งเงือ่นไขและปัจจัยทีเ่อือ้ (ท าทัง้
โรงเรยีน)
• สรา้งโอกาสใหนั้กเรยีนเรยีนรูจ้ากการลงมอืท า บอ่ยๆ และใชเ้วลานาน ซึง่หมายความวา่ครูทกุกลุม่สาระ 

และทกุชัน้ปีตอ้งจัดการเรยีนการสอนดงักลา่ว
• ผูบ้รหิารตอ้งมสีว่นเอือ้ใหเ้กดิบรรยาการศของการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง และสนับสนุนใหค้รูท างาน

ได ้
• ตอ้งท าทัง้โรงเรยีนอยา่งตอ่เนือ่งจนกลายเป็นวัฒนธรรมองคก์ร จงึจะสามารถตอบโจทยค์วามยั่งยนื

พนัธกจิ
1. สนับสนุนใหบ้คุลากรของโรงเรยีนม ีความรูค้วามเขา้ใจ และการประยกุตใ์ชห้ลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงตามบทบาทหนา้ทีต่นเพือ่ บม่เพาะอปุนสิยั “พอเพยีง” ใหก้ับนักเรยีน

2. สนับสนุนการขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน เพือ่พัฒนาไปสู ่“ศนูยก์ารเรยีนรู”้ และ 
สรา้งเครอืขา่ยขยายผล

3. สนับสนุนใหเ้กดิการพัฒนาองคค์วามรูเ้กีย่วกับเศรษฐกจิพอเพยีง(การประยกุตใ์ช ้การขับเคลือ่น 
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน การปลกูฝังคา่นยิมใหนั้กเรยีน และอืน่ๆ) เพือ่น ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตน และขยายผลสูโ่รงเรยีนอืน่

4. สนับสนุนใหเ้กดิเครอืขา่ยเรยีนรูป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดับตา่งๆ 

วสิยัทศัน์
ผูบ้รหิาร และ ครู ในโรงเรยีน เขา้ถงึแกน่สาระ หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง นอ้มน า

มาเป็นแนวทางในการบรหิาร และจดัการการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน อยา่งย ัง่ยนื สามารถเชือ่มโยง
ผูป้กครอง และชมุชนใหเ้ขา้มาสนับสนุนการจัดกระบวนการเรยีนรู ้ เพือ่ท าให้

นกัเรยีนมจีติส านกึของเศรษฐกจิพอเพยีง และ รว่มกบับุคลากรของโรงเรยีนในการ
ขับเคลือ่นขยายผลการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงสูเ่พือ่น ผูป้กครอง ชมุชน และโรงเรยีนอืน่ๆ

เป้าหมายการด าเนนิงาน
เพือ่ใหไ้ด ้“ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นการศกึษา”
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กระทรวงศกึษาธกิาร
นโยบาย

ส านกังานทรพัยส์นิฯ
วชิาการ

มูลนธิ ิ
สยามกมัมาจล

มหาวทิยาลยั/
ผูป้ระสานงาน

ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ เขตพืน้ที/่
ศกึษานเิทศ

โรงเรยีน
เป้าหมาย

• หลกัสตูร
• โรงเรยีนทั่วประเทศ

ใชห้ลกัปรัชญา
• ประเมนิศนูยก์ารเรยีนรู ้

ขบัเคลือ่นภาพใหญ่

ขบัเคลือ่นจากจดุเล็ก เพือ่สนบัสนุนภาพใหญ่
• กระตุน้/ใหเ้ครือ่งมอื/เป็นพีเ่ลีย้งโรงเรยีนเพือ่น าสิง่ที่

เรยีนรูม้าใชไ้ดจ้รงิ
• พัฒนาโรงเรยีนทีก่า้วหนา้เป็นศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ เพือ่

ชว่ยกระทรวงฯขบัเคลือ่น
• สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งความตอ่เน่ืองในการ

ขบัเคลือ่น ปศพพ.ของโรงเรยีน
• รวบรวม+สือ่สารความรูจ้ากการท างาน

โครงสรา้งการท างานของโครงการ

ยทุธศาสตรก์ารด าเนนิงาน

กระบวน
การเรยีนรู ้

สรา้ง ความรู ้
จากการปฏบิตั ิ

ส ือ่สาร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ชุมชนการเรยีนรู ้
จากการปฏบิตั ิ

• การจัดการความรู ้
• ถอดบทเรยีนความรูจ้ากการปฏบัิติ

(tacit knowledge) 
• การวจัิย+สังเคราะหอ์งคค์วามรู ้ ใน

ระดับตา่งๆ

• ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง
• น าความรูไ้ปใช ้

• น าเสนอความรูเ้ผยแพร่ในระดบันโยบาย 
ไปสู ่ภาคยีุทธศาสตร ์และสงัคมโดยรวม

• สรา้งกระแสสงัคม ใหเ้ห็นคณุคา่ในการ
ใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

• จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตลาดนัดความรู ้
ระดบัพืน้ที/่ภาค/ประเทศ

• สนับสนุนการท างานในลกัษณะเครอืขา่ย
• เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู ้On line



ท าให้
เขา้ใจหลกัปรชัญา

ใหถ้กูตอ้ง

น าหลกัปรชัญา
มาใช้

ลงมอืปฏบิตั ิ

พจิารณา/
ถอดบทเรยีน

เขา้ถงึหลกัปรชัญา

น ามาพฒันางาน

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
•กบัเพือ่น
•ในกลุม่สาระ
•ในโรงเรยีน
•ภูมภิาค

เกดิความรู้

เกดิความรู้

เกดิความรู้

ส ือ่ความชดั
ผลติสือ่
ขยายผล

โรงเรยีนอืน่

ชุมชน

สงัคม

• วธิที างานของผูบ้รหิาร/ครู
• กระตุน้ใหท้ างานไดจ้รงิ

ผูบ้รหิาร
• สรา้งบรรยาการศการเรยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
โรงเรยีน

• สนบัสนุนแนะน า ให้
ก าลงัใจคร ูใหส้ามารถ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่
เสรมิสรา้งอปุนสิยั 
“พอเพยีง” ใหน้กัเรยีน

• ท าใหเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
เป็นวฒันธรรมองคก์ร

ครู

• เสรมิศกัยภาพครูใหอ้อกแบบ
การเรยีนรูท้ีเ่นน้การลงมอื
ปฏบิตัแิละฝึกใหน้ าหลกัคดิ
พอเพยีงมาใชใ้นการ
ท างาน

• สนบัสนุนใหค้รเูปลีย่น
บทบาทจากผูบ้อกสอนเป็น 
พีเ่ล ีย้ง (Coach)

เกดิอุปนสิยั 
“พอเพยีง”

วธิกีาร  เป็นพีเ่ลีย้ง ชวนให ้
โรงเรยีนวเิคราะหต์ัวเอง มี
เป้าหมายทีก่ารน าปรัชญา 
มาใชเ้พือ่บม่เพาะนักเรยีน

เครือ่งมอื
• การจัดการความรู ้
• วนัิย 5 ประการขององคก์ร
แหง่การเรยีนรู ้

• การคดิเชือ่มโยง/การคดิ
อยา่งเป็นระบบ

บทบาทของมลูนธิสิยามกมัมาจล
ในการเสรมิศกัยภาพโรงเรยีน

• สนับสนุนใหบ้คุลากรของโรงเรยีนเขา้ใจ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชต้ามบทบาทหนา้ทีต่น 
และน าประสบการณ์ทีไ่ดม้าใชจั้ดการเรยีนรูเ้พือ่ใหนั้กเรยีนเขา้ใจ เห็นคณุคา่ ฝึกน ามาใชบ้อ่ยๆ จนเกดิเป็นนสิัย

• สนับสนุนใหโ้รงเรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองจากการถอดบทเรยีนหรอืท าวจัิย เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และน าความรูม้าจัดท าเป็นสือ่ขยายผล



ศูนยก์ารเรยีนรูฯ้

• ปรนิสร์อยแยลส์
วทิยาลยั

• บา้นหนองบัวแดง

• เทศบาลจามเทวี

• แม่พรกิวทิยา

Social Network สรา้งพืน้ทีเ่รยีนรู ้
online
• Website
• Face Book

พืน้ทีเ่รยีนรู ้แสดงผลงานรว่มกนั เพือ่ท าความเขา้ใจ และเตมิเคร ือ่งมอื
• Workshop ถอดบทเรยีน ร.ร.ในเครอืขา่ยเพือ่เขา้ใจตวัเองชดั
• เสรมิความรู ้

1. ในการเป็น facilitator ถอดบทเรยีนการเรยีนรูข้องศษิย์
2. การพัฒนาทักษะการออกแบบการเรยีนรูใ้หเ้ด็กฝึกคดิ จากการตัง้ค าถาม และการฝึกเด็กใช ้

ปศพพ.ในการท ากจิกรรม 
• จัดตลาดนัดความรูเ้พือ่ถอดบทเรยีน BP และกระตุน้การท างานครูในโรงเรยีนศนูยก์ารเรยีนรู ้ฯ 

ร.ร.เครอืขา่ย
• พัฒนาทักษะการเป็น coach และการออกแบบกระบวนการเรยีนรูใ้หศ้นูยก์ารเรยีนรูฯ้ ดว้ยการ

จัดประชมุโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญมาร่วมออกแบบกจิกรรม ประเมนิผลการด าเนนิงาน พัฒนา
วธิกีารท างานร่วมกนั

ดร.กาญจนา เกยีรตมิณีรตัน์
ม.มหาสารคาม

ผลทีไ่ดร้บั
• เกดิศนูยก์ารเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 3 แห่งคอื 
• ร.ร. ดาราวทิยาลยั จ.เชยีงใหม่      
• ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิพะเยา  
• ร.ร. ราชานุเคราะห ์จ.พะเยา

• ครูและผูบ้รหิารร.ร.เครอืขา่ยน าเครือ่งมอืการถอดบทเรยีนและสะทอ้นการเรยีนรู ้และวธิกีารตัง้ค าถามไปปรับใชท้ีร่.ร.
• ครูยุพนิ “ไดเ้รยีนรูม้ากจากการประชมุออกแบบไปพัฒนาโรงเรยีนเครอืขา่ยร่วมกบัศนูยก์ารเรยีนรูอ้ื่นๆ และ มช.มี
กระบวนการวางแผนกอ่นท างาน (BAR)การไปเป็นวทิยากรกระบวนการ และการมาประชมุสะทอ้นผลการจัดงาน
เพือ่เตรยีมไปเสรมิศกัยภาพครัง้ตอ่ไป ไดน้ าสิง่เหลา่น้ีไปใชก้บังาน และชวนนักเรยีนใชก้ระบวนการดงักลา่ว
ตลอดเวลา ซึง่ท าใหง้านออกมาดขีึน้มาก”

• ครูแกนน าร.ร.ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ เกดิความภาคภูมใิจและร่วมกนัพัฒนาเครอืขา่ยโดยใชค้วามถนัดทีม่ ีและยังคงจับมอื
กนัเสรมิศกัยภาพโรงเรยีนอืน่ๆ เชน่ ปรนิสฯ์และดาราวทิยาลยัร่วมมอืกนัจัดคา่ยพัฒนาเด็กและครูแกนน า

ตวัอยา่งการท างานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
และศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ในพืน้ท ีภ่าคเหนอืตอนบน

ตดิตามความกา้วหนา้ของครใูน
โรงเรยีน

• ตดิตามความเปลีย่นแปลงของเด็ก
• สะทอ้นผลการตดิตาม และหารอื

ปรับแนวทางการท างานของครู/
ผูอ้ านวยการ

• จัดกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้
โรงเรยีน เพือ่ขยายผลเต็มโรงเรยีน

• ใหโ้รงเรยีนเครอืขา่ยเขา้ร่วมเรยีนรู ้
กระบวนการในโรงเรยีนเป้าหมาย

ร.ร.
เครอืขา่ย



• ตดิตามความกา้วหนา้ของครใูน
โรงเรยีน

• ตดิตามความเปลีย่นแปลง
ของเด็ก

• สะทอ้นผลการตดิตาม และ
หารอืปรบัแนวทางการ
ท างานของคร/ูผูอ้ านวยการ

• จดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ท ัง้โรงเรยีน เพือ่ขยายผลเต็ม
โรงเรยีน

• ใหโ้รงเรยีนเครอืขา่ยเขา้รว่ม
เรยีนรูก้ระบวนการในโรงเรยีน
เป้าหมาย

ตวัอยา่งการท างานของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
และศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ในพืน้ทีภ่าคอสีานตอนบน 

ศูนยก์ารเรยีนรูฯ้

• เชยีงขวญัพทิยาคม

• เทศบาลวดัป่าเรไร

• กลัยาณวตัร

• สนามบนิ

• โพนทองวทิยายน

• ชมุชนบา้นหว้ยคอ้-
มติรภาพที ่206

Social Network สรา้งพืน้ทีเ่รยีนรู ้
online
• Website
• blog

พืน้ทีเ่รยีนรูร้ว่มกนั
• Workshop ถอดบทเรยีนโรงเรยีนในเครอืขา่ย
• เสรมิความรู ้/ ทกัษะครู
1. ในการเป็น facilitator ถอดบทเรยีนการเรยีนรูข้องศษิย์
2. การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องศษิยจ์ากการต ัง้ค าถาม
3.การออกแบบการเรยนรูเ้พือ่ฝึกเด็กใช ้ปศพพ.ในการท ากจิกรรม

ดร.ฤทธไิกร ไชยงาม
ม.มหาสารคาม

ผลทีไ่ดร้บั
• เกดิศนูยก์ารเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 1 แห่งคอื โนนสงัวทิยาคาร จ.หนองบัวล าภู 
• เกดิเครอืขา่ย On Line ของภาคอสีาน และมกีารเผยแพร่ความรูใ้นวงกวา้งผ่าน  Blog  Go to Know
• ครูไดน้ าวธิจีัดกระบวนการไปใชก้บันักเรยีน 

• คณะครูร.ร.เทศบาลวดัป่าเรไรใชจ้ติวทิยาเชงิบวกในการจัดการเรยีนรู ้
• ครูฤทธชิยั ร.ร.บา้นเป้าวทิยา ปรับการสอนโดยบรรยายเป็นออกแบบใหเ้ด็กเรยีนรูด้ว้ยตวัเองและท าหนา้ที่
อ านวยการเรยีนรู ้และสะทอ้นกลบั

• ครูสมศกัดิร์.ร.โคกเพชร น าจติศกึษามาออกแบบกจิกรรมใหเ้ด็กเรยีนรูต้นเอง และเพือ่นจากงานศลิปะ
• ครูจากร.ร.เครอืขา่ยสว่นใหญ่น ากระบวนการตัง้ค าถามกระตุน้คดิตามหลกัปรชัญา และถอดบทเรยีนไปใชใ้นการจัดการเรยีนรู ้

• ผูบ้รหิารและครู เห็นจุดเดน่ และปัญหาทีแ่ทจ้รงิของร.ร. น าสูก่ารพัฒนา

ร.ร.
เครอืขา่ย

• มหาวทิยาลยัรับนักเรยีนร.ร.เครอืขา่ยเขา้โครงการเด็กดมีทีีเ่รยีน เพือ่ปลกูฝังใหเ้ป็นนักศกึษาทีข่บัเคลือ่นปศพพ.ตอ่
• ตัง้ศนูย ์CADL (Center of Academic Development for Learning) เพือ่เชือ่มโยงเครอืขา่ย เศรษฐกจิพอเพยีงใน
พืน้ที ่และบูรณาการกบัโครงการอืน่ๆ ของมหาวทิยาลยั เชน่โครงการ LLEN 



ตวัอยา่งการท างานของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
และศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ในพืน้ทีภ่าคใต ้

ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้

• หว้ยยอด

• รัษฎา

ฝึกครปูฏบิตั ิชว่ยแกป้ญัหา และสะทอ้นผล
ในหอ้งเรยีน/ฝนโรงเรยีน

• ฝึกทักษะทีจ่ าเป็นในการสรา้งการเรยีนรูข้องครู ดว้ยการ
ฝึกกระบวนการคดิอย่าง เป็นเหตเุป็นผล ใหเ้ห็นถงึความ
เชือ่มโยงของสิง่ตา่งๆ ฝึกสต ิฝึกการสงัเกต และ
การฟังอย่างลกึซึง้ ตลอดจนวธิกีารตัง้ค าถามกระตุน้คดิ
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ฒันามาจาก ดร.ทศินา
แขมมณี ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการเขา้ใจเด็ก และการ
ออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาอปุนสิยั นักเรยีน 

• ตดิตามผลดว้ยการเขา้ไปสงัเกตการสอนของครู และฐาน
กจิกรรม และสะทอ้นผล

• เชญิหว้ยยอดมาจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพือ่เสรมิทักษะ
• การใชก้จิกรรม Play & Learn เพือ่ใหเ้ด็นรูจ้ักตนเอง 
รูจ้ักเพือ่น เขา้ใจหลกัปรัชญา และการใชเ้พือ่สรา้ง
ความส าเร็จในการท ากจิกรรม

• การออกแบบการเรยีนรูบู้รณาการ เศรษฐกจิพอเพยีง
ในสาระการเรยีนรู ้เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและได ้
ฝึกการใช ้ผ่าน Active learning และฐานกจิกรรม

• เชญิศนูยก์ารเรยีนรู ้และมูลนธิสิยามกมัมาจลร่วมประเมนิ
ศกัยภาพโรงเรยีน สะทอ้นผล และใหค้ าแนะน า

พืน้ทีเ่รยีนรู ้แสดงผลงานรว่มกนั เพือ่ท าความเขา้ใจ และเตมิเครือ่งมอื
• ท าความเขา้ใจหลกัปรัชญา และการน ามาใชใ้นการสรา้งอปุนสิยั “พอเพยีง” ใหนั้กเรยีน
• Work shop เตมิเครือ่งมอืเรือ่งกระบวนการคดิเชือ่มโยง/กระบวนการคดิวเิคราะห ์/การคดิอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

และการใชค้ าถามกระตุน้คดิตามหลกัปรัชญา เพือ่ชว่ยใหค้รูมหีลกัในการออกแบบการเรยีนรู ้
• และฐานกจิกรรม
• เรือ่งกระบวนการจดัการเรยีนการสอน การฝึกสต ิและการเรยีนรูจ้ากภายใน ซึง่เป็นพืน้ฐานในการสรา้งการเรยีนรู ้

เพือ่พัฒนาอปุนสิยัของเด็ก
• จดัตลาดนัดความรูเ้พือ่ถอดบทเรยีน BP และกระตุน้การท างานครูในโรงเรยีนศนูยก์ารเรยีนรู ้ฯ ร.ร.เครอืขา่ย

ดร.ไพโรจน ์ครีรีตัน ์
ม.สงขลานครนิทร ์

• กะทูว้ทิยา

•น าไปใชก้บันักศกึษาวศิวกรรมเครือ่งกลผ่านกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (Co-Curriculum Activity) เพือ่ใหนั้กศกึษาฝึก
ใชป้ศพพ.ผ่านการท าโครงงานกบัร.ร.ทีอ่ยู่รอบมอ. 
•ฝึกอบรมวธิกีารสอนให ้น.ศ.มรภ.สงขลา เพือ่ใหน้ าไปสอนจรงิในหอ้งเรยีนและท าวจิัยในชัน้เรยีนการสอนโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ผลทีไ่ดร้บั
• 3 ร.ร.เครอืขา่ยผ่านการประเมนิเป็น ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ (กระทูว้ทิยา จ.ภเูก็ต/บา้นรา้นตดัผม จ.ชมุพร /ราชประชานุ

เคราะห ์10)
• ผอ.ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์10 สะทอ้นวา่ครูตัง้ค าถามเป็นมากขึน้ และใหค้วามส าคญักบักจิกรรมเรยีนรูท้ีใ่ห ้

นักเรยีนคดิ และลงมอืท าสง่ผลใหเ้ด็ก กลา้คดิ กลา้แสดงออก และมคีวามรับผดิชอบมากขึน้
• ผอ.พรีพล โรงรยีนบา้นรา้นตดัผม เขา้ใจเปลีย่นจากการท าแปลงเกษตร เป็นการสรา้งชมุชนการเรยีนรูเ้รือ่งการ

ออกแบบการเรยีนการสอน โดยคดัเลอืก BP แลว้แตง่ตัง้ใหเ้ป็นแกนน าเขา้ไปดกูารสอนของเพือ่นครู ใหค้ าแนะน า
แลกเปลีย่นการท างานร่วมกบั ผอ. และก าหนดใหนั้กเรยีนและครูมาเลา่ประสบการณก์ารใช ้ปศพพ.ทุกเทีย่ง

• ครูปรับวธิกีารสอน ครูวรรณีจากหา้มเด็กพูดใหฟั้งครู เป็น ตัง้ค าถามใหแ้สดงความคดิเห็น ครูปราณีพัฒนาการสอน
เรือ่งชัง่ตวงวดั โดยสอนใหเ้ด็กสงัเกต และตัง้ค าถามชวนคดิ ท าใหนั้กเรยีนมสีว่นร่วมในการเรยีนรูม้ากขึน้ สนุก คดิ
เกง่ขึน้ กลา้แสดงออกมาขึน้ ครูเขา้ใจนักเรยีนมากขึน้ ท าใหส้มัพันธภาพระหวา่งครู และนักเรยีนดขีึน้





ผลการด าเนนิงาน

เชงิประมาณ

• โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มเครอืขา่ย 160 โรงเรยีน เป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้43 แหง่ ก าลังพัฒนาตน
เพือ่เป็นศนูยก์ารเรยีนรูอ้กีไมต่ ่ากวา่ 40 แหง่

• ครูในศนูยก์ารเรยีนรู ้ 3,200 คน ครูแกนน า 500    คน

• นักเรยีนในศนูยก์ารเรยีนรู ้50,000 คน แกนน า 4,000 คน

• มหาวทิยาลัยเขา้รว่มโครงการทัง้ส ิน้ ๑๑ แหง่ไดเ้รยีนรูจ้ากการท างานกับโรงเรยีน และ
น าไปขยายผลจ านวน ๓  แหง่ ไดแ้ก ่

• ดร.กาญจนา เกยีรตมิณีรัตน ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
• ดร.ฤทธไิกร ไชยงามมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
• อาจารยไ์พโรจน ์ครีรีัตน ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

• เกดิเครอืขา่ยขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง ๕ เครอืขา่ย ภาคเหนือ ภาคอสีานตอนบน 
ภาคอสีานตอนลา่ง ภาคกลางและตะวันออก และภาคใต ้

• องคค์วามรู ้

• ถอดบทเรยีนแบบปฏบิัตทิีด่ใีนดา้นตา่งๆ 

• ผูบ้รหิารเรือ่ง การบรหิารจัดการ/การขบัเคลือ่นหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

• ครูเรือ่งการออกแบบการเรยีนรู/้การจัดการเรยีนรู ้

• นักเรยีนแกนน าทีน่ าหลกัปรัชญาไปใช ้

• ประสบการณก์ารเป็นพีเ่ลีย้ง

• การใชค้ าถามพัฒนากระบวนการคดิตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

• กระบวนการจัดการความรู ้

• กระบวนการสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

• สือ่ตา่งๆ

• หนังสอื 44 ปก (ก าลงัจัดท าอกี 2 ปก)

• วดีทิัศน ์+ แอนเิมชัน่ 7 เรือ่ง

• เกม 2 เกม



ผลลพัธจ์ากการด าเนนิงาน

เชงิคณุภาพ

• ครปูรับเปลีย่นทัศนคต ิและวธิจัีดการเรยีนรู ้เป็นการใหเ้ด็กเรยีนรูจ้ากการปฏบิัต ิให ้
ความส าคัญกับการปลกูฝังคา่นยิม คณุสมบัตทิีพ่งึประสงค ์ใหเ้ด็กคดิกอ่นลงมอืท ามากกวา่
การสอนความรู ้

• จากบอกสอนเป็นตัง้ค าถาม-โคช้ (อ.ปนัดดา/อ.ปรศินา/อ.จรวยพรรณ)

• ใชก้ระบวนการถอดบทเรยีน (อ.ฉลาด/อ.ปรศินา/อ.สารภ/ีอ.สถาพร)

• พัฒนาโมเดล (ดร.ดษิุต SE Model/ ครปูรศินา รู-้คดิ-เลอืก-ท า/อ.ฉลาด หัวใจแหง่
การเรยีนรู)้

• ผูบ้รหิารเปลีย่นวธิที างาน

• จากใหค้รทู าแปลงเกษตรมาเป็นสนับสนุนการบรูณาการหลักคดิในกจิกรรมการเรียนรู ้
(ผอ.พรีะพล /ซสิเตอรล์ ายงค/์ผอ.สาคร/ผอ. ศภุวัลย/์ผอ.สมจรงิ)

• จากสัง่การมาใช ้COP หรอืใช ้KM มากขึน้ (ผอ.ระว/ีผอ.สวัสดิ/์ดาราวทิยาลัย/    
ผอ.พรีะพล)

• สนับสนุนการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมากกวา่เนน้สิง่ปลกูสรา้ง /
สนับสนุนครใูหท้ างานง่ายขึน้/สรา้งระบบบรหิารจัดการและขับเคลือ่นงาน (ผอ.ชู
เดช/ผอ.พรีะพล/ภารดาประภาส)

• ผูบ้รหิารและครปูรับเปลีย่นพฤตกิรรมเชน่เลกิเหลา้ เลบิหุร ีเลกิเลน่หวย จัดการอารมณ์ และ
ชวีติของตนเองไดด้ขี ึน้และหนัมาท าตัวเป็นแบบอยา่งทีด่ี

• เกดิองคค์วามรู ้สือ่ และนวัตกรรมจัดการเรยีนการสอนเพือ่ปลกูฝังคณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์
หรอืท าใหนั้กเรยีนรูจั้กตนเอง เห็นคณุคา่ของตัวเอง ผูอ้ ืน่รวมไปถงึสิง่แวดลอ้ม 

• น าเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติและ งานท าใหท้ างานมปีระสทิธภิาพขึน้ (ผอ.กญัพมิา/ผอ.
ลดัดา/ผอ.อสิรยี/์ผอ. อวยพร)

• นักเรยีนซึง่เป็นผลผลติของโรงเรยีนไดน้ าหลักปรัชญามาใชท้ัง้ทีรู่ต้ัว และไมรู่ต้ัวท าใหเ้ป็น
นักเรยีนทีรู่จั้กตนเอง มวีนัิย น าหลักปรัชญามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการท างานท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จในงานโดยไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ เห็นคณุคา่ของผูอ้ ืน่ท าใหอ้ยูใ่นสงัคมอยา่งเป็ฯสขุ

• ผูเ้ขา้รว่มขับเคลือ่นโครงการทกุระดับไดน้ าหลักปรัชญามาใชจ้นสมัผัสประโยชน์(งานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ มคีวามสขุขึน้) และน ามาใชก้ลายเป็นวถิชีวีติ เกดิการระเบดิจากภาย 
และอยากขยายผลเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้ับบคุคลใกลต้ัวและผูอ้ ืน่ ท าใหม้ผีูข้ับหลักปรัชญา
ขยายผลในลักษณะทวคีณู ปัจจุบันผูบ้รหิารและครขูองศนูยก์ารเรยีนรูห้ลายแหง่ไดท้ า
บทบาทพีเ่ลีย้ง และผูเ้สรมิศักยภาพใหโ้รงเรยีนเครอืขา่ย ส าหรับผูบ้รหิารทีย่า้ยจากศนูยก์าร
เรยีนรูไ้ดน้ าหลักปรัชญาไปขับเคลือ่นในโรงเรยีนใหม่

• เครือ่งมอืทีม่ลูนธิสิยามกัมมาจลใชใ้นการเสรมิศักยภาพโรงเรยีนอาท ิตลาดนัดความรู ้
วัฒนธรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การทีผู่บ้รหิารหรอืครยูอมรับทีจ่ะเรยีนรูร้ะหว่างกันเองหรอื
เครอืขา่ยรว่มกันแทนทีจ่ะตอ้งเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญตลอดเวลา การถอดบทเรยีนจากการ
ท างานไดรั้บการยอมรับและน าไปใชโ้ดยโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ และ
กระทรวงศกึษาธกิาร

• เกดิเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ทีเ่ป็นทางกร และไม่
เป็นทางการ



ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษา
ปัจจุบนัม ี68  แหง่สนบัสนนโดยมลูนธิยิามกมัมาจล 43 แหง่

• เครือข่ายมลูนิธิสยามกมัมาจล

โรงเรยีนในเมอืงใหญ ่ และ โรงเรยีนทีม่วีตัถปุระสงคพ์เิศษ เฉลมิพระเกยีรต ิพะเยา/ ดาราวทิยาลัย / ปรนิสร์อยแยลส์
วทิยาลัย /กัลยาณวัตร/โยธนิบรูณะ/ /สัตยาไส/ จฬุาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรุ/ีสนามบนิ  นักเรยีนมฐีานะด ีมศีักยภาพสงู 
โรงเรยีนใชห้ลักปรัชญาในการปลกูฝังอปุนสิัยใหนั้กเรยีนรูเ้ทา่ทัน มวีนัิย และเห็นคณุคา่ของส ิง่ของ เห็นคณุคา่ของผูอ้ ืน่ การ
จัดการเรยีนรูเ้นน้โครงงานในการพัฒนาเด็ก และมกีารพัฒนาโมเดลของโรงเรยีนใชคู้ก่ับหลักปรัชญา
โรงเรยีนในชุมชนเมอืง ศขีรภมูพิสิัย/ สตรมีารดาพทิักษ์/ กะทูว้ทิยา/ลาซาลจันทบรุ ี(มารดาพทิักษ์) / ศรวีชิยัวทิยา/กะทู ้
วทิยา/ เทศบาลวัดป่าเรไร / เทศบาลจามเทว/ีอนุบาลประชารัฐสามัคค ี ปลกูฝังลักษณะนสิัย และแกปั้ญหาพฤตกิรรมนักเรยีน
เพราะมาจากครัวแตกแยก มัธผมเนน้นักเรยีนท าโครงงานทอ้งถิน่ นักเรยีนประถมจะใชฐ้านการเรยีนรู ้
โรงเรยีนกึง่เมอืงกึง่ชนบท เสรมิงามวทิยาคม/โนนสงัวทิยาคาร/บา้นเป้าวทิยา/โพนทองวทิยายน/ส าโรงทาบวทิยาคม/
รัษฎา/หว้ยยอด/ชมุชนบา้นหว้ยคอ้มติรภาพที ่206/บา้นคเูมอืง/ คลองพทิยาลงกรณ์ นักเรยีนมฐีานปานกลางถงึยากจนใช ้
เศรษฐกจิพอเพยีงมาแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรม หว้ยยอดแระรัษฎาใชเ้พือ่เพิม่ผลสัมฤทธทิางการศกึษาดว้ยมัธยมใชโ้ครงงานลง
ชมุชน มฐีานการเรยีนรูเ้กษตร วัฒนธรรมและอาชพีในชมุชน ฐานการเรยีนรูเ้ป็นฐานเกษตร
โรงเรยีนในชนบท เชยีงขวัญพทิยาคม/แมพ่รกิวทิยา/โคกเพชรวทิยาคาร/บา้นส าโรง/บา้นหนองไผ่/บา้นคลองไคร/บา้น
คลองยาง /บา้นหนองบัวแดง/บา้นหนองหญา้ปลอ้ง
โรงเรยีนชายขอบ และโรงเรยีนการศกึษาพเิศษประเภทศกึษาสงเคระห ์ราชประชานุเคราะห ์33/ราชประชานุเคราะห ์55/
บา้นรา้นตัดผม/ราชประชานุเคราะห ์10/ราชานุเคราะห ์  โรงเรยีนชนบทและชายขอบจะเนน้จัดการเรยีนรูเ้พือ่ใหนั้กเรียนพึง่
ตัวเองได ้มทีักษะอาชพี เนน้การเรยีนรูใ้นฐานกจิกรรมทีใ่หนั้กเรยีนเรยีนรูจ้ากการปฏบัิตจิรงิและน าหลักปรัชญามาใช ้



ตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงของโรงเรยีน
โรงเรยีนทั่วไปจะมรีะยะเวลาในการเปลีย่นแปลงตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัจุดเขา้ ตน้ทุน และวธิกีารขยายผลของ
โรงเรยีน แตห่ลกัๆ แลว้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ สดุทา้ยแลว้โรงเรยีนจะมี
• การจัดการเรยีนรูบ้รูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในทกุระดับชัน้ และทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ซ ึง่มทัีง้

สรา้งความรูต้ามนยิาม วเิคราะหเ์ชงิทฤษฎ ีและทีส่ าคัญคอืการจัดการเรยีนรูใ้หนั้กเรยีนไดน้ าหลักปรัชญาไปใชใ้น
กจิกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ ดว้ยการสรา้งเงือ่นไข และตัง้ค าถาม

• บคุลากรของโรงเรยีนน าหลักปรัชญามาใชต้ามบทบาทตน
• ผูบ้รหิารน าหลักปรัชญาฯมาใชบ้รหิารจัดการและหลกัในการตดัสนิใจตา่งๆ โดยใหค้รูรับทราบและน าหลัก

ดังกลา่วมาใชใ้นการด าเนนิโครงการ
• ครูน ามาใชใ้นการจัดการเรยีนรู ้
• นักเรยีนน ามาใชใ้นชวีติประจ าวัน

โรงเรยีนบา้นรา้นตดัผม 
จงัหวดั ชุมพร

ผอ.พรีะพล ภกัดเีสนา

เม ือ่เขา้ใจวา่ไมใ่ชเ่กษตร 
แตส่ามารถน ามาเป็นหลกัที่
น ามาพฒันาการเรยีนให้
นกัเรยีนคดิเป็น จงึเป็นผู ้
ขบัเคล ือ่นหลกัท ัง้ระบบ

ผูป้กครอง+ชมุชน 
• เขา้ใจ ใหค้วาม
รว่มมอื และน าไปใช ้

ท าความเขา้ใจ

ผอ.+ ครูแกนน า
• น าปศพพ.มาใช ้
สรา้งความส าเร็จ

• ใหค้ าแนะน าทัง้เป็น
และไมเ่ป็นทางการ

• น าสิง่ทีเ่รยีนรูม้า
ขยายผล     

ครูในโรงเรยีน
• ครเูริม่น าการตัง้ค าถามกระตุน้คดิตามหลัก
ปรัชญามาใชใ้นการจัดการเรยีนรู ้

• คร+ูนักเรยีนจัดกจิกรรมสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจในหลักปรัชญาทกุเทีย่ง

• ส าหรับนักเรยีนประถมมกีารเลา่นทิานแลว้
ตัง้ค าถามชวนคดิ

• ส าหรับนักเรยีนมัธยมใหเ้ลอืกขา่วมาอา่น
และชว่ยกันวเิคราะห์

• ครนู าหลักปรัชญาสูก่ระบวนการจัดการเรยีน
การสอนในสาระการเรยีนรูต้า่งๆ และจัด
กจิกรรมใหนั้กเรยีนเรยีนรูจ้ากการลงมอืท างาน 
และใชค้ าถามกระตุน้คดิตามหลักปรัชญา

• ครสัูงเกตนักเรยีนมากขึน้ ใจเย็นและฟัง
นักเรยีนมากขึน้ ท าใหสั้มพันธภาพดขีึน้ และครู
มคีวามสขุในการท างาน

• เขา้เวทตีา่งๆ
• ดูงาน

นกัเรยีนโดยรวม

• มคีวามม ัน่ใจ กลา้แสดงออก
• มวีนิยั มจีติอาสา
• ใชเ้หตุผลและใจเย็นขึน้

• นโยบายชัดเจน 
• ดงึความชว่ยเหลอืจากภายนอก
• ผอ. ชวนครคูดิ สรา้งกจิกรรมใหค้รทู า และท าใหดู้
• ตรวจแผน ดกูารสอนในหอ้งเรยีน ใหค้ าแนะน า
• กระตุน้ใหค้รแูละนักเรยีนน ามาใช ้
• ใหค้รเูวยีนดกูารสอนของกนัและกนัแลกเปลีย่น
เรยีนรู/้ผอ.เตมิเต็ม

• เวทมีลูนธิสิยามกัมมาจล
• โรงเรยีนหว้ยยอด
• อ.ไพโรจน ์ ครีรัีตน์

• โรงเรยีนหว้ยยอด
• โรงเรยีนรษัฎา

พีเ่ล ีย้ง

ตวัอยา่งนกัเรยีน

“...เมือ่ก่อนหนู  ไม่รับฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ แต่
พอไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ไดท้ างานร่วมกับเพือ่นบ่อยๆ เดีย๋วนีท้ างาน
ใดๆ ก็ส าเร็จ โดยไม่มปัีญหาขดัแยง้กันกับเพือ่น 
เพราะหนูท างานโดยน าหลกั 3 ห่วง 2 เงือ่นไขมาใช”้ 

เด็กหญงิ สภุาพร  สงัขน์อ้ย

• อ.ไพโรจน์
• การใชค้ าถาม
• การฟัง
• วธิีสังเกตเด็ก
• นเิทศภายใน

• การออกแบบ
การเรยีนรู ้

• นเิทศภายใน

“จากการทีไ่ดเ้รยีนรูป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ท า
ใหห้นูรูว่้าควรจัดการกับชวีติของตนเองอย่างไรให ้
ถกูตอ้ง ทัง้ในดา้นการเรยีน และการด าเนนิชวีติ จากที่
เมือ่ก่อนหนูแคเ่ลน่สนุกไปวันๆเท่านัน้”  

เด็กหญงิ สภุาพร  สงัขน์อ้ย

ครวูรรณี สอนสุภา เปลีย่นจากบอกสอน
เป็นตัง้ค าถาม ท าใหเ้ขา้ใจเด็กมากขึน้
ครจูรวย สมวงศ ์กระตุน้ใหนั้กเรยีนอยาก
รู ้ในรูปแบบของตัวเอง ตรวจสอบความ
เขา้ใจของเด็ก ถา้ผดิรบีแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
ใจเย็นท าซ ้าหลายๆ ครัง้ จนเด็กมองเหน็
วธิกีารดว้ยตัวเอง



ปจัจบุนัครูแกนน า 26 คน

ตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงของโรงเรยีน
โรงเรยีนรษัฎา จงัหวดัตรงั

ผอ.สาคร เยา่เฉือ้ง

เชือ่วา่ปศพพ.สามารถเพิม่
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
ได ้จงึเร ิม่จากการท าความ
เขา้ใจกบั ครู และชุมชน

ผูป้กครอง+ชมุชน 
• เพือ่ดแูลเด็กรว่มกัน
• เป็นครภูมูปัิญญา

ครู

ท าความเขา้ใจ ท าความเขา้ใจ

ครูแกนน า
8 คน

• น าปศพพ.มาใช ้
สรา้งความส าเร็จ

• ใหค้ าแนะน าทัง้เป็น
และไมเ่ป็นทางการ

• เป็นวทิยากรขยาย
ผลนอก รร.

ครูในโรงเรยีน
• ประทับใจความส าเร็จทีเ่ด็กของครแูกน
น าเกง่ขึน้จงึพยายามท าความเขา้ใจ และ
น ามาใช ้

• มแีผนจัดการเรยีนรูใ้หเ้ด็กน าหลัก
ปรัชญามาใชท้ ากจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
การลงมอืท า + เครือ่งมอื

• โครงงานจติอาสาเพือ่รูจั้กชมุชน
• การตัง้ค าถามกระตุน้คดิ 
• การถอดบทเรยีน ชวนสรปุความรู ้
เชือ่มหลักปรัชญา 

• รัษฎาศกึษาส าหรับเด็ก ม.1 เพือ่รูจั้ก 
ตนเอง รูจั้ก รร.และรูจั้ก หลักปรัชญา
กอ่นกระบวนการปลกูฝังในการจัดการ
เรยีนรูต้า่งๆ 

• โครงงานจติอาสา

• เขา้เวทตีา่งๆ
• ดูงาน

ครูอ านวย เลกิเหลา้บหุรี ่ใหค้วามส าคัญกับ
ชดุค าถาม/กอ่นท า/ระหวา่งท า/หลังท า
ครูสมจติร ใชก้ระบวนการวาดภาพตามฝัน
ใหนั้กเรยีนรูจั้กตัวเองน าสูก่ารเยีย่มบา้นและ
น าสูก่ารชว่ยใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนตอ่
ครูจนัทนา ฝึกใหนั้กเรยีนรูจั้กการตัง้ค าถาม
ดว้ยตนเอง
ครูมานพ ใชก้จิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนฝึก
อปุนสัิย “พอเพยีง” ใหนั้กเรยีนทัง้ท าตัวเป็น
แบบอยา่งและชวนคยุ

นกัเรยีนโดยรวม

• ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขี ึน้ ผล ONET สงูข ึน้ 
นร.ชนะการแขง่ขนัทางวชิาการเพิม่ข ึน้

• เด็กมหีลกัคดิ มเีหตุผลมากขึน้ มวีนิยัมากขึน้
• พฤตกิรรมเส ีย่งนอ้ยลง
• ชุมชนมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษามากขึน้

• นโยบายชัดเจนใหค้รสูอดแทรก ปศพพ.ในทกุกจิกรรม
การเรยีนรู ้

• สรา้งครแูกนน าแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป
• ดงึการสนับสนุนจากภายนอก (สรส./หว้ยยอด/สภาเด็ก
และเยาวชน/มลูนธิสิยามกมัมาจล)

• สรา้ง PLC ส าหรับครแูกนน า
• ท าใหด้เูป็นตัวอยา่ง (ตัง้ค าถามตามหลักปรัชญา ชวน
นักเรยีนทีท่ าผดิคยุเพือ่ใหนั้กเรยีนรูจั้กตนเอง เห็น
คณุคา่และผลเสยีจากกากระท า)

ผอ.สมจรงิ อนิทรกัเดชท าให ้
เขา้ใจชดั

โรงเรยีนหว้ยยอด เป็นพีเ่ล ีย้ง

น.ส.วรานนัทน ์ศรเีตง้

ตวัอยา่งนกัเรยีน

“แตก่่อนนีเ้มือ่คดิจะท าอะไรท าเลย เป็นความรูส้กึ
ลว้นๆ เดีย๋วนีจ้ะคดิก่อน ว่าถา้เราท าแบบนีผ้ล

จะเกดิอย่างไร ถา้เราท าอกีอย่างหนึง่ผลทีอ่อกมา
จะดกีว่าหรอืแย่กว่า ตอ้งคดิรอบคอบมากขึน้

คดิมาหลายๆ ทาง ตอ้งมกีารวางแผนก่อน เพราะ
เราถกูฝึกใหท้ ามาตลอด ๓-๔ ปีแลว้ จงึอยู่ในใจ”



ตวัอยา่งผูบ้รหิาร

“ใชว้ธิปีระชมุทมีครบูอ่ยๆ เนน้ใหค้รู นกัเรยีนถอดบทเรยีนจากสิง่ทีท่ าอยา่งตอ่เนือ่ง 
ท าใหค้รแูละนักเรยีนเขา้ใจหลักปรัชญาฯ มากขึน้ จนเกดิกลุม่ครแูกนน า นักเรียนแกนน าที่
มสีามารถขยายผลไดท้ัง้ในโรงเรยีนและโรงเรยีนเครอืขา่ย”

นายระว ีขณุกิากรณ์ ผอ.รร.เชยีงขวัญพทิยาคม จ.รอ้ยเอ็ด 

“เริม่จากใหค้รนู าพระราชด ารัสของในหลวงมาปฏบิัต ิเนน้ใหค้รูมเีป้าหมายรว่มกนัทีต่วั
เด็ก สรา้งความเขา้ใจตรงกันวา่เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลักคดิ ใหค้วามรู ้เป็นพีเ่ลีย้ง ใหท้นุ
ครทูีม่แีละน าแผนบรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชค้นละ 1,000 บาท และตรวจแผนของ
ครสูม ่าเสมอ” 

นายธรีะเชษฐ ์ป้องจันมณีสกลุ ผอ.รร. ประชารัฐสามัคค ี จ.นครราชสมีา 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเป็นแบบอยา่งทีด่ ีโดยใชว้ธิ ี“ท าใหเ้ห็น” แนวทางทีเ่นน้คอืการ
พัฒนาจติ เรือ่งการพัฒนาความเป็นมนุษย ์หลักคดิคอืใหเ้ด็กวเิคราะหว์า่ส ิง่ทีท่ าดตีอ่ตนเอง
หรอืดตีอ่ผูอ้ ืน่หรอืไม ่อยา่งไร  ครมูบีทบาทสาคัญในการเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้ับเด็กๆ เพราะ
ถา้ครเูขา้ใจและปฏบิัตจิรงิ ก็เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะถา่ยทอดใหเ้ด็ก

นางลัดดา จุลวงศ ์ผอ.รร.สตัยาไส จ.ลพบรุี

“เจา้ของโรงเรยีนคอืชมุชน เลยคยุกันวา่ถา้จะดตีอ้งดดีว้ยกัน เลยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชต้ัง้แตเ่ป็นโรงเรยีนในฝัน ไมเ่นน้สรา้งหนี้” “ทกุวันนี้ก็พัฒนามาเรือ่ยๆ 
สิง่ทีผ่มพอใจมากคอื เด็กมพีฤตกิรรมดขี ึน้ ปัจจุบนัเด็กทีโ่รงเรยีน สงัคมตอ้นรบั ไป
สอบเขา้ทีไ่หนก็ได”้

นายสวัสดิ ์มะลาหอม  ผอ. รร. ชมุชนบา้นหว้ยคอ้มติรภาพที ่206 จ. ขอนแกน่

“ใชห้ลกัการบรหิารทีใ่หค้วามส าคญักบัตวั “คน” เพราะจะท าอะไรก็แลว้แต ่หากคนไม่
เขา้ใจ คนไมม่แีรงบันดาลใจก็ไมส่ามารถขับเคลือ่นงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เนน้ให ้
ความส าคัญกับครทูกุคนอยา่งเทา่เทยีมกัน เนน้การมสีว่นรว่มทัง้ของคร ูนักเรยีน และ
บคุลากรในโรงเรยีนทกุคน หากครูมปีัญหา ผูบ้รหิารก็ตอ้งสามารถใหค้ าปรกึษา และ
เป็นผูน้ าทางใหค้รูได ้ก าหนดใหค้รวูเิคราะหแ์ผนงานและแผนการเรยีนการสอนไดโ้ดยยดึ
หลักวชิาการ  โครงการเกดิจากความตอ้งการของคร ูแต่ผลตอ้งเกดิกบัเด็กเป็นทีต่ ัง้ โดย
ผอ. จะตัง้ค าถามกับครเูสมอวา่ “ท าแลว้เด็กจะไดอ้ะไร” หลักคดินี้ถอืปฏบิตักิันจนเกดิเป็น
วัฒนธรรมการท างานของครใูนโรงเรยีน”

นายแสน แหวนวงศ ์ผอ. รร.ศรขีรภมูพิสิยั จังหวัดสรุนิทร์



ตวัอยา่งแกนน าขบัเคลือ่นและครู
“เราท าวจัิย เราจงึพบวา่จรงิ ๆ แลว้ตอ้งลงไปทีต่วัเด็ก แลว้เราจะท าอยา่งไรใหเ้ด็ก 
6,000 กวา่คนไดรั้บตรงนี้ เราจงึไปศกึษาหลักปรัชญาฯ พบวา่คอื “หลักคดิ” ถา้เราจัด
กจิกรรมผ่านเด็กทัง้หมด โดยสอนการคดิทีเ่ป็นเหตเุป็นผลน่าจะ ยั่งยนืเขาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้ับกจิกรรมตา่งๆ ไดเ้ยอะมาก เพราะฉะน ัน้กจิกรรมจะเป็นตวัต ัง้ แต ่
กระบวนการจะใชก้ระบวนการ 3 หว่ง 2 เงือ่นไขในการท างาน”

นายดษิุต พรหมชนะ  ผูช้ว่ยผอ.ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ รร.ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย  
จ.เชยีงใหม 

ครทูกุคนทีโ่รงเรยีนม ี“พลัง”อยูใ่นตัวอยูแ่ลว้ โดยไมรู่ต้ัว ใครจะไป ใครจะมาไม่สาคัญ 
สงัเกตไดจ้ากการใหไ้ปอบรมดงูานตามทีต่า่งๆ ครทูีไ่ดรั้บมอบหมายลว้นยนิดไีปเรยีนรูท้กุคน 
ครมูาใหมท่กุคนจะตอ้งไดไ้ปอบรม และทกุภาคเรยีนโรงเรยีนจะมกีารอบรมเชงิปฏบิัตกิาร
เพือ่เขยีนแผน และใหส้ง่แผนทกุภาคเรยีนดว้ย การเลอืกครูแกนน าไมเ่นน้วา่จะเป็นคน
ในพืน้ทีห่รอืไม ่แตเ่นน้ที ่“ความต ัง้ใจ” เป็นหลกั

นางสาวพนมพร แกว้ใส  รองผอ.โรงเรยีนศขีรภมูพิสิยั จ.สรุนิทร์

“ขับเคลือ่นหลักปรัชญาฯ ด าเนนิการผ่าน 3 ทมี คอื 1.ทมีน าไดแ้ก ่บรหิารซึง่ผูอ้านวยการ
โรงเรยีน และรองผูอ้านวยการเป็นผูก้ าหนดนโยบาย หลักการวธิกีาร 2.ทมีทางาน ไดแ้ก ่ครู
แกนน า หรอืกองเลขาทีจ่ะไปรับวธิกีารองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ขยายผลใหก้ับบคุลากรในโรงเรยีน
ทัง้โรงเรยีน และ 3. ทมีประสานไดแ้ก ่ครใูนกลุม่สาระตา่งๆ เป็นผูท้ างานตอ่ไป” “กลยทุธ ์
การสรา้งทมีของโรงเรยีนจะท าผ่านหลัก 5 ส. พอเพยีง คอื สรา้งความศรัทธา สรา้งแกนน า 
สรา้งครอืขา่ย สรา้งโอกาส และสรา้งผลงานเชงิประจักษ์ คอืใหโ้อกาสครไูดแ้สดงผลงาน
เวลามคีนมาศกึษาดงูาน เพือ่ใหค้รเูกดิการพัฒนาตอ่ไป”

นายวรีะพล สายหอม รองผอ. รร.ส าโรงทาบวทิยาคม จ.สรุนิทร ์

จุดเปลีย่นของครสูตัยาไสเกดิขึน้เมือ่ไดไ้ปประชมุทีก่รงุเทพฯ ท าใหรู้ว้า่เศรษฐกจิพอเพยีง
เป็นเรือ่ง “แนวคดิ” ทีต่อ้งเริม่ตน้ทีต่ัวเองกอ่น หลังกลับจากการประชมุ ครใูนโรงเรยีนมกีาร
ถอดองคค์วามรูโ้ดยเริม่ทีต่ัวเองวา่ตัวเองไดท้ าอะไรเกีย่วกับเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงบา้ง ได ้
น าเรือ่งนี้ไปใชใ้นชวีติอยา่งไร ใหถ้อดเป็นองคค์วามรูม้า ท าใหรู้ว้า่จรงิ ๆ แลว้ เศรษฐกจิ
พอเพยีงเป็นเรือ่งใกลต้ัวทีอ่ยูใ่นสายเลอืดของเราโดยทีเ่ราไมรู่ต้ัว มกีารท า Pre Test และ 
Post Test ใชว้ธิกีารถามน าเพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กคดิ 

นางสาวปฏภิรณ์ พทิักษ์  คร.ูรร. สตัยาไส  จ.ลพบรุ ี

ขับเคลือ่นสูค่รไูดโ้ดยเราตอ้งเคลยีร ์“คอนเซป็ต”์ ค าวา่เศรษฐกจิพอเพยีงกอ่น เพือ่ความ
เขา้ใจทีต่รงกัน โดยใช ้“เทคนคิการถอดบทเรยีน” ท าใหค้รเูขา้ใจ หลังจากนัน้ชวนวเิคราะห์
หลักสตูร ท าแผนการเรยีนรู ้และน าไปใชโ้ดยเนน้การถอดบทเรยีน

นายฉลาด ปาโส ครโูรงเรยีนเชยีงขวัญพทิยาคม จ.รอ้ยเอ็ด 



ตวัอยา่งกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งอปุนสิยั “พอเพยีง”
จัดกจิกรรมใหเ้ด็กได ้“หลกัคดิ” ในการท างาน เชน่ กจิกรรมรยีูสกูด๊ไอเดยี ตัง้วา่นักเรยีนตอ้งน าหลกั
คดิไปใช ้และทีโ่รงเรยีนเนน้มากคอื ทุกครัง้จะใหเ้ด็กถอดบทเรยีน นอกจากน้ีท ากจิกรรมในหอ้งเรยีน 
แลว้จะใหบ้ันทกึผลการเรยีนรูทุ้กครัง้ เพือ่เราจะไดป้ระเมนิเด็กไดว้า่ เขา้ใจค าวา่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงแคไ่หน ซึง่เราวดัไดจ้ากการเรยีนรูข้องเด็กสว่นหนึง่และวดัจากพฤตกิรรมเด็กอกี
สว่นหนึง่ เราจะท าทุกครัง้จนเด็กของเราสามารถเขา้ใจและซมึซบัจากสิง่ทีเ่ขาลงมอืปฏบิัติ

ครูบุญยรัตน์ ลมงาม ครู ดแูลกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน  โรงเรยีนสตรมีารดาพทิักษ์ จ.จนัทบุร ี

“ใชห้ลกัการระเบดิจากภายใน คอืครูเป็นผูจุ้ดประกายความคดิใหนั้กเรยีนท ากจิกรรม ทีช่อบ ทีส่นใจ
ตามความถนัด และมคีวามสขุกบังานทีท่ าดว้ยความภาคภูมใิจ ไดใ้ช ้“ศนูยก์ารเรยีนรูศ้ลิปะกบัชวีติ
เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นแหลง่เรยีนรูท้ีม่ชีวีติ ทีค่รู นักเรยีน และชมุชน โดยใชป้ระโยชนเ์รยีนรูว้ชิา
ศลิปะและบูรณาการกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ”
นายวริัช กมิทรง ครูกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ โรงเรยีนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั จ.ระยอง

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไม่ใชเ่นื้อหา (Content) แต่เป็นกระบวนการ จงึออกแบบใหเ้ด็กลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ และไดท้ดลองมาเป็นเวลาเกอืบ 10 ปี ใหเ้ด็กท าโครงการ/โครงงาน ซึง่ไดผ้ลดจีรงิๆ เพราะ
เด็กไดค้ดิ น าเศรษฐกจิพอเพยีงมาท างาน มาแกปั้ญหา และสุดทา้ยตอ้งถอดบทเรยีน เพราะถา้
เพยีงแค่ใหเ้ด็ก check list ครูจะไม่รูว้่าเด็กรูจ้รงิมากนอ้ยแค่ไหน และพฤตกิรรมเขาเปลีย่นไปหรอืเปล่า 
วธิกีารถอดบทเรยีนจะใชท้ัง้ใหเ้ด็กเขยีน และครูชวนคุย ซึง่เด็กสะทอ้นว่าวธิคีดิของเขาเปลีย่นไป จาก
เดมิใชเ้วลาว่างตามใจ เล่นเกม ดูหนังฟังเพลง แต่เดี๋ยวนี้เขาปรับใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์มากขึน้
ครูปรศินา ตันตเิจรญิ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ โรงเรยีนโยธนิบรูณะ จ.กรุงเทพฯ

“แกปั้ญหาน.ร.กลุม่เสีย่งดว้ยการดงึมาท ากจิกรรม “ชมุนุมคนเอาถ่าน” ตัง้ปณธิานลด ละ เลกิจาก
อบายมุข และสอดแทรกหลกัคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในกจิกรรมเพือ่น าสูก่ารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
และมคีณุธรรมก ากบั”
ครูอนัเร ไชยเผอืก ครูกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน โรงเรยีนลาซาลจันทบุร ีจ.จันทบุรี

“อาจารยท์รงพลบอกว่า 12 ชม.ไม่สามารถปรับนสิยันักเรยีนไดห้รอกจงึกลับมาออกแบบการเรยีนรูใ้หม่ 
ต่อเนื่องกนั 3 หน่วย ใชเ้วลา 40 ชม. เรยีนโดยเชือ่มโยงเนื้อหาขอ้คดิจากบทเรยีนแลว้เป็นโจทยไ์ปท า
โครงงานเชน่ใหน้ าขอ้คดิจากเรืง่สามกก๊ตอนกวนอูไปรับราชการกบัโจโฉ มาเป็นแนวทางการตัดสนิใจ
เลอืกผนู าทีด่ใีนชมุชนและตัง้เงือ่นไขใหนั้กเรยีนน าหลกัปรัชญา มาเป็นหลักคดิในการท าโครงงานโดย
ใหค้ าถามกระตุน้คติามหลักปรัชญากบันักเรยีนเป็นระยะๆ และเมือ่จบกระบวนการท างานจะตอ้งมกีาร
ถอดบทเรยีนนักเรยีนว่าไดใ้ชห้ลักปรัชญาอย่างไรบา้ง”
ครูจรวยพรรณ  เย่าเฉ้ือง กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  โรงเรยีนหว้ยยอด  จ.ตรัง

สอนใหน้ร.เห็นคุณค่าของวทิยาศาสตรโ์ดยการน าความรูท้ีเ่รยีนไปแกปั้ญหาชมุชนดว้ยการเนน้การ
เรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม สรา้งกระบวนการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน กระตุน้ใหน้ร.สบืคน้ความรูจ้าก ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ ใหน้ร.วเิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรู ้เนื้อหา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ครสูารภ ี สายหอม กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนส าโรงทาบวทิยาคม จ.สรุนิทร ์

“ในการปลกูฝังอปุนสิยัพอเพยีงผมใชค้ าถามกระตุน้คดิ 8 ขอ้ทีส่ะทอ้นหลกัคดิ 3 ห่วง 2 เงือ่นไขทุก
ครัง้หลงัจากท ากจิกรรม เพือ่ใหนั้กเรยีนไดว้เิคราะหว์า่ไดใ้ชห้ลกัปรัชญากอ่นลงมอืท างาน ระหวา่ง
การท างาน หรอืไม่อย่างไร ผลทีเ่กดิขึน้เป็นอย่างไร เพือ่เป็นการตอกย ้าใหนั้กเรยีนเขา้ใจ และเห็น
ความส าคญั น ามาใชใ้นครัง้ตอ่ๆไป สดุทา้ยนักเรยีนจะไดต้กผลกึ และน าหลกัปรัชญามาใชจ้นเป็นวถิี
ชวีติ
ครูสถาพร พันธุป์ระดษิฐ สาระเพิม่เตมิ “รัษฎาศกึษา” มธัยมตน้ โรงเรยีนโรงเรยีนรัษฎา จ.ตรัง 



ตวัอยา่งนกัเรยีน
“หนูไดเ้ขา้ใจหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมากขนาดนี้ เพราะครูใหค้วามเชือ่ใจ และไวว้างใจในการ
ท างานและการคดิของหนู ทีใ่หโ้อกาสหนูไปท าโครงการจติอาสาเอง พวกหนูไดว้างแผนเอง ตัดสนิใจ
แกปั้ญหาเอง โดยมคีรูเป็นผูช้ ีแ้นะ เรารูส้กึไดว้่าส ิง่ทีเ่ราก าลังท าเป็นงานของเรา ไม่ใชภ่าระหนา้ที่ทีค่รู
มอบหมายใหแ้ลว้เราท าสง่เหมอืนการบา้น เรารูส้กึวา่ตอ้งพยายามท างานนี้ใหป้ระสบความส าเร็จ ท าใหเ้รา
เขา้ใจหลักปรัชญาจรงิๆ เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีน่่าจดจ าน าไปใชใ้นชวีติ”
นางสาวชวนา สทุธนิราธร ศษิยเ์กา่โรงเรยีนสตรมีารดาพทิักษ์   จ.จันทบรุี

“จากทีเ่คยเรยีนไดท้ี ่๑ ของโรงเรียนเมือ่มาเรียนพยาบาล เกรดตกเหลอืเพียง ๒.๐๙ ท าใหจ้ติตกคดิว่าจะ
สอบเอ็นทรานซใ์หม่ เมื่อไตร่ตรองแลว้ ไดค้ดิว่าจะละทิง้ความใฝ่ฝันทีจ่ะเป็นพยาบาลของตนเองไดจ้ริง
หรอื จงึตัดสนิใจวางแผนปรับแบ่งเวลาในการเรียน อ่านหนังสอื และการท ากจิกรรมใหม่ ท าใหเ้กรดเทอม
ตอ่มาสงูขึน้เป็น ๒.๙...” 
“เศรษฐกจิพอเพยีงท าใหห้นูรูจั้กกระบวนการจัดการกับตนเอง 
เรารูว้า่ตัวเองท าได ้ถา้เรารูส้ ิง่ทีบ่กพร่องของตนเองแลว้ปรับเปลีย่นแกไ้ขใหม”่
นางสาวธัญญลักษณ์ อะวชินิ ศษิยเ์กา่โรงเรยีนเชยีงขวัญพทิยาคม จ.รอ้ยเอ็ด

"ปัจจบัุนผมมสีว่นในการคดิ การตัดสนิใจ และดแูลกจิการของครอบครัว บรหิารการเงนิ บรหิารบคุลากร 
ตลอดจนตอ้งเผชญิหนา้กับลูกคา้ทีม่หีลากหลายหนา้ตาและอารมณ์ "ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง" ที่
ผมไดรั้บมาตัง้แตเ่รยีนชัน้มัธยมชว่ยใหผ้มรับมอืกับเรือ่งต่างๆ เหลา่นี้ได ้และหลักคดินี้สอนใหผ้มไมเ่ป็นคน
มักง่าย จงึท าใหผ้มสรา้งงานทีม่คีณุภาพเสมอ และทีส่ าคัญ หลักคดินี้ท าใหเ้ป็นคนไมเ่ห็นแก่ได ้ซึง่ท าให ้
ผมไมไ่ปยุง่เกีย่วหรอืมสีว่นร่วมกับการท าธุรกจิทีห่มิน่เหมก่ับปัญหาสังคม“
นายอยูย่ง เชาวป์รชีา  ศษิยเ์กา่โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรุ ี  จ.เพชรบรุี

มอทเห็นผลดขีองหลักปรัชญาอย่างชดัเจนทีส่ดุคอื ท าใหม้อทคดิอยา่งมรีะบบ และไดพ้จิารณาตัวเองอยู่
ตลอดเวลา.. บางครัง้ เหมอืนเป็นหลักปรัชญาทีท่ าใหเ้ราปฏบัิตธิรรมไปโดยไมรู่ต้ัวคะ่ ... ท าใหรู้ต้ัวเอง มี
สต ิถา้มสีตแิลว้ ความผดิพลาดก็ยอ่มนอ้ยลง
กวนิทรา ตะ๊ศริ ิศษิยเ์กา่โรงเรยีนสตัยาไส  จ.ลพบรุี

เมือ่กอ่นไมรู่จั้กตัวเองไม่เขา้ใจว่าท าอะไรเพื่ออะไร ตอนนัน้อยู ่มัธยมตน้  อยากเรยีนคณะแพทย ์ เหมอืน
กดดันตัวเอง  เหมอืนความรูส้กึว่าตอ้งแขง่ขันกับคนอืน่ แตก่็อยากชว่ยคนดว้ย เราไมเ่ขา้ใจตัวเองว่าจรงิๆ 
เราตอ้งการอะไรกันแน่  แตพ่อเราเริม่เขา้ใจในหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดค้ าตอบว่าอยากเรียน
แพทยเ์พราะเราอยากชว่ยคน เราไมไ่ดจ้ะแขง่กับคนอืน่ เพราะฉะนัน้คดิไดว้า่การชว่ยคนไมจ่ าเป็นตอ้งเป็น
แพทยเ์ป็นอยา่งอืน่ก็ไดจ้งึไมก่ดดันตัวเอง แตก่็ท าเต็มทีน่ะแลว้สดุทา้ยก็สอบเขา้แพทยไ์ดด้ังหวัง

กัลยาภรณ์ วงษ์เกดิ ศษิยเ์กา่โรงเรยีนโยธนิบรูณะ    จ.กรุงเทพ

ชว่งกอ่นทีเ่ป็นนักเรยีนแกนน า ใหมเ่ป็นคนทีม่ปัีญหา เกีย่วกับการจัดระเบยีบเวลาของตัวเอง และก็ยังคดิ
อะไรแบบแคบๆ  พอวันนงึเราเขา้มาท างานตรงนี้ ไดน้ าหลักเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้มาใชม้กีารตัง้ค าถาม 
คดิอะไรก็ตอ้งมองใหร้อบขึน้ มมีมุมองกวา้งขึน้ และสามารถจัดสรรเวลาเรยีนกับเวลาท ากจิกรรมอย่างไมม่ี
ปัญหา เพราะวา่ชว่งนัน้เป็นชว่ง  มัธยม 6 ตอ้งเขา้ก็แบง่เวลาทีจ่ะอ่านหนังสอืสอบเขา้มหาวทิยาลัยคะ่ 
ใหมก่ลา้พูดไดเ้ต็มปากว่าเศรษฐกจิแบบพอเพียงท าใหช้วีติเราดขี ึน้

พัทธนันท ์ ล ิม่รัตน์สวุรรณ ศษิยเ์กา่โรงเรยีนดาราวทิยาลัย  จ.เชยีงใหม่

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสอนเราอยา่งหนึง่วา่ควรจะท าอะไรใหส้ังคมมากกว่าสังคมท าอะไรให ้
เรา หลักนี้ไดจ้ดุประกายความคดิทีว่า่เมือ่เราพอ เราจะแบง่ปันใหค้นอืน่

วลรีรัตน์  ศษิยเ์กา่โรงเรยีนลาซาล (มารดาพทิักษ์) จ.จันทบรุี

“หนูคดิวา่เศรษฐกจิพอเพียงเป็นเหมอืนระฆังเตอืนใจใหก้ับหนู เพราะนสิัยสว่นตัวจะไมเ่หมอืนผูห้ญงิ 
เมือ่กอ่นจะเป็นคนทีใ่จรอ้นมาก ไมพ่อใจจะโวยวายวนีใส ่ แตต่อนนี้ก็จะยอมเสยีเวลา 5-6 วนิาทคีวบคมุ
อารมณ์ตัวเองว่าถา้เราเผลอไปท าอะไรไมด่ ีพ่อแมก็่จะเสยีใจ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเหมอืนเสยีงทีอ่ยูข่า้ง
หเูรา คอืจะท าอะไรก็ตอ้งมคี าถามแลว้ว่าเรื่องไหนควรท า ท าเลย เรือ่งไหนไมค่วรท าก็อย่าท า”
นางสาวศริพิร นวลสทีอง ศษิยเ์กา่โรงเรยีนรัษฎา จังหวัดตรัง



ขอ้สงัเกตจากการด าเนนิโครงการ

• การขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงควรท าความเขา้ใจในประเด็นตา่งๆ ใหต้รงกัน
กอ่นจงึจะสามารถขับเคลือ่นไปไดถ้กูทาง

• ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งวา่ปศพพ.คอืหลักคดิหลักปฏบิัต ิทีน่ าสคูวามส าเร็จ

• เป้าหมายคอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ของผูบ้รหิาร/คร/ูเด็ก (ไมใ่ชร่ปูแบบ/ไมใ่ช่
เฉพาะแผนปฏบิัตกิารหรอืแผนการสอนครบ) 

• ความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิของบทบาทหนา้ทีแ่ละเป้าหมายของการเป็นคร/ูของผูบ้รหิาร

• เขา้ใจและรวูธิกีารน าเครือ่งมอืจัดการเรยีนรูต้า่งๆ มาใช ้

• การจัดการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งอปุนสิยั “พอเพยีง”

• ตอ้งเปิดโอกาสใหนั้กเรยีนน าหลักปรัชญามาใชใ้นการท ากจิกรรมตา่งๆ (การเรยีนรู ้
นยิาม หรอืการคดิวเิคราะหท์ าใหเ้ขา้ใจ) ตอ้งอาศัย coach ในทกุระดับ/การถอด
บทเรยีนตนเอง/การสะทอ้นคดิ (Reflection) และเชือ่มโยงเขา้สูห่ลัก 3 หว่ง 2 
เงือ่นไข เพือ่ใหนั้กเรยีนเขา้ใจถงึวธินี าไปใชส้รา้งความส าเร็จและท าใหเ้ห็นคณุคา่

• การใหนั้กเรยีนเห็นคณุคา่ ใหท้ าบอ่ยๆ ซ ้าๆ จงึจะเกดิเป็นอปุนสิยั

• การพัฒนานสิยัตอ้งอาศัยเวลาคอ่ยๆ เกดิขึน้

• ผูบ้รหิาร/ครจูาก รร. ศรร. (การดงึครจูากหอ้งเรยีนมากไปท าใหไ้มไ่ดส้อนเด็ก/ไมม่เีวลา
พัฒนาโรงเรยีนตน ตอ้งมวีธิบีรหิารจัดการ)

• ปัจจัยทีท่ าใหก้ารขับเคลือ่นทีป่ระสบผลส าเร็จไดด้ใีนโรงเรยีน

• ผูบ้รหิาร/ครแูกนน าเป็น coaching team ใน รร. 

• มนีโยบายชดัผูบ้รหิารผูบ้รหิารท าตนเป็นแบบอยา่ง

• ดงึครมูามสีว่นรว่มคดิ รว่มท า ท าความเขา้ใจใหเตรงกันและท าใหค้รรููส้กึวา่เป้าหมาย
ของตนตรงกับเป้าหมายของโรงเรยีน

• เครอืขา่ยการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิัต ิ(COP) ชว่ยใหค้รเูรยีนรูไ้ดด้ ีมเีพือ่นและมี
ก าลังใจในการท างาน

• อาจใชต้ลาดนัดความรูเ้ป็นเป้าหมาย แตต่อ้งมกีระบวนการท างาน+ถอดบทเรยีน
เป็นระยะๆ เพือ่เขา้ใจและพัฒนาการเรยีนรูข้องตน

• เครอืขา่ย on line กระตุน้ใหค้รมูาแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเตมิเต็ม แต่ตอ้งมี
ผูด้แูลตอบ/เตมิประเด็น/ตัง้กระทู ้

• เขตพืน้ที/่ศกึษานเิทศทีส่ามารถขับเคลือ่นหลักปรัชญาใหป้ระสบผลตอ้งมคีวามเขา้ใจในหลัก
ปรัชญาอยา่งแทจ้รงิ ลดการสัง่การ ท าตัวเป็น coach/ประสานความชว่ยเหลอื รร. ใหก้ าลังใจ
คร ูและรว่มเรยีนรูไ้ปกับครู

• ผูป้ระเมนิตอ้งเขา้ใจหลักปรัชญา กรอบแนวคดิของการเป็นศนูยก์ารเรยีนรูอ้ยา่งถกูตอ้งและ
ชดัเจนจงึจะสามารถคัดเลอืกโรงเรยีนทีม่ศีักยภาพและเป็นแบบอยา่งไดม้ฉินัน้จะท าให ้การ
ขับเคลือ่นหลักปรัชญาผดิเพีย้น และท าลายก าลังใจของคนท างาน



ประเด็นพจิารณา

• ครแูกนน าใชเ้วลาออกไปขยายผลภายนอก VS การพัฒนาในโรงเรยีนและการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการจัดการเรยีนรูข้องตน

• รางวลัเพือ่กระตุน้การมสีว่นรว่ม vs ท าดว้ยใจ

• ท าเล็กๆ ใหเ้ขม้ขน้ vs ท าใหไ้ดป้รมิาณ


