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เอกสารรายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
สถานที่ต้ัง ถนนทวีราษฎร์ภักดี  เลขที่ 255 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รหัสไปรษณีย์  ๘๔๓๓๐ 
โทรศัพท์๐๗๗ – ๔๒๕ - ๐๕๓ 
โทรสาร ๐๗๗ - ๔๒๕ - ๔๗๐    Website  www.tpp.ac.th   
ชื่อ-สกุลผู้อำนวยการสถานศึกษา นางเพียงแข ชิตจุ้ย  โทรศัพท์ 090 197 8991 
ชื่อสกุลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา    -     โทรศัพท์  -  
ชื่อสกุลครูแกนนำ  นายเอกชัย  อะหลีแอ               โทรศัพท์ 083 520 9512 
ชื่อสกุลครูแกนนำ  นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน   โทรศัพท์ 085 792 3589 
ชื่อสกุลครูแกนนำ  นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์    โทรศัพท์ 089  727  2172 
 
1. เหตุผลท่ีสถานศึกษาขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้   เพ่ือเป็นแนวทา งการ
ดำเนินชีวิตที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและการบริหารจัดการในภาคส่วน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป นำหลักปรัชญาเศรษฐ กิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแนวทางและวิธีการต่างๆ แตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่   สอดคล้อง
กับประเด็นการพัฒนาที่สำคัญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ การสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมพร้อมของ คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบ
จาการเปลี่ยนแปลง  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพ่ือเสริมสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืน  มีศักยภาพใน
การวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  รู้จักสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน  ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาและแหล่งเรี ยนรู้ใ นร ะดับ
ชุมชน  รวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ำและที่ ดินเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหารและการปรับโครงการทาง
เศรษฐกิจ 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้ตระหนักนึกถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ใน
การทำงานและปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือตอบสนองพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต ๑๑   ชุมชน  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการคัดเลือก ศรร.ของโรงเรียน (ศรร.02) 
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2. ข้อมูลท่ัวไป  ประกอบด้วย 

2.1 จำนวนครู  และบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูจ้างสอน) ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนจำแนกตามระดับการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญา
โท 

สูงกว่าปริญญาโท รวม 

ภาษาไทย - 8 1 - 9 
วิทยาศาสตร์ - 10 6 - 16 
คณิตศาสตร์ - 7 4 - 11 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- 11 0 - 11 

สุขศึกษาและพลศึกษา - 5 0 - 5 
ศิลปะ - 7 1 - 8 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 7 2 - 9 
ภาษาต่างประเทศ - 8 6 - 14 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 0 - 3 
บุคลากรทางการศึกษา - 4 1 - 5 
รวมทั้งสิ้น - 70 21 - 91 

 

      2.2 จำนวนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ทั้งหมด 
นักเรียนที่มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง (จำนวนคน/ร้อยละ) 

นักเรียนแกนนำ
ขับเคลื่อน 

ระดับมัธยมศึกษา    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 393 369/94 20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 387 363/94 18 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 299 281/94 16 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 227 213/94 10 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 177 166/94 10 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 188 176/94 10 

รวมท้ังส้ิน 1,671 1,568 84 
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    2.3 บริบทของสถานศึกษา/ลักษณะของชุมชน/ภูมิสังคม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีลักษณะเป็นแหล่งชุมชน  มีสภาพเป็นเกาะ 
ล้อมรอบด้วยทะเล โรงเรียนต้ังอยู่ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเกาะสมุย  โรงเรียนห่างจาก
อำเภอประมาณ  ๑๗   กิโลเมตร มีช ุมชน ๒ ตำบลคือ ตำบลแม่น ้ำ และตำบลบ่อผุด มีประชากรประมาณ    
๒๖,๗๘๓ คน เนื้อที่ ๒ ตำบล ประมาณ ๙๑.๒๗ ตารางกิโลเมตร  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนประกอบ ด้วย  
โรงแรม  รีสอร์ท  ร้านค้า  และบ้านเรือนประชากร  อาชีพหลักของชุมชม คือ การทำสวน   ค้าขาย จำหน่ายของ
ฝาก ร้านอาหาร   และบริการการท่องเที่ยว    เนื่องจากตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุดมีชายหาดที่สวยงาม  จึงทำให้
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจที่จะสร้างโรงแรมและที่พัก ลักษณะชุมชนมีประชาชนอาศัยค่อนข้างมาก ให้
มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปคือประเพณีจบปีจบเดือนตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี  โดยจัดที่วัดหน้าพระลาน ประเพณีชัก
พระ ประเพณีว ันตายาย(วันสารทเดือนสิบ) ประเพณีกินข้าวห่อ  ผู ้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย   อาชีพหลักคือรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๙๕   รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ ๕๑,๖๑๒  บาท/
คน/ปี 
 
 2.4 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา/อัตลักษณ์ของนักเรียน 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ตามรอยหลวงพ่อ 

อัตลักษณ์ของนักเรียน คือ วิชาการเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี บรรยากาศดี ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

  2.5 แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีอะไรบ้าง/ใช้ประโยชน์อย่างไร) 
 

ท่ี ฐานการเรียนรู้ ประโยชน์ 
1. คัดแยกแหล่งขยะ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ หลักคุณธรรมเก่ียวกับ การคัด

แยกตามประเภทของขยะ โดยแบ่งแหล่งขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
- ขยะย่อยสลาย คือ ขยะเน ่าเส ียและย่อยสลายได้เร็ว   นำมาหมักทำปุ๋ย
ได้  เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
- ขยะร ีไซเคิล คือ ของเสียบรรจ ุภ ัณฑ ์หร ือวัสดุเหลือ ใช้ที ่นำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องด่ืม เศษพลาสติก  เศษ
โลหะ กล่องเครื่องด่ืม เป็นต้น 
- ขยะทั่วไป คือขยะประเภทอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าถ้านำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่  เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป  ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร  เป็นต้น 
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ท่ี ฐานการเรียนรู้ ประโยชน์ 
- ขยะอ ั นตร า ย  ค ื อ  ขยะปน เป ื ้ อนท ี ่ ก ่อ ให ้ เก ิ ดอั นตร ายต ่ อคนและ
สิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ติดไฟง่าย  ปนเปื้อนสารพิษ  กัดกร่อน  มีเชื้อโรคปะปน
อยู่ ระเบิด ทำให้ระคายเคือง เป็นต้น 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ
เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีโดยใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงได้ 

2. มุมานะทำปุ๋ยหมัก 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ หลักคุณธรรม บูรณาการ
เก่ียวกับการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์จากฐานที่ 1 คัดแยกแหล่งขยะ โดย
การนำขยะที่ย่อยสลายได้ มาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ  
2. มีปุ๋ยชีวภาพ ที่เกิดจากการใช้ หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงได้ 

3. ใจรักการเกษตร 1. ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมได้รับความรู ้ความเข้าใจ หลักคุณธรรม บูรณาการ
เก่ียวกับการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์จากฐานที่ 2 มุมานะทำปุ๋ยหมัก มา
ประยุกต์ใช้การทำเกษตรปลูกผักสวนครัว 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะกระบวนการทำเกษตรพ่ึงพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงได้ 
3. มีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือรับประทานและจำหน่ายได้ 

4. แสนวิเศษจากวัสดุ 1. ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมได้รับความรู ้ความเข้าใจ หลักคุณธรรม บูรณาการ
เก่ียวกับการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์จากฐานที่ 1 คัดแยกแหล่งขยะ โดย
การนำขยะขยะรีไซเคิล มาผลิตชิ้นงานต่างๆ เพ่ือสร้างมูลค่าและรายได้ 
2. มีผลงานที่เกิดจากการออกแบบ ผลิตชิ้นงานต่างๆ ที่หลากหลายตามหลัก
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงได้ 

5. ระบุความพอเพียง 1. ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมได้รับความรู ้ความเข้าใจ หลักคุณธรรม บูรณาการ
เก่ียวกับการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์จากฐานที่ 2 มุมานะทำปุ๋ยหมัก ฐาน
ที่ 3 ใจรักการเกษตร และฐานที่ 4 แสนวิเศษจากวัสดุ โดยการนำผลผลิตมา
อุปโภค บริโภค หากเหลือกินเหลือใช้ก็จัดจำหน่าย ได้แก่ สินค้าแปรรูป ปุ๋ย
ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ขยะรีไซเคิล และสินค้าเกษตร จัดแสดงจำหน่ายในรูปแบบ
ตลาดถนนคนเดิน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำหลักการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม และสังคมที่
ดีตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงได้ 

6. เยี่ยงอย่างการออม ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมได้รับเงื ่อนไขความร ู ้  เง ื ่อนไขคุณธรรม โดยใช้ห ่วง
พอประมาณ ห่วงมีเหตุผล และห่วงภูมิคุ้มกัน บูรณาการมิติด้านวัตถุ มิติด้าน
สังคม มิติด้านวัฒนธรรม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์จากฐาน
ที่ 1 คัดแยกแหล่งขยะ ฐานที่ 2 มุมานะทำปุ๋ยหมัก ฐานที่ 3 ใจรักการเกษตร 
ฐานที่ 4 แสนวิเศษจากวัสดุ และฐานที่ 5 ระบุความพอเพียง สามารถแปลง
สิ่งของเป็นเงินสู่การออมที่ยั่งยืน เกิดรอยยิ้มแห่งความสุข  
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3. แนวทางในการดำเนินการในด้านต่างๆ ซ่ึงสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 3.1 การบริหารจัดการ 

 โรงเร ียนทีปราษฎร ์พิทยา ได้จ ัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยมุ ่งเน้น
การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย” ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีการ บูรณากา รใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
มีการใช้ทักษะชีวิตที่ ดี โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐ กิจ
พอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีการติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและชุมชนต่อไปสถานศึกษาน้อมนำหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนนำผลที่ได้จากการเรี ยนรู้ไปใช้
เป็นทักษะในการดำเนินชีวิต สถานศึกษากำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประจำปี มี
การบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง มี
ทักษะและเกิดความสุขในการเรียน มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการนำนโยบาย เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ทำความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม แบ่ง
ครูแกนนำบูรณาการตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมการ เรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วได้มีการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม หลัง
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีการรายงานผลการดำเนินการโดยใช้แบบทดสอบ/แบบบันทึกคะแนน/แบบประเ มิน
โครงการและรายงานผลจากการดำเนินการโดยมีการนำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการ
ติดตามผลการดำเนินงานอยู่เสมอเม่ือได้มีการนำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปผลเป็นรายภาคการศึกษา และนำข้อมูล
ต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 บุคลากร 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง 
มีการ จัดสรรทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง พร้อมกับอยู่บน
รากฐานทางวัฒนธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงบุคลากรของ
โรงเร ียนทีปราษฎร์พิทยาเกินกว่าครึ ่งหนึ ่ง มีความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมายที่ถูกต้องตามหลักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณากา รหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ อันเห็นได้จากการ จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง ไป
ปฏิบัติ จนทำให้เกิดผลประจักษ์ต่อตัวผู้เรียน บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง 
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อาทิเช่น ร่วมจัดนิทรรศการโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา การศึกษาดูงานศูนย์การ เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำ เร็จ บุคลากรหลายท่านเป็นแบบอย่างที่ ดีในการดำ เนิน
ชีวิตให้กับผู้อ่ืนได้ มีวินัยในตนเอง ไม่ทำให้ตนเองและผู้อ่ืน เดือดร้อน รวมทั้งมีอุปนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่ อแผ่ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีใจกุศล บริจาคทานและทำบุญเป็นนิจ และมีส่วน ร่วมในการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
สม่ำเสมอและอีกทั้งยังมีความตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแ วดล้ อมเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาและชุมชนได้ 
 3.3 งบประมาณ 

 โรงเร ียนทีปราษฎร์พิทยา มีแผนงานการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ที ่พอเพียงและ
สอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำเนินการตามแผนงบประมาณพร้อมติดตามประเ มินผล
การดำเนินโครงการ และปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสมในปีต่อไป มีการวางแผนการ
ดำเนินงานบริหารจัดการ งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงผลท่ีจะเกิดขึ้ นกับผู้ เรียน 
สถานศึกษา และชุมชนอย่างคุ้มค่า และผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในทักษะชีวิตได้ มีการประชุมชี้แจ งกา รจัดสรร
งบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณ  ทำความเข้าใจในการจัดสรรจัดซื ้อสื่อ ว ัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และ
เหมาะสมด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต คำนึงถึง ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียน ชุมชนและสถานศึกษา สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกงาน ทุกโครงการ และทุกกิจกรรม เม่ือดำเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ตรวจสอบ การจัดซ้ือสื่อวัสดุอุปกรณ์ ติดตามการใช้ประโยชน์จากสื่อวัสดุที่จัดซ้ื อ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน จากการดำเนินการบริหารงบประมาณได้นำ ผลการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินงาน โดยการนำข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนา
ให้ก้าวหน้าและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตต่อไป 

 3.4  แหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงด้านการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย แปลงเกษตร ศูนย์การคัดแยกขยะ  ปุ๋ยหมักอินทรีย์  
ธนาคารโรงเรียน กลุ่มผลิตเครื่องใช้จากหนังสัตว์ ชิ้นงานเรซ่ิง ห้องคหกรรม  และโรงเพาะเห็ด ประกอบการเรียนรู้
ประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสื่อความได้ถูกต้องและชัดเจน มีการ
ประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการประเมิน
มาพัฒนา ปรับปรุงฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ครู ได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือใช้
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย ทำให้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีฐานการเรียนรู้ที่สามารถรองรับ
นักเรียน สถานศึกษาอ่ืน ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.5 วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

(บรรยายในภาคผนวก) 

4. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 4.1 ผู้บริหาร 

 ๔.๑.๑ ผู้บริหารนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เกิดผล
อย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ  
 
 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง  ผู้บริหารมีการจัดทำวารสาร
เผยแพร่การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเว็บไซต์ www.tpp.ac.th ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
 4.1.2 ผู้บริหารนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาท้ัง 4  
ด้านอย่างไร (งานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานวิชาการ/งานบริงานบุคคล/การบริหารงานงบประมาณ) และ
จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดขึ้นต่อสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง ( Best 
Practice) 
 
  ผู้บริหารนำความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติและนำมาใช้ในการบริหาร
จ ัดการสถานศึกษา นำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับ
ศักยภาพของตนและภูมิหลัง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเอง และสถานศึกษา นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ ดี ในการใช้
ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ทำให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษามีแบบอย่างที่ดีในการนำหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ผู้บริหารสามารถนำประสบการณ์ในการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองปฏิบัติมาถ่ายทอดและมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเ พียง ใน
สถานศึกษาจนประสบความสำเร็จจัดการศึกษาตามลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นการศึกษา
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนการสอนให้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ คู่คุณธรรม  ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็น ไทย ” 
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในกระบวนการ จั ดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง
ผู้บริหารนำความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุ ก ต์ใช้ ใน
การปฏิบัติของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” ซ่ึงคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้นำวิสัยทัศน์ที่
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เอกสารรายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

กำหนดมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องการสร้างความสัมพันธ์กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผูป้กครองและชุมชน ผู้บริหารนำความรู้และประสบการณ์ที่ตนได้รับจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
มาปฏิบัติขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื ่อง อาทิเช ่น กิจกรรมปลูกป่าเพื ่อลดภาวะโลกร ้อน กิจกรรมนาฎศิลป์ 
กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล เป็นต้น บรรยายการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำ เนิน
ชีวิต ในกิจกรรมพบปะโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อผุด และโรงเรียนบ้านปลายแหลม  
 

๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 ๔.๒.๑ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 65 คน ซ่ึงมากกว่าก่ึงหนึ่งในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียน
การสอนและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๔.๒.๒ การพัฒนาและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ ดี 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเอง อันจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมโครงการ
สานฝันของพ่ออยู่อย่างพอเพียง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา การศึกษาดู
งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
  ๔.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูและบุคลากรทางการศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ ในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น
มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานของหลักสูตรพุทธศักราช 2551 รวมทั้ง หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ จนสามารถพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผล นักเรียนสามารถถอดบทเรียนจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  ๔.๒.๔ พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายเป็นแบบอย่างที่ ดีได้ครูมากกว่าก่ึงหนึ่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ  การ
วัดและการประเมินผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายอย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อเสร ิมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยครูผู้สอนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนนำการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้มาพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะอยู่อย่างพอ เพียง
ของผู้เรียน 
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  ๔.๒.๕ การสร ้างความสัมพันธ์ก ับเพื ่อนครู  น ักเร ียน ผู ้ปกครองและชุมชน คร ูสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้เพ่ือนครูในสถานศึกษา จนมีครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตา ม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้มีครูแกนนำทีส่ามารถนำบทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตา ม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น น้ำวิเศษในครัวไทย หน่อไม้ดัดจริตปุ๋ยพันล้าน จากการถอดบทเรียนของ
ตนมาจัดทำเป็นสื่อขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ จนเห็นผลประจักษ์ ทำให้มีสถานศึกษาเครือข่าย
เพ่ิมมากขึ้น 

 ๔.๒.๖ ครูแกนนำทุกกลุ่มสาระ เขียนตัวอย่างเรื่องเล่าของครูในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้/ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างหลักคิดพอเพียงให้แก่นักเรียน  

(บรรยายในภาคผนวก) 
 

๔.๓ นักเรียน 
 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีนักเรียนที่เข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการ 

เรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา และปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีดังนี้ 

 ๔.๓.๑ มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มี 
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไ ด้อย่าง
ถูกต้อง ซ่ึงเห็นได้จากการปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียง นักเรียนนำอาหารกลางวันใส่ปิ่นโตมารับประทานที่โรงเรียน ใช้
แก้วน้ำด่ืมผกพาแทนแก้วพลาสติก ใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน  นักเรียนปั่นจักรยาน
มาโรงเรียน เป็นต้น 
   ๔.๓.๒ มีความสามารถในการเร ียนร ู ้ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ักเร ียน มี
ความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่า และเกิดศรัทธาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำ เนิน
ชีวิต นักเรียนมีทักษะในการจัดสรรพ้ืนที่ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกผัก การทำปุ๋ยหมัก การแปร
รูปอาหาร งานแกะสลักเครื่องหนัง  เป็นต้น จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ๔.๓.๓ มีความรู้  คุณลักษณะอยู ่อย ่างพอเพียงตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แบบอย่างที่ดีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตา มหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน นำมาพัฒนาตนเองจนสามารถจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๓.๔ มีความสำเร็จที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตินักเรียน ส่วน
ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการมีวินัย การใช้จ่าย มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพหรือใช้จ่ายทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล การใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
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เอกสารรายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ผู้เรียนมีอุปนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน รวมทั้งกระทำ ตน เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม นักเรียนแกนนำและเพ่ือนนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรั บใช้ใน
การทำกิจกรรม จนประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกให้รางวัล  “เด็กดีทีปกรณ์” 

  ๔.๓.๕ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาจนมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่
อย่างพอเพียงเพ่ิมจำนวนขึ้นจากปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด จนสามารถเป็นแกน
นำในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมขยาย
ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล 
 

๔.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

   ๔.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะกรรมการสถา นศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสนใจเห็นคุณค่า ศรัทธาและมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่
ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
   ๔.๔.๒ บทบาทในการให้การสนับสนุน  ส่งเสร ิมสถานศึกษาในการขันเคลื ่อนปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทในการสนับสนุน จัดหางบประมาณในการส่งเสริม สถานศึกษาในการขับเคลื่ อนหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐ กิจ
พอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล เห็นชอบในการดำเนินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการของโร งเรี ยน 
เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้โครงการต่างๆสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี / แหล่งเรียนรู้ / ส่ิงแวดล้อม 
 
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสาน
สัมพันธ์กับชุมชน เผยแพร่ข่าวสารและหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ
ได้ใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
  ๕.๑ ความพร้อมของอาคารสถานที่ท่ีเอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีอาคารสถานที่ท่ีสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจน มีแผนการ
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ปฏิบัติงาน โครงการงบประมาณ มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  
รวมถึงแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้  โครงการต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่อง อาคาร สถานที่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕.๒ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและเ พีย งพอกับ
จำนวนนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง  ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ที ่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจ ัดการอย่างพอเพียง  มี
วิทยากรรับผิดชอบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถอธิบายความหมายได้
อย่างถูกต้องและมีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถู กต้อง
และชัดเจน มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และมี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.๓ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ มีผู้รับผิดชอบในการปรับใช้อาคารสถานที่ให้ 
เอ้ืออำนวยต่อสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนทำ ให้ ชุ มชน
หน่วยงานอื ่นๆได้ใช ้ประโยชน์  มีส ่วนร ่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการูแลร ักษาและพัฒนาอาคาร  สถานที่
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
๖. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 
  ๖.๑ การวางแผนและดำเนินการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง
ของสถานศึกษาโรงเรียนมีการวางแผนในการสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือมาศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำ
ร้อน  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเพ่ือรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอ่ืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

  ๖.๒ ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขั บ เคลื่ อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วย งาน
ภายนอก สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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   ๖.๓ สถานศึกษามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชน และหน่วยงานอ่ืนในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับการ
สนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชน จัดบรรยายให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนแม่น้ำ  ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
และการประสานงานอย่างดีจากผู้นำท้องถิ่น จนทำให้ชาวบ้านในชุมชนแม่น้ำ มีการดำเนินชีวิตที่ ดีขึ้น ในการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พออยู่ พอกิน พอเพียง และเห็นคุณค่าในสิ่ งที่
ตนเองมี 
   ๖.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่า งแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนได้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สามารถบริหาร
จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้ชุมชนแม่น้ำได้รับการประเมินจนเป็นสถาน
ชุมชนพอเพียง  
  ๖.๕ ผลความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ   อาทิเช่น  เทศบาลนครเกาะ 
สมุย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย กลุ่ม อสม. ตำบลแม่น้ำ และโรงเรียนในเครือข่าย เป็นต้น 
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงให้สถานศึกษาอ่ืน
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ทำให้ชุมชน หน่วยงานภายนอก สถานศึกษา
เครือข่าย เห็นคุณค่า ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
สู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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เอกสารรายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

7.1 วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

 การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้   

๑. การบริหารจัดการในสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่ วนร่วม
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางของ ความพอดี ความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรั บ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซ่ึงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มี ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียง มีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการปฏิบัติตนเป็น แบบอย่าง เป็นเหตุ เป็นผล พอประมาณ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่า งๆ
ให้กับตนเองและสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  มี
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นการศึกษาซ่ึงยึดผู้ เรียนเป็นสำคัญ มี การ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  ตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีการติดตามผล การดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในโรงเรียนและชุมชน 

 ๒. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการ
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ของ เศรษฐ กิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริม ให้บุคลากรแสวงหาความรู้เ ก่ีย ว กับปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้า ที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนนำผลท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
ทักษะชีวิต สถานศึกษากำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประจำปี มีการบูรณาการและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีทั กษะและเ กิด
ความสุขในการเรียน มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ทำความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม แบ่งครูแกนนำ
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บูรณาการตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระ จากการจัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมก ารเรียนการสอนตา มหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรมหลังดำเนิน กิจกรรม
ตามโครงการ มีการรายงานผลการดำเนินการโดยใช้แบบทดสอบ / แบบบันทึกคะแนน / แบบประเมินโครงการ
และรายงานผลจากการดำเนินการโดยมีการนำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการติดตา มผลการ
ดำเนินงานเม่ือได้มีการนำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปผลเป็นรายภาคการศึกษา และนำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและมีปร ะสิ ทธิ ผลใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโ รง เรี ยน   
ทีปราษฎร์พิทยา มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดย ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานสัมพัน ธ์กับ
ชุมชน เผยแพร่ข่าวสารและหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรี ยนรู้  
เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในสถานศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน 

๕. ความสัมพันธ์ชุมชนกับหน่วยงานภายนอก  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุ มชน 
จัดบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนอำเภอ
เกาะสมุยและชุมชนใกล้เคียงซ่ึงได้รับการสนับสนุนและการประสานงานอย่างดีจากผู้นำท้องถิ่น จนทำให้ชาวบ้าน
ในชุมชนอำเภอเกาะสมุยมีการดำเนินชีวิตที่ ดีขึ้นในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรั บใช้ในการ
ดำเนินชีวิต พออยู่ พอกิน พอเพียงและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี ทำให้ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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7.2 เรื่องเล่าของครูเก่ียวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างอุปนินัยพอเพียง  

๔.๒.๖ ครูแกนนำทุกกลุ่มสาระ เขียนตัวอย่างเรื่องเล่าของครูในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา  
ใช้ในการจัดการเรียนรู้/ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างหลักคิดพอเพียงให้แก่นักเรียน  
 
 1. เรื่องเล่าของคุณครูพิมพ์พร  ทิมขำ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการออกแบบ

การเรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาดังกล่าว จัดทำแผนการเรียนรู้  แผนวัดประเมินผล  โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหลักการ  2 เง่ือนไข 3 ห่วง 4 มิติ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงละครรำ ในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 อธิบายได้ว่า  

ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  2 เง่ือนไข คือ  
1. เง่ือนไขความรู้  จัดองค์ความรู้เรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการแสดงละครรำ ให้เข้าใจ เรียนรู้เรื่อง

ประวัติความเป็นมา ความงามและคุณค่า ท่ารำที่ใช้ประกอบการแสดง และการนำไปใช้ 
2. เง่ือนไขคุณธรรม  นำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาเป็นแนวในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  3 ห่วง คือ  
1. มีเหตุผล การศึกษาหลักการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  ค้นคว้าหาความรู้ในอินเตอร์เน็ต และ

ความคิดสร้างสรรค์ ใช้หลักการให้เหตุผลท่ีถูกต้องในองค์ความรู้เรื่องปริมาตรและพ้ืนที่ผิว  
2. พอประมาณ การจัดกิจกรรมกลุ่มเหมาะสมเพียงพอกับเวลาที่กำหนดให้ในแต่ละกิจกรรม 
3. ภูมิคุ้มกันที่ดี  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่แผนการเรียนรู้ย่อมมีปัญหา อุปสรรค์ สามารถแก้ปัญหา 

โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  3 มิติ คือ 
1. มิติสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศชั้นเรียนมีความเหมาะสม มีความสุข เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับนักเรียน 
2. มิติสังคม นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้เป็นอย่างดี  
3. มิติเศรษฐกิจ การใช้อุปกรณ์ได้คุ้มค่า เสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์ในบทเรียน 
4. มิติวัฒนธรรม นักเรียนนำองค์ความรู้ในชั้นเรียนที่สอนในแต่ละวันกลับไปทบทวนความรู้ที่บ้าน และ

สร้างสรรค์เนื้อหา คิดประดิษฐ์ท่ารำ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมให้กับตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ความสุข 
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จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้การใช้แผนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนได้ มีใบงาน 
ชุดคำถาม การทบทวน การถอดบทเรียน ก่อน- หลังการสอนทุกครั้ง แล้วนำผลมาประเมิน แก้ปัญหา และสามารถ
นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้  จึงทำให้ครูม่ันใจว่านักเรียนได้เรียนรู้จริง  เกิดมี
ความเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ 
  
 2. เรื่องเล่าของคุณครูพรกมล กุลทอง  ครูกลุ่มกิจกรรมแนะแนว 
 

สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)ได้นอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  และเพ่ือปลูกฝังเจตคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการใช้ชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยยึด
หลักการดําเนินชีวิตบนทาง สายกลาง คือมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่พัฒนาขึ้นจากความรู้คุณธรรม 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสมดุล ในชีวิต พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดย
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามหลัก ๒ เง่ือนไข ๓ ห่วง ๔ มิติ ดังนี้ 

๒ เง่ือนไข 
๑. เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้ที่ เก่ียวกับวิชาการต่างๆอย่างรอบคอบ ความรอบคอบที่จะ 

นําความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือ ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 ๒. เง่ือนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 

ความอดทนและมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ ดําเนินชีวิตและคุณธรรมต่างๆ ที่ช่วยกํากับการดําเนิน ชีวิตให้อยู่
ในครรลองที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ เป็นต้น 

๓ ห่วง 
     ๑. ความพอประมาณ   ความพอดีที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีและเป็นอยู่ 
     ๒. ความมีเหตุผล   การตัดสินใจที่เป็นไปอย่างมี เหตุผล โดนพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจน คํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่าง รอบคอบ  
     ๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
๔  มิติ  
    ๑ .มิติเศรษฐกิจ  ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้จ่ายตามความจำเป็น รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 

ลเหมาะสม ทุกคนเกิดมาต่างก็อยากมีชีวิตอยู่อย่างยาวนาน อย่างมีความสุข  
    ๒. มิติสิ่งแวดล้อม สังคม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
    ๓. มิติวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 
    ๔ .มิติสังคม การช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไ ด้อย่างเหมาะสมและ

เป็นสุขได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ทา ให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี รู้จักเลือกและตัดสินใจ
ได้อย่างฉลาดและเหมาะสม การทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ      

กระบวนการแนะแนวได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการแนะแนว จะช่วยให้เกิด
การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็น
วิถีการดําเนินชีวิตที่อยู่บนทางสายกลาง มี ความพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น ตามความ
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เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยใช้เง่ือนไขความรู้ และคุณธรรม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติคือ ด้าน 
จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังนั้นการแนะแนว อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางออก
และ ทางรอดของสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

 
 3. เรื่องเล่าของคุณครูปรมาภรณ์  ไชยเขียว  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 
 ข้าพเจ้าซ่ึงประกอบอาชีพครู มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของครูว่า ครู
มิได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนให้นักเรียนรู้หนังสือเท่านั้น แต่ครูมีหน้าที่สำคัญยิ่งคือการสอนคนซ่ึงหมายถึง เยาวชนที่
เป็นอนาคตของชาติ โดยครูต้องต้ังเป้าหมายในการสอนให้ศิษย์มีความรู้ คู่คุณธรรม เพ่ือศิษย์เหล่านั้นจะมีแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป 
 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการออกแบบ
การเรียนรู้โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนวัดประเมินผล โดยออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ตามหลักการ 2 เง่ือนไข 3 ห่วง 4 มิติ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครื่องหนังน่ารู้          ในรายวิชา ช่าง
หนัง 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อธิบายได้ว่า 
 ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ 2 เงื่อนไข คือ 
 1.  เง่ือนไขความรู้ จัดองค์ความรู้เรื่องหน่วยที่ 1 เครื่องหนังน่ารู้ ให้นักเรียนเข้าใจ มีความรู้เก่ียวกับการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการเลือกใช้และการนำเอาวัตถุดิบในการทำกระเป๋า     มีความรู้
เก่ียวกับการคิดราคาทุน ราคาขาย การจัดจำหน่าย มีความรู้ในการออกแบบต่างๆ  
 2.  เง่ือนไขคุณธรรม นำคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาเป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยกา ร เรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ มีความมุ่งม่ันเอาใจใส่ในการทำงาน  
 ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ 3 ห่วง คือ  
 1.  มีเหตุผล นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ ในอินเทอร์เน็ต ศึกษาขั้นตอนในการทำ ใช้ในการประหยัดเวลา
และเตรียมวัตถุดิบได้อย่างพอเพียง 
 2.  ความพอประมาณ จัดกิจกรรมให้เหมาะกับนักเรียน แบ่งกลุ่ม 4-6 คน สมาชิกพอเพียงกับงานที่ต้อ ง
ปฏิบัติ ราคาที่จำหน่ายต้องเหมาะสมและเพียงพอ 
 3.  ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนในการปฏิบัติงานล่วงหน้า การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ เหมาะสม
กับวัย มีความรู้ในการทำกระเป๋าหนังอย่างเพียงพอ 
 ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ 4 มิติ คือ 
 1.  มิติด้านวัตถุ  นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการทำกระเป๋าหนังชนิดต่าง ๆ  
 2.  มิติด้านสังคม นักเรียนสามารถทำกิจกรรมงานกลุ่มได้เป็นอย่า งดี มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับ เพ่ือน 
ครูกับศิษย์  
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 3.  มิติด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนสามารถนำวัตถุดิบมาใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด เห็นคุณค่าของวัตถุดิบ 
 4.  มิติด้านวัฒนธรรม นักเรียนมีความเป็นระเบียบ รักษาความสะอาด ใช้สิ่งอุปโภคแบบพอเพียง นักเรียน
สามารถนำความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  
 จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้การใช้แผนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนได้มีใบ
งาน ชุดคำถาม การทบทวน การถอดบทเรียน ก่อน –  หลัง การสอนทุกครั้ง แล้วนำผลมาประเมิน แก้ปัญหาและ
สามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้ จึงทำให้ครูม่ันใจว่านักเรียนได้ เรียนรู้จริง 
เกิดมีความเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ 
 

 4. เรื่องเล่าของคุณครูอัญวีณ์  หนูอุไร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้  
โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดทำแผนการเรียนรู้  แผนวัดประเมินผล  โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
ตามหลักการ คือ 2 เงื ่อนไข 3 ห่วง 4 มิติ ในหน่วยการเรียนรู ้ท ี ่ 1 เร ื ่องพื ้นที่ผิวและปริมาตร ในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อธิบายได้ว่า  

ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  2 เง่ือนไข คือ  
1. เง่ือนไขความรู้  จัดองค์ความรู้เรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ให้เข้าใจ เรียนรู้

เรื่องความหมาย สูตรปริมาตร  สูตรพ้ืนที่ผิว  ตัวอย่างการหาปริมาตร  ตัวอย่างการหาพ้ืนที่ผิว และการนำไปใช้  
2. เง่ือนไขคุณธรรม  นำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาเป็นแนวในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  แผนการ

จัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  3 ห่วง คือ  
1. มีเหตุผล การศึกษาหลักการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  ค้นคว้าหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต ใช้

หลักการให้เหตุผลท่ีถูกต้องในองค์ความรู้เรื่องปริมาตรและพ้ืนที่ผิว  
2. พอประมาณ การจัดกิจกรรมกลุ่มเหมาะสมเพียงพอกับเวลาที่กำหนดให้ในแต่ละกิจกรรม 
3. ภูมิคุ้มกันที่ดี  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่แผนการเรียนรู้ย่อมมีปัญหา อุปสรรค์ สามารถแก้ปัญหา 

โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  3 มิติ คือ 
1. มิติสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศชั้นเรียนมีความเหมาะสม มีความสุข เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด การจัดโต๊ะเก้าอ้ีได้เหมาะสม เพียงพอต่อผู้เรียน 
2. มิติสังคม นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้เป็นอย่างดี  
3. มิติเศรษฐกิจ การใช้อุปกรณ์ได้คุ้มค่า 
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4. มิติวัฒนธรรม นักเรียนนำองค์ความรู้ในชั้นเรียนที่สอนในแต่ละวันกลับไปทบทวนความรู้ที่บ้าน และ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้อย่างมีความสุข 

จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้การใช้แผนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนได้ มีใบงาน 
ชุดคำถาม การทบทวน การถอดบทเรียน ก่อน- หลังการสอนทุกครั้ง แล้วนำผลมาประเมิน แก้ปัญหา และสามารถ
นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้  จึงทำให้ครูม่ันใจว่านักเรียนได้เรียนรู้จริง  เกิดมี
ความเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ 

  
5. เรื่องเล่าของคุณครูจิราพร  บุญเหลือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 สำหร ับกลุ ่มสาระการเร ียนร ู้ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีน ้อมนำหลักปร ้พญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มาใช้ในการออกแบบการเร ียนร ู ้  โดยนำหลักปร ัญเศรษฐกิจพอเพีย งมาจ ั ดทำแผนการจ ัดการเร ียน รู้   
แผนวัดประเมินผล ออกแบบหน่วยการเรียนร ู้  ตามหลัก ๒ เงื ่อนไข ๓ ห่วง ๔ มิติ ในหน่วยการเรียนร ู้ที ่  ๒  
เร ื ่องวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๒  
อธิบายได้ว่า 
 ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ ๒ เง่ือนไข คือ 
  ๑ เง่ือนไขความรู้ จัดองค์ความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
คุณสมบัติของวัสดุที ่ เหมาะสำหร ับนำมาใช้สร ้างชิ ้นงาน จากนั ้นให้น ักเร ียนประยุกต์ใช ้ว ัสดุในท้องถิ่น  
หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและสามารถนำมาใช้สร้างชิ้นงานทดแทนวัสดุที่ มีราคาแพงหรือหา
ได้ยากในท้องถิ่นของอำเภอเกาะสมุย 
  ๒ เง่ือนไขคุณธรรม นำคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาเป็นแนวในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และการวัดประเมินผล  เช่น การนำวัสดุมาสร้างชิ้นงานหากนักเรียนมีวัสดุเหลือก็จะแบ่งปันเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  ชิ้นงาน
ที่ต้องใช้เครื่องมือช่างนักเรียนชายที่มีความถนัดมากกว่าเม่ือสร้างชิ้นเสร็จก่อนจะช่วยนักเรียนหญิง  
 ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ ๓ ห่วง คือ 
   ๑ ความมีเหตุผล  นำหลักการคิดเช ิงคำนวณมาเป็นแนวในการออกแบบหน่วยการเร ียน รู้   
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เช่น นักเรียนออกแบบลำ ดับขั้น ตอนกา ร
ปฏิบัติงานด้วยตนเองตัดสินใจว่าขั ้นตอนใดควรทำก่อน ขั ้นตอนใดควรทำหลัง หร ือในกรณีที่ เกิดปัญหาขึ้น  
ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนแต่คนในกลุ่มจะร่วมเสนอวิธีการแก้ปัญหาพร้อมบอกเหตุผลตามความรู้ พ้ืนฐาน
ของแต ่ ละคน  จ า กน ั ้ น สมาช ิ ก ในกลุ ่ มจะเล ื อกว ิ ธ ี ก าร แก ้ ป ัญหา ที ่ ม ีคว ามสมเหต ุ สมผลมากท ี ่สุด 
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
  ๒ พอประมาณ ในการปฏิบัติก ิจกรรมที ่ต้องใช้ว ัสดุสร้างชิ ้นงานจะปลูกฝังให้นักเรียนใชว้ัสดุ  
เท่าที ่จำเป็น ใช้อย ่างพอดี เช ่น การสร ้างชิ้นงานต้องใช้วัสดุให้พอดีไม่มากจนสิ ้นเปลือง แต่ก็ไม่น ้อยเกินไป 
จนชิ้นงานขาดความแข็งแรง หรือการเลือกใช้ประเภทวัสดุ ควรเลือกวัสดุที่ราคาไม่สูง หรือเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
ในท้องถิ่น 
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  ๓ ภูมิคุ้มกันที่ดี ในการปฏิบัติกิจกรรมหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ ไม่คาดคิดขึ้น นักเรียนต้องมีการ
เตรียมความพร้อมรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เช่น การออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสอนให้นัก เรียน
สำรองแฟ้มข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์ หากคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย หรือแฟ้มข้อมูลถูกทำลาย นักเรียนจะสามารถ
นำแฟ้มข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาเพ่ือใช้งานได้  
 ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ ๔ มิติ คือ 
  ๑ มิติเศรษฐกิจ การออกแบบชิ้นงานจะปลูกฝังให้นักเรียนเลือกวัสดุที่ราคาไม่สูง หรือเป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติในท้องถิ่น เน้นความประหยัด 
  ๒ มิติส ังคม ในขั ้นตอนการออกแบบชิ ้นงานจะปลูกฝังให้นักเรียนคำนึงถึงการนำชิ้ นงานไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และเม่ือสร้างชิ้นงานสำเร็จจะส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้มาถ่ายทอดผ่านวิธีการนำเสนอ 
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือไปใช้บริการสังคมและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 
  ๓ มิติสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้วัสดุสร้างชิ้นงานจะปลูกฝั งให้นั ก เรี ยน ใช้วั ส ดุ 
ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุเหลือใช้ เพ่ือลดประมาณขยะและการใช้ทรัพยากร 
  ๔ มิติวัฒนธรรม การออกแบบชิ้นงานที่ต้องมีการตกแต่งให้สวยงามจะปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรม  
โดยนักเรียนจะเลือกออกแบบลวดลายเป็นศิลปะของภาคใต้ หรือลวดลายที่ถ่ายทอดเรื่องราว กิจกรรม ประเพณี
ของภาคใต้ 
 จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการเรียนรู้หลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนได้มีใบ
ความรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน การทบทวน การถอดบทเรียนก่อน หลัง การสอนทุกครั้ง จากนั้นนำผลการจัดการ
เรียนรู้มาประเมิน แก้ปัญหาและสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้จึงทำให้ครู
ม่ันใจว่านักเรียนได้เรียนรู้จริง เกิดมีความเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ 

 
6. เรื่องเล่าของคุณครูสาลีรัตน์ ทองขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการออกแบบการ

เรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาดังกล่าว จัดทำแผนการเรียนรู้  แผนวัดประเมินผล  โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตาม
หลักการ  2 เง่ือนไข 3 ห่วง 4 มิติ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ในรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อธิบายได้ว่า  

ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  2 เง่ือนไข คือ  
1. เง่ือนไขความรู้  จัดองค์ความรู้เรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม              

ให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ นักเรียนพึงรู้และปฏิบัตินำไปใช้ได้ 

2. เง่ือนไขคุณธรรม  นำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาเป็นแนวในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  3 ห่วง คือ  
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1. มีเหตุผล การศึกษาหลักการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  ค้นคว้าหาความรู้ในอินเตอร์เน็ต และ
ความคิดสร้างสรรค์ ใช้หลักการให้เหตุผลท่ีถูกต้องในองค์ความรู้เรื่องโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

2. พอประมาณ การจัดกิจกรรมกลุ่มเหมาะสมเพียงพอกับเวลาที่กำหนดให้ในแต่ละกิจกรรม 
3. ภูมิคุ้มกันที่ดี  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่แผนการเรียนรู้ย่อมมีปัญหา อุปสรรค์ สามารถแก้ปัญหา 

โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอกับผู้เรียน 
ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้  3 มิติ คือ 
1. มิติสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศชั้นเรียนมีความเหมาะสม มีความสุข เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับนักเรียน 
2. มิติสังคม นักเรียนสามารถรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพการดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้า ง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ นักเรียนพึงรู้และปฏิบัตินำไปใช้ได้ 
          3. มิติเศรษฐกิจ คุ้มค่ารอบรู้ดูแลรักษาตนได้ 

4. มิติวัฒนธรรม นักเรียนนำองค์ความรู้ในชั้นเรียนที่สอนในแต่ละวันกลับไปทบทวนความรู้ที่บ้าน และ
รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพการดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ นำไปใช้ได้
ปฏิบัติได้ 

จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้การใช้แผนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนได้ มีใบงาน 
ชุดคำถาม การทบทวน การถอดบทเรียน ก่อน- หลังการสอนทุกครั้ง แล้วนำผลมาประเมิน แก้ปัญหา และสามารถ
นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้  จึงทำให้ครูม่ันใจว่านักเรียนได้เรียนรู้จริง  เกิดมี
ความเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ 

7. เรื่องเล่าของคุณครูธิรพงษ์  คงด้วง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ข้าพเจ้าเริ่มต้น
จากการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธร รม  
หลังจากนั้นสร้างหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน  เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบตามจุดประสงค์โดยใช้กระบวนการวั ดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง  
 ในการจัดกิจกรรมการสอน ข้าพเจ้าได้สอดแทรกความรู้เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน 
ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการทำงาน นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้ของครู   ให้นักเรียนมี
ความพอประมาณ คือ ความพอดี ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน  มีเหตุมีผล คือ 
การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เก่ียวข้อง  ตลอดจนนึกถึงผลที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ  และมีภูมิคุ้มกันตนเอง คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
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อนาคตทั้งใกล้และไกล ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา รู้จักการวางงแผนกระบวนการทำงาน
อย่างมีระบบ มีความรู้และมีคุณธรรม 
 ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนจากการที่ข้าพเจ้าได้ออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือเสริมอุปนิสั ยพอ เ พีย งตา มหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้คือ 

1. นักเรียนมีความพอประมาณ  สามารถแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมได้เหมาะสม เต็มความสามารถ 
การศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพ่ิมเติม ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนกำหนด
หน้าที่สมาชิกในกลุ่มให้เหมาะกับศักยภาพ ทำงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด 

2. ความมีเหตุผล นักเรียนมีทักษะในการคิด แก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความคิดเห็น 
ที่แตกต่างอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล แบ่งงานตามความสามารถและความถนัด สรุปความรู้
ข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

3. มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มีการวางแผนกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ 
กลุ่ม และนำความรู้ข้อคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

4. เง่ือนไขความรู้  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการพินิจวรรณคดี ในด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์  
และด้านสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

5. เง่ือนไขคุณธรรม   นักเรียนมีความต้ังใจ   ความสามัคคี  ตรงต่อเวลามีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ขยัน  
อดทน และประหยัด รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ่งปันกัน  มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมคุ้มกันที่ดี 

6. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งด้าน วัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม   

จากการที่ข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามี 
ความภาคภูมิใจที่นักเรียนสามารถเรียนรู้วิชาภาษาไทย ไปพร้อมกับการปลูกฝังความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมี
ผล  และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนสามารถนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

8. เรื่องเล่าของคุณครูมาสีเต๊าะ ซอมัด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป ใน
การออกแบบการเรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แผนวัดประเ มินผล
โดยออกแบบหนาวยการเรียนรู้ตามหลักการ 2 เง่ือนไข 3 ห่วง 4 มิติใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทยรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อธิบายได้ว่า 
 ประเด็นการใช้แผนการเรียนรู้ที่ 1  

1.เง่ือนไขความรู้ จัดองค์ความรู้เรื่องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทยรายวิชาประวัติศาสตร์
ไทย เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

2. เง่ือนไขคุณธรรม นำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาเป็นแนวในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอน 
 ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ 3 ห่วง คือ  
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1.มีเหตุผล การศึกษาหลักการเรียนรู้ ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ค้นคว้าดห้าความรู้ในอินเตอร์เน็ ตใช้
หลักการให้เหตุผลที ่ถ ูกต้องในองค์ความร ู้  เร ื ่อง การสร ้างองค์ความรู ้ใหม่ทางประวัติศาสตร ์ไทยรายวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย 

2. พอประมาณ การจัดกิจกรรมกลุ่มเหมาะสมเพียงพอกับเวลาที่กำหนดให้ในแต่ละกิจกรรม 
 3. ภูมิคุ้มกันที่ดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ย่อมมีปัญหา อุปสรรค สามารถ
แก้ปัญหา โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการใช้ในแผนการเรียนรู้ 4 มิติ คือ 

1. มิติสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ได้สร้างบรรยากาศชั้นเรียนมีความเหมาะสม มีความสุข เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด การจัดโต๊ะเก้าอ้ีได้เหมาะสม เพียงพอต่อผู้เรียน 
 2. มิติสังคม นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้อย่างดี 
 3. มิติเศรษฐกิจ การใช้อุปกรณ์ได้คุ้มค่า 
 4. มิติวัฒนธรรม นักเรียนนำองค์ความรู้ในชั้นเรียนที่สอนในแต่ละระวันกลับไปทบทวนความรู้ที่บ้านและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างมีความสุข 
 จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้การใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนได้มี
ใบงาน ชุดคำถาม การทบทวน การถอดบทเรียน ก่อน-หลังสอนทุกครั้ง เเล้วนำผลมาประเมิน แก้ปัญหาและ
สามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้ จึงทำให้ครูม่ันใจว่านักเรียนได้เรียนรู้ เกิดมี
ความเข้าใจและนำไปใช้จริงได้ 
 

9. เรื่องเล่าของคุณครูปัทมา  ใจชื่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
สำหรับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ 

โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปทำแผนการเรียนรู้ แผนวัดประเมินผล โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตาม
หลักการ 2 เง่ือนไข 3 ห่วง 4 มิติ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Green planet รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อธิบายไว้ว่า  

ประเด็นการใช้แผนการเรียนรู้ 2 เง่ือนไข คือ  
1. เง่ือนไขความรู้ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กระบวนการทำงานกลุ่ม ความเข้าใจกระบวนการทำงานกลุ่ม ความรู้ หลักการแยกขยะ 
2. เง่ือนไขคุณธรรม มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความสามัคคี ในการทำงานกลุ่ม มีวินัย ขยัน  

และอดทนในการทำงาน   
ประเด็นการใช้แผนการเรียนรู้ 3 ห่วง  
1. พอประมาณ แบ่งกลุ่มให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม นำวัตถุมาใช้ให้เหมาะสมกับการประดิษฐ์ โดย 

คำนึงถึงความพอดีของเวลา   
2. มีเหตุผล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และศึกษาค้นคว้า นักเรียนควรทำ  

กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่องใกล้ๆ รอบตัว   
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3. มีภูมิคุ้มกัน รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีความรู้ และทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ใน 
การประดิษฐ์ สิ่งของ ขยะรีไซเคิล   

ประเด็นการเรียนรู้ 4 มิติ คือ  
1. มิติวัตถุ มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกันแต่ละกิจกรรม  
2. มิติสังคม มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม การดำเนินกิจกรรมเกิดความสามัคคีมีน้ำใจ 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
3. มิติสิ่งแวดล้อม ศึกษาคำศัพท์เก่ียวกับการใช้ขยะรีไซเคิล 
4. มิติวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของขยะ และช่วยกันจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

  จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนได้มีใบ
งาน การถอดบทเรียน แล้วนำผลมาประเมิน แก้ปัญหาและสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปบูรณาการใน
ชีวิตประจำวันได้ จึงทำให้ครูม่ันใจว่านักเรียนได้เรียนรู้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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7.3 เรื่องเล่าของนักเรียนแกนนำ 

 ดิฉันนางสาว กฤษยา ดำมาก ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ดิฉันได้ยึดหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไข คือ ความพอประมา ณ ความมี
เหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ ดี โดยมีเง่ือนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อยู่ในร ะดับพอเพีย ง 2 
ประการ คือ เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม ซ่ึงในแต่ละวันดิฉันเลือกใช้สิ่งของท่าที่จำเป็นเท่านั้น จัดทำบัญชี
รายรับรายจ่าย นำเงินออมผ่านธนาคารออมสินของโรงเรียนในทุกๆวัน ดิฉันได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
แบ่งปันคนในครอบครัว และเพ่ือนๆในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ในเรื่องของคัดแยกขยะในห้องเรียนและการ
รับผิดชอบทำความสะอาดเขตพ้ืนที่ในทุกๆวันตอนเช้า เช่น ขวดน้ำ ใบไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น โดยแบ่ง
ขยะเป็น 3  ประเภท คือ  

 1. ใบไม้ เศษไม้ ก็จะนำไปทำปุ๋ยหมัก   

 2. ขวดน้ำ กระดาษ จะเก็บแยกนำไปขายเพ่ือหารายได้มาทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน  

 3. ถุงพลาสติก จะนำส่งให้เทศบาลนครเกาะสมุยดำเนินการกำจัดต่อไป 

 จากการดำเนินกิจกรรมทำให้มีเพ่ือนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการคัดแยกขยะ หลัก
ปรัชญาพอเพียง ทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่ สภาพแวดล้อมปลอดภัย เพ่ือนๆนักเรียนสามารถนำองค์ควา มรู้ไป
ปฏิบัติด้วยตนเองในครอบครัว สามารถเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ผู้ อ่ืนได้ นอกจากนี้ดิฉันไ ด้รั บการสนั บสนุน จาก
โรงเรียนให้นักเรียน เรียนรู้การประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเอง เช่น เรียนการทำอาหาร การแกะสลัก 
การปลูกพืชผักในครัวเรือน เป็นต้น ผ่านการจัดกระบวนการเป็นฐานการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียงให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี 
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7.4  ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 1.การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา 
 
 

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
 

 
 

ครูนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรออกแบบกิจกรรมการ 
เรียนรู้และดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย  

 

 
 

ครูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนเนื้อหาสาระต่างๆ 
 



29 
 

เอกสารรายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
 3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการปลูกผัก 
 

 
 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการทำขนม 
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 
 

 
 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดอดออม 
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 4. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต 
 

 
 

การจัดการขยะ 
 

 
 

การทำความสะอาดอาคารสถานที่ 
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การศึกษาเล่าเรียน 
 
 

 
 

นักเรียนขายอาหารสร้างอาชีพ 
 
 
 
 



33 
 

เอกสารรายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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ความรู้สึกและการบริหารท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 

 การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้   

๑. การบริหารจัดการในสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่ วนร่วม
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางของ ความพอดี ความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรั บ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซ่ึงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มี ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียง มีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการปฏิบัติตนเป็น แบบอย่าง เป็นเหตุ เป็นผล พอประมาณ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่า งๆ
ให้กับตนเองและสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน มี
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นการศึกษาซ่ึงยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มี การ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  ตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีการติดตามผล การดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเ พียง
ภายในโรงเรียนและชุมชน 

 ๒. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการ
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ของ เศรษฐ กิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริม ให้บุคลากรแสวงหาความรู้เ ก่ีย ว กับปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนนำผลท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
ทักษะชีวิต สถานศึกษากำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประจำปี มีการบูรณาการและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีทั กษะและเ กิด
ความสุขในการเรียน มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ทำความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม แบ่งครูแกนนำ
บูรณาการตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระ จากการจัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนตา มหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรมหลังดำเนิน กิจกรรม
ตามโครงการ มีการรายงานผลการดำเนินการโดยใช้แบบทดสอบ / แบบบันทึกคะแนน / แบบประเมินโครง การ
และรายงานผลจากการดำเนินการโดยมีการนำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการติดตา มผลการ
ดำเนินงานเม่ือได้มีการนำข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปผลเป็นรายภาคการศึกษา และนำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและมีปร ะสิ ทธิ ผลใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโ รง เรี ยน   
ทีปราษฎร์พิทยา มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดย ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานสัมพันธ์ กับ
ชุมชน เผยแพร่ข่าวสารและหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในสถานศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน 

๕. ความสัมพันธ์ชุมชนกับหน่วยงานภายนอก  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สู่ชุมชน 
จัดบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนอำเภอ
เกาะสมุยและชุมชนใกล้เคียงซ่ึงได้รับการสนับสนุนและการประสานงานอย่างดีจากผู้นำท้องถิ่น จนทำให้ชาวบ้าน
ในชุมชนอำเภอเกาะสมุยมีการดำเนินชีวิตที่ ดีขึ้นในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ ใช้ ในการ
ดำเนินชีวิต พออยู่ พอกิน พอเพียงและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี ทำให้ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความพร้อมให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐ กิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 
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                              แบบโรงเรียนประเมินตนเอง 

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ตัวชี้วัด 
คะแนนประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได้ 

๑. บุคลากร ๓๕ (๕) 32 
   ๑.๑ ผู้บริหาร  ๑๐ ๙ 
   ๑.๒ ครู ๑๐ ๙ 
   ๑.๓ นักเรียน ๑๐ ๙ 
   ๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา ๕ 5 
๒. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ๑๐ (๕) 10 
   ๒.๑ อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ๕ ๕ 
   ๒.๒ ฐานการเรียนรู้ ปศพพ. และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ๕ ๕ 
๓.ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ๑๐ (๕) 10 
   ๓.๑ ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนในการขยายผลการขับเคลื่อน 
ปศพพ. 

๕ ๕ 

   ๓.๒ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและ/หรือหน่วยงานภายนอก 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) 

๕ ๕ 

 

 

                               ลงชื่อ                           ผู้ประเมิน 
                                      ( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
                                     ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

 

 
แบบโรงเรียนประเมินตนเองเพ่ือขอรับการประเมินเป็น ศรร. (ศรร.01) 
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กำหนดการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
เวลา กิจกรรม 

08.00น. -ลงทะเบียน นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
นักสื่อมวลชน ลงทะเบียนรับพาสปอร์ตเยี่ยมชมงาน พร้อมรับสต๊ิกเกอร์ บริเวณหอประชุม
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  

08.30น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. 
 
 
 

09.30 น. 
 

10.00 น. 

- คณะกรรมการประเมิน และแขกผู้มีเกียรติเดินทางสู่หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พิธีกรกล่าวต้อนรับ  
-ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” พร้อมการแสดงพิธีเปิดชุมนุม
นาฏศิลป์   
-นักเรียนกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 4 ภาษา 
         นางสาวชาลิสา ชูเชิดเกียรติ  ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาจีน  
         นายเลย์ โยชิดะ  ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาญี่ปุ่น  
         นายเกียรติศักด์ิ หิรัญ  ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาอังกฤษ  
         นางสาวกฤษยา ดำมาก ตัวแทนนักเรียนกล่าวภาษาไทย  
-ชม VTR แนะนำโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
-พิธีกรเชิญนายอำเภอเกาะสมุย ประธานในพิธีเปดิ และนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการ
โรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ 
-พิธีกรเชิญประธานกรรมการประเมินกล่าววัตถุประสงค์ 
- เวทีเสวนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่า  
-ชมการแสดง คีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
-เชิญคณะกรรมการประเมินเยี่ยมชม 
- จุดที่ 1 ผลงานการถอดบทเรียน ของครู นักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนเครือข่าย และ TO BE NUMBER ONE  
- จุดที่ 2 เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ และห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
        ฐานที่ 1 ระบุความพอเพียง 
        ฐานที่ 2 ใจรักการเกษตร 
        ฐานที่ 3 เยี่ยงอย่างการออม 
        ฐานที่ 4 คัดแยกแหล่งขยะ 
        ฐานที่ 5 มุมานะทำปุ๋ยหมัก 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเกียรติยศ 
13.00น. คณะกรรมการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการประเมิน 
14.00น. พิธีปิด 
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แผนผังนิทรรศการ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
7  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00 – 10.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

เวทีกลาง 

นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

นิทรรศการกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

นิทรรศการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นิทรรศการกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

นิทรรศการกลุ่มสาระศิลปะ 

นิทรรศการกลุ่มสาระ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

นิทรรศการกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นิทรรศการโรงเรียนเครือข่าย 
-โรงเรียนเกาะสมุย 
-โรงเรียนบ้านบ่อผุด 
-โรงเรียนบ้านแหลมหอย 

นิทรรศการกลุ่มกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

นิทรรศการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นิทรรศการกลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 

ดนตรีไทย 

ท่ีรับแขก/ท่ีพักส่ือมวลชน 
นิทรรศการ 

TO BE NUMBER ONE 
 

 

จุดคัดกรอง/ลงทะเบียน 
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       ฐานที่ 1 ระบุความพอเพียง 

        ฐานที่ 2 ใจรักการเกษตร 

        ฐานที่ 3 เยี่ยงอย่างการออม 

        ฐานที่ 4 คัดแยกแหล่งขยะ 

        ฐานที่ 5 มุมานะทำปุ๋ยหมัก 

แผนผังเย่ียมชมฐานการเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
7  สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาคารเรียน 1 

อาคารเรียน 2 

อาคารเรียน 3 

อาคารเรียน ฝ 

อาคารอุตสาหกรรม 

หอศิลป์ 

อาคารนางนวล 

หอประชุม 

โรงอาหาร 

อาคารท่านผู้อำนวยการ 

5 

4 

3 

1 

2 

ห้องศนูย์  

1 

2 

3 

4 

5 

สุ่มพระครูวิภาตทีปกรณ์ 


