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ค�ำน�ำ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนวทางการด�าเนนิชวีติทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นรากฐานของวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต 

โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ประการแรกคือ ความพอประมาณ หรือในทางพุทธศาสนา 

เรียกว่าทางสายกลาง คือการท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ต้องไม่ท�าอะไรที่มากหรือน้อยจนเกินไป ควรท�าแต่พอดีกับตน 

คือไม่ท�าการที่ท�าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ประการสองคือ ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาเรื่องหนึ่ง 

เรื่องใดนั้น ต้องอาศัยการคิดแบบมีเหตุมีผลโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน และประการสุดท้าย คือ 

การมีภูมิคุ้มกัน คือการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง โดยมิได้พิจารณาแต่เพียงในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ 

ยังต้องค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตด้วย ดังนั้น ชีวิตที่มีภูมิคุ้มกัน จะต้องไม่ได้คิดแต่เพียงส่ิงที่จะเกิด 

ภายในปัจจุบัน หากแต่ยังคิดถึงความมั่นคงในอนาคต รวมทั้งการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย  

โดยหลักการทั้ง 3 ประการนี้ ต้องวางอยู่บนฐานของความรู้และคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ คือการจะท�าสิ่งใด

จะต้องมีความรู้ทั้งทางภูมิสังคมของตนเอง ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์สั่งสมสืบต่อ 

กนัมา จะต้องคดิพิจารณาสิง่ต่างๆ โดยวางอยูบ่นหลกัการทางวชิาการ และเงือ่นไขคุณธรรม หมายถงึ จดุมุง่หมาย 

ในการกระท�าสิ่งต่าง ๆ น้ัน ต้องพึงระลึกถึงหลักศีลธรรม โดยจะต้องไม่ท�าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ยึดถือ 

เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะส�าคัญของบุคคลที่ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงนั้น 

ย่อมเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และด�าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งคุณลักษณะทั้ง  

3 ประการนี้ ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติมานั้น 

ได้ทรงเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตและการท�างานให้กับพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และด้วยสถานการณ์

ของโลกในยุคปัจจุบัน มีความท้าทายหลายประการต่อมนุษยชาติ ทั้งวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจากการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่เหน็คุณค่าเพือ่สนองความต้องการอันไม่สิน้สดุของมนษุย์ วกิฤตการบรโิภคเกินก�าลงั 

ด้วยการกระตุ้นเร้าจากสื่อและกระแสโลกต่าง ๆ วิกฤตทางการเมืองที่ผู้คนใช้สิทธิ เสรีภาพจนเกินขอบเขต  

ขาดวินัยในการด�าเนินชีวิต ไม่เคารพกติกาของสังคม เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองของสังคมในรุ่นต่อไป ให้สามารถ

ด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนท่ีก�าลังอยู่ในวัยศึกษาให้ได้รับการบ่มเพาะ 

และปลูกฝังวิธคีดิและการด�าเนนิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้ผ่านพ้นวิกฤตกิารณ์ต่าง ๆ  ไปได้  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความมุ่งหวังว่า โครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จะเป็นโครงการที่เป็น

เสมอืน “ก้าวแรก” ในการพัฒนานกัเรยีนให้มคีวามพร้อมในการเตบิโตเพือ่เป็นก�าลงัของแผ่นดนิต่อไปในอนาคต

ก
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คณะผู้จัดท�าขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและคณะผู้บริหารกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินโครงการตลอดมา พร้อมทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศกึษา ทีร่่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์เพือ่ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน

จนส�าเร็จ และต้องขอขอบพระคุณ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ที่มอบแนวคิดและแรงบันดาลใจในการด�าเนินงาน  

โดยทุกท่านได้มีเป้าหมายเดียวกันคือใช้การศึกษาให้เป็นกลไกในการสร้างพลเมืองที่มีประสิทธิภาพด้วย 

การด�าเนนิชวีติอย่างพอเพียงต่อไปในอนาคต

         	 คณะผู้จัดท�ำ
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ควำมเป็นมำ                                                                            

ทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้เห็นชอบเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมุ่งสร้างหลักประกันว่า ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับส่งเสริม

การพัฒนาอย่างยืน รวมไปถึงการศึกษาส�าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวฒันธรรมแห่งความสงบสขุ และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองโลก 

และความนิยมในความหลากหลายทางวฒันธรรมต่อการพฒันาท่ียัง่ยนื ซึง่สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 1 คนไทย

ทกุกลุม่วยัมทัีกษะ ความรู ้ความสามารถ ท่ีจะเป็นฐานในการพฒันาประเทศ และเป้าหมายที ่4 คนไทยมจีติส�านกึ

พลเมอืงและมค่ีานิยมตามบรรทัดฐานทีด่ขีองสงัคมไทย ซึง่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมฉบับนี ้มกีรอบหลกัการ

ส�าคัญทีย่ดึแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันาประเทศอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความยัง่ยนื ซึง่จะ

เหน็ได้ว่าเป้าหมายดังกล่าว เป็นการแสดงให้เหน็ว่า “ความยัง่ยนื” เป็นปัจจยัหลกัทีไ่ด้รับความใส่ใจมากยิง่ขึน้ใน

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของประเทศได้จัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ซึ่งมี

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาว่า การศึกษาเป็นเครื่อง/กลไก ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 

มีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ 

การพัฒนาประเทศ ด�ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข กล่าวคือการมีงานท�า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถ 

ปรับตัวและด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เป็นพลวัต

ในโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้กับคนไทยนั้น คือการด�าเนินชีวิตโดยค�านึงถึงหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ 

การมีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน โดยอาศัยรากฐานใน 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม  

ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่าง “ยั่งยืน” โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายดังกล่าว จึงเป็นความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องให้พลเมืองของประเทศได้เรียนรู้ การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลเมืองซึ่งอยู่

ในวัยเรียน ที่จะเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงแล้ว จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝน 

อบรมและท�าซ�้าเพื่อให้เกิดทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถูกท้าทายด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีการแข่งขนัทางธรุกจิ และการตดิต่ออย่างไร้พรมแดน ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง และ 

ปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยไม่ลืม “รากเหง้า” ของความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย  

ที่ควรค่ากับการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ให้คงอยู่กับสังคมต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การด�าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

เป็นฐานในการพฒันาสถานศกึษา และจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ 

การฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดท�าโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

โดยเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นได้ประยุกต์ใช้แบบประเมินของ กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ได้จัดท�าร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยได้ด�าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น “ก้าวแรก” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

ซึง่การก้าวเข้าสูก่ารเป็น โรงเรยีนพอเพยีงท้องถิน่ นีเ้องจะเป็นการเตรยีมพร้อมให้ผูเ้รยีนเป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพ

เพื่อสร้างสรรค์สังคมท่ีดีต่อไป โดยอาศัยรากฐานความคิดและการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงต่อไป

ค�ำนิยำม                                                                               

โรงเรยีนพอเพยีงท้องถิน่ หมายถงึ สถานศกึษาทีมุ่ง่หวงัให้ผู้เรียนมทีกัษะในการด�ารงชวีติตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย และพร้อมที่จะน�าความรู ้ 

ความสามารถไปพฒันาชมุชนของตวัเอง โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นพ้ืนฐานของการบรหิาร

จัดการ และการจัดการเรียนรู้ พร้อมให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
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ควำมหมำยของสัญลักษณ์                                                              

โครงสร้างของสัญลักษณ์ประกอบด้วยส่วนองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ รากฐาน ต้นไม้อันมีดอกผล 

และร่มเงาที่ปกคลุม

โดยในส่วนของรากฐาน หรือผืนดิน เป็นส่วนพื้นฐานทางหลักการของโครงการ ที่ตั้งอยู่บนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนให้เห็นถึงที่มาที่ไปของโครงการซึ่งได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัว

มาเป็นรากฐานในการพัฒนา เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งต่อหลักการส�าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังกล่าว ไปยังผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาด้าน 

ต่าง ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนทีส่อง อนัได้แก่ ต้นไม้อนัมดีอกผล หมายถงึ สถานศกึษาหรอืโรงเรียนท้องถ่ินท่ีได้น�าเอาหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด ส่งเสริม พัฒนานักเรียนโดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

1. ให้ผู้เรียนมีทักษะในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

2. ให้ผู้เรียนตระหนักในความส�าคัญในการสืบสาน สร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ 

ในส่วนสุดท้าย ได้แก่ร่มเงาท่ีปกคลุม หมายถึง โครงสร้างที่รายล้อมความเป็นไปในโครงการ โรงเรียน 

พอเพียงท้องถิ่น เอาไว้ โดยมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า 3 

ความหมายของสัญลักษณ์ 

โครงสร้างของสัญลักษณ์ประกอบด้วยส่วนองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ รากฐาน ต้นไม้อันมีดอก
ผล และร่มเงาที่ปกคลุม 

โดยในส่วนของรากฐาน หรือผืนดิน เป็นส่วนพ้ืนฐานทางหลักการของโครงการ ที่ตั้งอยู่บน  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนให้เห็นถึงที่มาที่ไปของโครงการซึ่งได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นรากฐานในการพัฒนา เพ่ือถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งต่อหลักการส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ไปยังผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
หลักปรัชญาด้านต่าง ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในส่วนที่สอง อันได้แก่ ต้นไม้อันมีดอกผล หมายถึง สถานศึกษาหรือโรงเรียนท้องถิ่นที่ได้น าเอา  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด ส่งเสริม พัฒนานักเรียน โดยมีเป้าหมาย 3 
ประการ ได้แก่ 

1. ให้ผู้เรียนมีทกัษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
2. ให้ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญในการสืบสาน สร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้  
ในส่วนสุดท้าย ได้แก่ร่มเงาที่ปกคลุม หมายถึง โครงสร้างที่รายล้อมความเป็นไปในโครงการ โรงเรียน

พอเพียงท้องถิ่น เอาไว้ โดยมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
จุดมุ่งหมายในการด าเนินโครงการ 
 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  
ควรสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง คือ มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งมีความสามารถในการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

จุดมุ่งหมำยในกำรด�ำเนินโครงกำร				                                                 
สถานศกึษาในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ โรงเรยีนพอเพียงท้องถิน่ ควรสร้างเสรมิ

ลักษณะนิสัยในการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

1. ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการด�ารงชวีติอย่างพอเพียง คอื มคีวามรูค้วามเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

พร้อมทัง้มคีวามสามารถในการชีใ้ห้เหน็ถึงความส�าคญัในการด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง และสามารถประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้และ

คุณธรรมก�ากบั  เป็นพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติและการปฏบิตัภิารกจิหน้าทีเ่พือ่เจรญิก้าวหน้าไปอย่างสมดุล และ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
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2. ให้ผู้เรียนตระหนักในความส�าคัญในการสืบสาน สร้างสรรค์ ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยโดย  

การส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมคีวามรอบรูใ้น ประเพณ ีวฒันธรรม ภมูปัิญญา และมคีวามหวงแหนในทรพัยากรธรรมชาติ 

ที่อยู่ในท้องถิ่น นอกจากน้ียังตระหนักในความส�าคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และคุณค่าของค่านิยมและ

ลักษณะของความเป็นไทย ภายใต้วัฒนธรรมอันดีงาม และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุข โดยยกย่อง เทิดทูน ในสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน คือการที่ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู้ หรือความสามารถของ

ตนเองหรือของกลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแก้ไขปัญหา 

หรือการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนด�าเนินการอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น โดยการปลุกจิตส�านึกของการแบ่งปันให้เกิดขึ้น

ในตัวผู้เรียน

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                                                     

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน 5 ส่วน  ดังนี้ (อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง, 2545)

1. กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาที่ชี้แนะการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจาก

วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะ

พลวัต มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้น 

การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

3. ค�ำนิยำม	ควำมพอเพียง	(Sufficiency)	จะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน

3.1 ควำมพอประมำณ	หมายถึง  ความพอดีทีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบยีดเบียนตนเอง

และผู้อื่น  เช่น การผลิต และบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

3.2 ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ อย่าง

รอบคอบ

3.3 กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 

ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด�าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

4.1 เงื่อนไขควำมรู้	ประกอบด้วยความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้านความรอบคอบ 

ที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

4.2 เงือ่นไขคณุธรรม	ท่ีจะต้องเสรมิสร้างประกอบด้วยความตระหนกัในคณุธรรม มีความซือ่สตัย์สจุรติ 

และมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต
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5. แนวทำงปฏบิตั/ิผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ	จากการน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์ใช้ คอื

การพัฒนาที่สมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ 

และเทคโนโลยี

 (ทิศนา  แขมมณี : ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๒๕๔๘)

กำรประยุกต์ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนกำรสอน		                        

โดยทั่วไปเมื่อครู/ผู้สอน จะสอนอะไรแก่ใครนั้น จ�าเป็นต้องตอบค�าถามส�าคัญ  5  ข้อ  คือ

1. จะสอนอะไร (what to teach)

2. จะสอนใคร (whom to teach )

3. จะสอนตรงไหน เมื่อไร (where and when to teach)

4. จะสอนอย่างไร (how to teach)

5. จะวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร (how to assess  learning) 

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า 5 

  4.2 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
        5. แนวทางปฏิบัติ /ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้   
คือการพัฒนาที่สมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ความรู้ และเทคโนโลยี 
                           ( ทิศนา  แขมมณี : ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๒๕๔๘) 
 

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 โดยทั่วไปเมื่อครู/ผู้สอน จะสอนอะไรแก่ใครนั้น จ าเป็นต้องตอบค าถามส าคัญ  5  ข้อ  คือ 

1. จะสอนอะไร (what to teach) 
2. จะสอนใคร (whom to teach ) 
3. จะสอนตรงไหน เมื่อไร (where and when to teach) 
4. จะสอนอย่างไร ( how to teach) 
5. จะวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร ( how to assess  learning)  

 
 

 สรุปสาระส าคัญท่ีครู /ผู้สอนควรน าไปจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
 1) ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) ทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิด 
ตามองค์ประกอบส าคัญของปรัชญา และทักษะกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3) ทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
 4) เจตคติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    วัตถุ 

สรุปสาระส�าคัญที่ครู/ผู้สอนควรน�าไปจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิดตามองค์ประกอบ

ส�าคัญของปรัชญา และทักษะกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4) เจตคติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
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  4.2 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
        5. แนวทางปฏิบัติ /ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้   
คือการพัฒนาที่สมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ความรู้ และเทคโนโลยี 
                           ( ทิศนา  แขมมณี : ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๒๕๔๘) 
 

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 โดยทั่วไปเมื่อครู/ผู้สอน จะสอนอะไรแก่ใครนั้น จ าเป็นต้องตอบค าถามส าคัญ  5  ข้อ  คือ 

1. จะสอนอะไร (what to teach) 
2. จะสอนใคร (whom to teach ) 
3. จะสอนตรงไหน เมื่อไร (where and when to teach) 
4. จะสอนอย่างไร ( how to teach) 
5. จะวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร ( how to assess  learning)  

 
 

 สรุปสาระส าคัญท่ีครู /ผู้สอนควรน าไปจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
 1) ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) ทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิด 
ตามองค์ประกอบส าคัญของปรัชญา และทักษะกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3) ทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
 4) เจตคติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    วัตถุ 



คูมื่อแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
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 การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” มีหลากหลายกิจกรรม เช่น ครูวิทยาศาสตร์  
ครูการงานอาชีพ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และออกแบบให้
ผู้เรียนได้สังเกต ได้ค้นหา และน าความรู้มาถ่ายทอดให้เพ่ือน ๆ ฟังผ่านรูปแบบจิ๊กซอว์ ครูสังคมใช้
รูปแบบโครงงาน ครูกิจกรรมให้นักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม /ชุมนุม ตามความสนใจ  จากนั้น
สร้างองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาฯ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้วางแผนการท างาน
ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ง่ายไปหายาก จนท าให้นักเรียนเข้าใจ เกิดทักษะและเห็นประโยชน์
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการสร้างพ้ืนฐาน
อุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” 

                        (ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา) 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 นั้น มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปจากโลกที่เราคุ้นชิน 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดกระแสการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ที่ท าให้
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบที่เป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาอย่างยิ่ง 
เพราะการศึกษาคือเครื่องมือหรือกลไกในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณประโยชน์และ
คุณค่าต่อไปในอนาคต 

 เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st century skills)  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกจากหลากหลายวงการทั้งบริษัทเอกชนชั้นน า องค์กรวิชาชีพ
ระดับประเทศ ไปจนถึงหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่างๆ ได้เห็นถึงความส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงจัดการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์เพ่ือออกแบบแนวทางกระบวนการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเติบโตออกมาเป็นบุคลากรยุคใหม่
ซึ่งพร้อมจะเผชิญกับสภาพการณ์ที่มีความท้าทายแตกต่างไปจากในอดีต 

 

 เครือข่ายดังกล่าวได้มีความเห็นว่า ทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่มีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 นั้นเรียกโดยย่อได้ว่า  

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” มีหลากหลายกิจกรรม เช่น ครูวิทยาศาสตร์  ครู

การงานอาชีพ น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และออกแบบให้ผู้เรียนได้สังเกต 

ได้ค้นหา และน�าความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ฟังผ่านรูปแบบจิ๊กซอว์ ครูสังคมใช้รูปแบบโครงงาน ครูกิจกรรม 

ให้นักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม/ชุมนุม ตามความสนใจ จากนั้นสร้างองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียน 

ภายหลังการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นให้ผู้เรียนน�าหลัก 

ปรัชญาฯ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้วางแผนการท�างานในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ง่ายไปหายาก จนท�าให้

นกัเรยีนเข้าใจ เกดิทักษะและเหน็ประโยชน์การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ ซ่ึงกระบวนการต่าง ๆ   

เหล่านี้เป็นการสร้างพื้นฐานอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง”

        (ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา)

ทักษะในศตวรรษที่ 21                                                                  

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 นั้น มีความแตกต่างและเปล่ียนแปลงไปจากโลกที่เราคุ้นชิน 

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดกระแสการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ที่ท�าให้

พฤติกรรมการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่งผลกระทบที่เป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาอย่าง

ยิ่ง เพราะการศึกษาคือเคร่ืองมือหรือกลไกในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณประโยชน์และ

คุณค่าต่อไปในอนาคต

เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st century skills) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกจากหลากหลายวงการทั้งบริษัทเอกชนชั้นน�า องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ 

ไปจนถึงหน่วยงานซึ่งท�าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่างๆ ได้เห็นถึงความส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึง

จดัการประชมุหารอืร่วมกนัเพือ่แสดงวสิยัทศัน์เพือ่ออกแบบแนวทางกระบวนการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบั

เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเติบโตออกมาเป็นบุคลากรยุคใหม่ซึ่งพร้อมจะเผชิญกับสภาพการณ์ที่

มีความท้าทายแตกต่างไปจากในอดีต

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า 5 

  4.2 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
        5. แนวทางปฏิบัติ /ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้   
คือการพัฒนาที่สมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ความรู้ และเทคโนโลยี 
                           ( ทิศนา  แขมมณี : ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๒๕๔๘) 
 

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 โดยทั่วไปเมื่อครู/ผู้สอน จะสอนอะไรแก่ใครนั้น จ าเป็นต้องตอบค าถามส าคัญ  5  ข้อ  คือ 

1. จะสอนอะไร (what to teach) 
2. จะสอนใคร (whom to teach ) 
3. จะสอนตรงไหน เมื่อไร (where and when to teach) 
4. จะสอนอย่างไร ( how to teach) 
5. จะวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร ( how to assess  learning)  

 
 

 สรุปสาระส าคัญท่ีครู /ผู้สอนควรน าไปจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
 1) ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) ทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิด 
ตามองค์ประกอบส าคัญของปรัชญา และทักษะกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3) ทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
 4) เจตคติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    วัตถุ 
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เครือข่ายดังกล่าวได้มีความเห็นว่า ทักษะพื้นฐานส�าคัญที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตใน 

ศตวรรษที่ 21 นั้นเรียกโดยย่อได้ว่า 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น ตามภาพ จะมีทั้งส้ิน 2 ระดับ คือวงใน (สีเขียว) อันประกอบด้วยทักษะ

ทางการเรียนรู้พื้นฐาน 3R ได้แก่ ทักษะการอ่าน(Reading Skill), ทักษะการเขียน (Writing Skill) และทักษะ 

ในการค�านวณ (Arithmetic Skill) และ วงนอก อันประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่	1	(สีแดง)	ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ คือความสามารถในการด�าเนินชีวิตที่ปลอดภัยและมี

ความสขุในการอยูร่่วมกบับคุคลอืน่ มีความรูท้นัการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับค่านยิมทางสงัคม

ได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในอาชีพที่ตนสนใจและถนัด โดยมีฐานมาจากความรู้ระดับพื้นฐาน การมีอาชีพ

ท�าให้ชีวิตมีความสุข จึงน�าไปสู่ความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่	2	(สีเหลือง)	ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4C ได้แก่

C1 – Critical Thinking (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ) คือ ความสามารถอย่างช�านาญในการคิดที่

จะท�าหรือไม่ท�า เชื่อหรือไม่เชื่อในเหตุการณ์ของกิจกรรมชีวิตประจ�าวัน และชีวิตการท�างาน

C2 – Communication (ทักษะการสื่อสาร) คือ ทักษะการรู้หนังสือ หมายความถึง ความสามารถในการ

อ่าน ฟัง เขียน พูด คือ อ่านอย่างเข้าใจ ฟังอย่างเข้าใจ เขียนอย่างมีคุณภาพ พูดอย่างสื่อสารได้ตรงและง่ายต่อ

ความเข้าใจ

C3 – Collaboration (ทักษะการท�างานอย่างร่วมพลัง) คือ ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญในการท�างาน

เป็นกลุ่ม เป็นทีม แบบร่วมมือร่วมใจ แบบรวมพลังท�าให้งานส�าเร็จ และผู้ท�ามีความสุข เป็นกระบวนการที่ท�าให้

เสริมสร้างความเป็นผู้น�า การรู้จักบทบาทผู้น�า บทบาทสมาชิก

C4 – Creativity (ทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์) คือความสามารถของบุคคลผู้มีปัญญาในการค้นคว้า การ

แก้ปัญหาและผลติงานสร้างสรรค์ สร้างสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ สร้างผลผลติทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิชีวิต

สภาพแวดล้อมอันมีพลวัตรในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งท้าทายและเรียกร้องให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” มากกว่า 

“ความรู้” ทักษะที่เกิดจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบท และตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และความต้องการของสงัคม  และการก�าหนดแนวทางยทุธศาสตร์และวสิยัทศัน์ในการจัดการเรยีน

รูท้ีเ่หมาะสม โดยเน้นให้ตวัผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางในการเรยีนรู ้ซึง่ทกัษะทีจ่�าเป็นเหล่านี ้จะต้องเป็นพืน้ฐานในการ

ออกแบบการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชา

ดังนั้น กระบวนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องก้าวข้ามเส้นแบ่งของ “สาระ

หลักรายวิชา” ไปสู่ “การสร้างทักษะอันจ�าเป็น” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษแห่งความ

เปลี่ยนแปลงนี้ โดยมีความพร้อม และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองต่อไปได้ตลอดช่วงชีวิตอย่างผ่าเผย ซึ่ง

สามารถกระท�าได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นพ่ีเลี้ยงเพื่อส่งเสริมตามความ

สนใจเฉพาะด้านของแต่ละคน หรือการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-Based Learning) ซึ่งจะ

ช่วยให้เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห์เพ่ือปรับใช้และแก้ไขกบัสถานการณ์จรงิ อนัจะเป็นการเสรมิสร้างทกัษะและ

ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน
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ส่วนที่ 1
แบบสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

รำยกำร

ประเมิน	
องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้

เฉลี่ย

ตัว
บ่ง

ชี้ท
ี่	1

ตัว
บ่ง

ชี้ท
ี่	2

ตัว
บ่ง

ชี้ท
ี่	3

ตัว
บ่ง

ชี้ท
ี่	4

ตัว
บ่ง

ชี้ท
ี่	5

ตัว
บ่ง

ชี้ท
ี่	6

1. ด้านบริหาร

จัดการ

สถานศึกษา

1. นโยบาย

2. วิชาการ

3. บริหารทั่วไป

2. ด้านหลักสูตร

และการจัด

กิจกรรม

การเรียนรู้

1. หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้การเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

4. การวัดผลและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ด้านการจัด

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2. กิจกรรมนักเรียน

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

4. ด้านการพัฒนา

บุคลากรของ

สถานศึกษา

1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. การติดตามและขยายผล

5. ด้านผลลัพธ์/

ภาพความส�าเร็จ
1. สถานศึกษา

2. ผู้บริหารสถานศึกษา

3. บุคลากรของสถานศึกษา

4. ผู้เรียน

ลงชื่อ…………………………………………………………

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ…………………………………………………………

กรรมการ

ลงชื่อ…………………………………………………………

กรรมการ



คูม่อืแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
Local Sufficiency School : LSS 9

ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน

1. ชื่อโรงเรียน........................................................................... สังกัด..................................................................

2. สถานที่ตั้ง.........................................................................................................................................................

3. ชื่อผู้บริหาร............................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................

4. วิสัยทัศน์..........................................................................................................................................................

5. เอกลักษณ์ของโรงเรียน....................................................................................................................................

6. จ�านวนนักเรียน/จ�าแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น จ�ำนวนห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน

7. ชื่อกิจกรรม/โครงการเด่น.................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ด้าน.......................................................................................................................................................................

                                                       ลงชื่อ

                                                              (.................................................................)

                                                    ต�าแหน่ง......................................................................

                                                                                ผู้ขอรับการประเมิน
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รำยกำรประเมิน ด้ำนที่ 1

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

มี 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย                                             

องค์ประกอบที่	1		 นโยบำย	(4	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  มีนโยบายน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดย

   ให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

   ชุมชน และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ�าปี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด�าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ�าปีที่น้อมน�าหลักปรัชญาของ

   เศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น  ความเป็นไทย  และ

   การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   ตดิตามผลการด�าเนนิการตามนโยบายและแผนปฏบิตังิานประจ�าปีทีน้่อมน�าหลักปรชัญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น  ความเป็นไทยและ

   การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   น�าผลการตดิตามมาพฒันานโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น  ความเป็นไทยและ

   การมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในสถานศึกษา

องค์ประกอบที่	2		 วิชำกำร	(3	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของ

   เศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทยและการมี

   ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   ด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ

   หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยให้ความส�าคญักบัความเป็นท้องถิน่ ความเป็นไทย 

   และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ติดตามผลการด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริม

   การบูรณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยให้ความส�าคญักบัความเป็นท้องถิน่ 

   ความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้



คูม่อืแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
Local Sufficiency School : LSS 11

องค์ประกอบที่	3		 บริหำรทั่วไป	(3	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   บริหารจัดการอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

   เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   บริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

   ท้องถิน่ของตนเอง อนัได้แก่ ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาหรอืทรพัยากรของ

   ท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง

   คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

1.	ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ

องค์ประกอบที่	1	นโยบำย

ตวับ่งชีท้ี	่1.1		มนีโยบำยน้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงมำขับเคลือ่นในสถำนศกึษำโดยให้
																		ควำมส�ำคญักับควำมเป็นท้องถิ่น	ควำมเป็นไทย	และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน	
																	และบูรณำกำรในแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเป็นนโยบายของสถานศึกษาโดย
ให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

2 = บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายข้างต้นของสถาน
ศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพ 1

3 = มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม ในการด�าเนินการตามนโยบายข้างต้นของสถานศึกษาที่เกิดกระบวน
การมีส่วนร่วมตามเกณฑ์คุณภาพ 2

4 = มีแผนปฏิบัติงานประจ�าปีที่สอดคล้องกับนโยบายข้างต้นของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ 3 
และมีกิจกรรมที่เหมาะสมตามบริบทของสถานที่

นิยำมศัพท์ แผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี	:	แผนงานปฏิบัติงานประจ�าปีที่ก�าหนดขึ้นตามนโยบายน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
อย่ำงเหมำะสม	: ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงใด ๆ เกดิขึน้ มกีารปรับแผนฯ/กจิกรรม ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ตัวบ่งชี้ที่	1.2		ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปีที่น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
																		พอเพียง	โดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นท้องถิ่น	ควำมเป็นไทย	และกำรมีส่วนร่วมใน
																		กำรพัฒนำชุมชน	มำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

เกณฑ์กำรให้คะแนน



คูมื่อแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
Local Sufficiency School : LSS12

1 = มีการประชุมชี้แจงการน�านโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีฯ ให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทราบ

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพที่ 1 และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ/
กิจกรรมที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น 
ความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีฯ แต่ไม่ครบ
ทุกกิจกรรม

4 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีฯ ครบทุก
กิจกรรมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา

นิยำมศัพท์ นโยบำย	: สถานศึกษามีการก�าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์/มาตรการ เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
บุคลำกร	: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
กลุ่มงำน	:	กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่สถานศึกษาได้ก�าหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
ผู้เกี่ยวข้อง	: กรรมการสถานศึกษา ผู้น�าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปกครอง
ภูมิสังคม	:	ภูมิประเทศ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน/สังคม ที่สถานศึกษาตั้งอยู่

ตัวบ่งชี้ที่	1.3		ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี	ที่น้อมน�ำหลักปรัชญำ
																		ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นท้องถิ่น	ควำมเป็นไทยและกำรมี
																		ส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน	มำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีผู้รับผิดชอบการติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ�าปีฯ

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีเครื่องมือ/วิธีการติดตามผล ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจ�าปีฯ

3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา

4 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และมีการรายงานการติดตามผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่	1.4		น�ำผลกำรติดตำมมำพัฒนำ	นโยบำย/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	ขับเคลื่อนหลักปรัชญำ
																		ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นท้องถิ่น	ควำมเป็นไทย	และกำรมี
																		ส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน	ในสถำนศึกษำ

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ ต่อการด�าเนินการตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทยและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน



คูม่อืแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
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2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา เพื่อให้การ
ด�าเนินการขบัเคลือ่นหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงโดยให้ความส�าคญักบัความเป็นท้องถิน่ 
ความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในสถานศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้น

3 = ด�าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม/การด�าเนินงาน ตามแนวทาง/
ข้อเสนอที่ได้จากการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ 2

4 = รายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การด�าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามที่ได้ด�าเนินการแล้ว ตามเกณฑ์คุณภาพ 3

องค์ประกอบที่	2	วิชำกำร

ตัวบ่งชี้ที่	2.1		มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	ด้ำนวิชำกำรที่ส่งเสริมกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
																		เศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นท้องถิ่น	ควำมเป็นไทย	และกำรมี
																		ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ	ชุมชน	มำสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
มาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2 = บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนส่งเสริมงานวิชาการฯ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 1 

3 = มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการด�าเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ในการด�าเนินการ
ตามแผนส่งเสริมงานวิชาการฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 2 อย่างพอประมาณ และเป็นเหตุเป็นผล

4 = มีการด�าเนินงานตามแผนส่งเสริมงานวิชาการฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 มีโครงการ/กิจกรรม 
ครอบคลุมทุกระดับชั้น และมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

นิยำมศัพท์ งำนวิชำกำร	: การเก็บข้อมูล/ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
แผนส่งเสริมงำนวิชำกำรฯ	: แผนงานด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่	2.2		ด�ำเนินกำรตำม	แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	ด้ำนวิชำกำรที่ส่งเสริมกำรบูรณำกำร
																		หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นท้องถิ่น	ควำมเป็นไทย
																		และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน	มำสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = ประชมุชีแ้จงการด�าเนนิการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวชิาการทีส่่งเสรมิการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทยและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ
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2 = ด�าเนนิการตามเกณฑ์คณุภาพ 1 และมผีูร้บัผิดชอบทีม่ศีกัยภาพ และเหมาะสมในการด�าเนนิ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมงานวิชาการฯ

3 = มีผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
ส่งเสริมงานวิชาการฯ แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน/ไม่ครบทุกกิจกรรม

4 = มีผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และด�าเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม ของแผนส่งเสริม
งานวิชาการฯ ทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรมตามความเหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ
ตามความจ�าเป็นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ตัวบ่งชี้ที่	2.3		ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรตำม	แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม	ด้ำนวิชำกำรที่ส่งเสริมกำร
																		บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นท้องถิ่น	
																		ควำมเป็นไทยและกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน	มำสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติ
งานด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญ
กับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มาสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีการพิจารณาหาแนวทาง แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา 
การส่งเสริมงานด้านวิชาการฯ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

3 = ด�าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การส่งเสริมงานด้านวิชาการฯ ตามแนวทาง/ข้อเสนอ 
ที่ได้จากการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ 2

4 = รายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง ผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การส่งเสริมงานด้าน
วิชาการฯ ตามที่ได้ด�าเนินการแล้ว ตามเกณฑ์คุณภาพ 3

นิยำมศัพท์ กำรส่งเสริมงำนด้ำนวิชำกำรฯ	: การปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

องค์ประกอบที่	3	บริหำรงำนทั่วไป

ตัวบ่งชี้ที่	3.1		บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ	ตำมหลักปรัชญำของ
																		เศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = แต่งต้ังผูร้บัผดิชอบ การใช้/ดแูล/รกัษา/ปรบัปรงุ อาคารสถานที ่และแหล่งเรยีนรู้ ในสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และผู้เรียน/บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วม 
ในการใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
กับภูมิสังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู่
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3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และใช้ประโยชน์อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ 3 และมีการบ�ารงุรกัษาอาคารสถานท่ี/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรยีนรู้ 
ในสถานศึกษาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ได้นานและคุ้มค่า

ตัวบ่งชี้ที่	3.2		บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ	ที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็น
																		ท้องถิ่นของตนเอง	อันได้แก่	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญำหรือทรัพยำกรของ
																		ท้องถิ่น

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และผู้เรียน/บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วม 
ในการใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
กับภูมิสังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู่

3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และใช้ประโยชน์อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

4 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพ 3 และมีการบ�ารงุรกัษาอาคารสถานท่ี/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรยีนรู้ 
ในสถานศึกษาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ได้นานและคุ้มค่า

ตัวบ่งชี้ที่	3.3		ประสำนสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	เพื่อเสริมสร้ำง
																		คุณลักษณะอยู่อย่ำงพอเพียงของผู้เรียน

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีผู้รับผิดชอบ งานประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และบุคลากรของสถานศึกษา รวมถึงผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
ประสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และใช้ประโยชน์จากบุคคลากร และทรัพยากรของชุมชน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

4 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 อย่างสม�่าเสมอ

นิยำมศัพท์ ชุมชน	:	คณะกรรมการสถานศกึษา และ/หรอื ผู้ปกครอง และ/หรอื ชมุชนท่ีอยูบ่รเิวณรอบ
           สถานศกึษา
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รำยกำรประเมิน ด้ำนที่ 2

ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย                                           

องค์ประกอบที่	1	 หน่วยกำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	(2	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ตัวบง่ชี้ที่ 1.2  มกีารนเิทศ/ติดตาม/ประเมนิผล การน�าหน่วยการเรยีนรู ้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

   ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

องค์ประกอบที่	2	 กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกิจกรรม

	 	 	 กำรเรียนรู้	(6	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  มแีผนจัดการเรยีนรูบ้รูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในกลุม่สาระการเรยีนรู้

   ต่าง ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม

   สาระการเรียนรู้

ตัวบง่ชี้ที่ 2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระ

   การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

   พอเพียง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัวัฒนธรรม ประเพณ ีหรอืการเรยีนรู้

   ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ครใูนโรงเรยีนมีการเรยีนการสอนทีป่ระยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ

   ให้ความส�าคญัความเป็นท้องถิน่และความเป็นไทย  รวมทัง้การพฒันาชมุชน  มาเป็นฐาน

   ในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 เรื่อง

องค์ประกอบที่	3	 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	(2	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  จดัหา/ผลติ/ใช้/เผยแพร่สือ่การเรยีนรูเ้พือ่บรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  จัดท�า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับ

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



คูม่อืแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
Local Sufficiency School : LSS 17

องค์ประกอบที	่4	 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

	 	 	 เศรษฐกิจพอเพียง	(4	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  จดัท�าเครือ่งมือวดัผลและประเมนิผลทีห่ลากหลาย และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 

   การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  รายงานผลการประเมนิและน�ามาปรับปรุง/พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีบู่รณาการ

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4  จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการ

   น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ตัวอย่ำง	ร่องรอย/เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน

• หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น/เอกสารหลักสูตร

• แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ค�าสั่งปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติงานประจ�าปี

• หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ค�าสั่งปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติงานประจ�าปี

• โครงงานของผู้เรียน

• บันทึกการประชุม

• สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้/ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม

• งานวิจัยในชั้นเรียน

• เครื่องมือวัดผลประเมินผล

• แผนงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน/ภาพถ่ายกิจกรรม

• แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน/รางวัลที่ได้รับ

ฯลฯ
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2.	ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

องค์ประกอบที่	1	หลักสูตร/หน่วยกำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ตวับ่งชีท้ี	่1.1		มหีน่วยกำรเรยีนรูป้รชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง	

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = สถานศึกษามีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้

2 = สถานศึกษามหีน่วยการเรียนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามเกณฑ์คณุภาพ 1 แต่ไม่ครบ 
ทกุระดบัชัน้ที่เปิดสอน

3 = สถานศึกษามหีน่วยการเรียนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามเกณฑ์คณุภาพ 1 ครบทกุระดบัช้ัน
ที่เปิดสอน

4 = สถานศึกษามหีน่วยการเรียนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามเกณฑ์คณุภาพ 1 ครบทกุระดบัช้ัน
ที่เปิดสอนและเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นๆ น�าไปปรับใช้ได้

นิยำมศัพท์ หน่วยกำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	:	หน่วยการเรียนรู้ที่มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงและการประยกุต์ใช้ ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ทีก่�าหนดส�าหรบั
แต่ละชั้นปีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ตวับ่งชีท้ี	่1.2		มกีำรนเิทศ/ตดิตำม/ประเมนิผล	กำรน�ำหน่วยกำรเรยีนรูห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
																		ไปใช้ในกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรู	้

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการด�าเนินการ นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน�าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2 = มแีผนและเครือ่งมือในการ นเิทศ/ติดตาม/ประเมนิผล เพือ่ด�าเนนิการตามเกณฑ์คณุภาพ 1

3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการบันทึกผลการด�าเนินงานโดยผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายรายงานผลนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การใช้หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อผู้บริหาร

4 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และน�าผลการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล ไปปรับปรุง/
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสม�่าเสมอ

องค์ประกอบที่	2	กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่	2.1		มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ในกลุ่มสำระ
																		กำรเรียนรู้ต่ำงๆ

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
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1 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

2 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครอบคลุม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป

4 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 สามารถน�าไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
น�าไปปรับใช้ได้

นิยำมศัพท์ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	:	แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ระบุการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล

ตวับ่งชีท้ี	่2.2		คณุภำพของแผนกำรจดักำรเรยีนรู้ทีบ่รูณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง
																		ในกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ต่ำง	ๆ

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2 = มแีผนการจดัการเรยีนรูท่ี้บรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามเกณฑ์คณุภาพ 1 
ครอบคลุม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์คุณภาพ 1 
ครอบคลุม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

4 = มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์คุณภาพ 1 
ตั้งแต่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป

นิยำมศัพท์ คุณภำพของแผน	: ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระหรือเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอน
กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีบ่รูณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่ำงถกูต้องและ
สมบูรณ์	:	การเรยีนรูท้ีบ่รูณาการระบถุงึการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีค�านงึถึง หลักความพอประมาณ 
การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้คุณธรรมน�า
ความรู้ในการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อมุ่ง
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ซึมซับ ฝึกฝนและเห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียง

ตวับ่งชีท้ี	่2.3		จดักจิกรรมกำรเรยีนรู้ทีบ่รูณำกำรหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงในกลุม่สำระกำรเรยีนรู้

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีบู่รณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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2 = มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีบู่รณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครอบคลมุ 2 กลุม่สาระ
การเรียนรู้

3 = มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีบู่รณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครอบคลมุ 3 กลุม่สาระ
การเรียนรู้

4 = มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ขึ้นไป

ตวับ่งชีท้ี	่2.4	ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีบ่รูณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ 1 มากกว่า 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

3 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ 2 ครอบคลุม 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

4 = ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามเกณฑ์คณุภาพ 3 ตัง้แต่ 4 กลุม่สาระการเรยีนรู้
ขึ้นไป

ตวับ่งชีท้ี	่2.4		ผูเ้รยีนมีส่วนร่วมในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีบ่รูณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2 = ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรูต้ามเกณฑ์คณุภาพ 1 มากกว่า 2 กลุม่สาระการเรยีนรู้

3 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ 2 ครอบคลุม 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

4 = ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามเกณฑ์คณุภาพ 3 ตัง้แต่ 4 กลุม่สาระการเรยีนรู้
ขึ้นไป

ตวับ่งชีท้ี	่2.5		ผูเ้รยีนมีส่วนร่วมในกำรกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรม	ประเพณ	ีหรอืกำรเรยีนรู้ศลิปะ	
																		ภูมปัิญญำท้องถิน่

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม

2 = ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรม 2 กจิกรรม

3 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม

4 = ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้ากกว่า 4 กจิกรรมขึน้ไป
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ตัวบ่งชี้ที่	2.6		ครูในโรงเรียนมีกำรเรียนกำรสอนที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	และ
																		ให้ควำมส�ำคญักบัควำมเป็นท้องถิน่และควำมเป็นไทย	รวมทัง้กำรพฒันำชมุชน	มำเป็นฐำน
																			ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	อย่ำงน้อย	1	เรื่อง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = ครูจ�านวนร้อยละ 20 ของจ�านวนครูทั้งหมดด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2 = ครจู�านวนร้อยละ 40 ของจ�านวนครท้ัูงหมดด�าเนนิการได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน

3 = ครูจ�านวนร้อยละ 60 ของจ�านวนครูทั้งหมดด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

4 = ครจู�านวนร้อยละ 80 ของจ�านวนครทูัง้หมดด�าเนนิการได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน

องค์ประกอบที่	3		สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ตวับ่งชีท้ี	่3.1		จดัหำ/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ส่ือกำรเรยีนรูเ้พือ่บรูณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
																		ในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = จัดท�า/ผลิต และใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 ครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2-3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

3 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 ครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ขึ้นไป

4 = เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ฯ ที่ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

นิยำมศัพท์ กำรจัดหำ/ผลิต/ใช้/เผยแพร่	สื่อกำรเรียนรู้	:	การได้มาซึ่งสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การผลิตขึ้นเอง 
การจัดซื้อ การขอรับบริจาค ฯลฯ และการเผยแพร่สื่อที่ได้มาเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษา

ตวับ่งชีท้ี	่3.2		จดัท�ำ/พฒันำ/เผยแพร่	แหล่งเรยีนรูใ้นสถำนศกึษำเพ่ือสนบัสนุนกำรเรยีนรู้เกีย่วกับ
																		หลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = บุคลากรสถานศึกษาและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรวบรวมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
หรือทรัพยากรในท้องถิ่นในชุมชน เพื่อน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เรียน

2 = บุคลากรสถานศึกษาและผู้เรียนด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีส่วนร่วมในการจัด 
แหล่งเรียนรู้/สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3 = บุคลากรสถานศึกษาและผู้เรียนด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีส่วนร่วมในการจัด
แหล่งเรียนรู้/พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา

4 = เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ฯ ที่ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

องค์ประกอบที่	4		กำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของ
																						เศรษฐกิจพอเพียง

ตวับ่งชีท้ี	่4.1		จดัท�ำเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลทีห่ลำกหลำยและสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของกำรจดั
																		กิจกรรมกำรเรยีนรูท้ีบู่รณำกำรหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการจัดท�าเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และน�าไปใช้ในการวัดผล/ประเมินผล แต่ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และน�าไปใช้ในการวัดผล/ประเมินผล ครบทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

4 = น�าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 มาใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”

ตวับ่งชีท้ี	่4.2		ใช้วธิกีำรวดัและประเมนิผลทีห่ลำกหลำยและสอดคล้องกบักำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
																		ท่ีบรูณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีวิธีการวัดและประเมินผล แต่ไม่หลากหลายและ/หรือ ไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 = มีวิธีการวัดและประเมินผลที่ไม่หลากหลาย แต่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 = มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 = น�าผลที่ได้จากการวัดและการประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ 3 มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน

ตวับ่งชีท้ี	่4.3		รำยงำนผลกำรประเมินและน�ำมำปรบัปรงุ/พฒันำกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรูท่ี้บรูณำกำร
																		หลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = รายงานผล การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ผู้เรียนได้รับทราบ
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2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และรายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารทราบด้วย

3 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และรายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้ปกครอง/กรรมการ
สถานศึกษาทราบ

4 = ด�าเนนิการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และน�าผลการประเมนิฯ ไปปรับปรงุ/พฒันา กจิกรรมการเรยีนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

ตวับ่งชีท้ี	่4.4		จดัแสดง/เผยแพร่/แลกเปล่ียนเรยีนรูผ้ลงำนของผูเ้รยีน	ผลงำนท่ีเกดิจำกกำรน�ำหลกัปรัชญำ
																		ของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดง/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจาก 
การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายปรากฏ 
ให้เห็นเป็นประจักษ์ในระดับห้องเรียน

2 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดง/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนฯ ในระดับ
ระหว่างห้องเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ 1

3 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดง/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนฯ ในระดับ
ระหว่างห้องเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และระดับชั้นเรียน

4 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดง/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนฯ ในระดับ
ระหว่างห้องเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และระดับสถานศึกษา

นิยำมศัพท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	: ผู้เรียนน�าเสนอความรู้ ประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้และรับฟัง
ความคิดเหน็ ความรู้ และประสบการณ์ของผูอ้ืน่จนเกดิเป็นองค์ความรู้ใหม่หรอืประสบการณ์ใหม่
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รำยกำรประเมิน ด้ำนที่ 3

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

มี 3 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย                                           

องค์ประกอบที่	1		 กำรแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	(3	ตัวบ่งชี้)	

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

   เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   จัดกิจกรรมแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต

   ของตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามบริบทของ

   โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง

   กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบที่	2		 กิจกรรมนักเรียน	(4	ตัวบ่งชี้)	

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   จดักจิกรรมลกูเสือ/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ หรอืการจดัต้ังชุมนมุ ชมรม

   ต่าง ๆ  โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วม

   ในการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4   น�าผลการตดิตามมาปรบัปรงุ/พฒันา กจิกรรมนกัเรยีน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

   พอเพียง 

องค์ประกอบที่	3		 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์	(1	ตัวบ่งชี้)	

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และ

   สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวอย่ำง	ร่องรอย/เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน

• แผนงาน/โครงการ แนะแนว และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

• การจัดกิจกรรมแนะแนว การประเมินผล การน�าผลไปใช้ให้ผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพของตนเอง

• แฟ้มสะสมงาน/การสรุปงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

• การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

• แผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ตลอดจนการนาผลการประเมินไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  ในการแก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน ในด้านต่าง ๆ

• การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ตลอดจนการน�าผลการประเมินไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

 กจิกรรมของสถานศกึษา/ชมุชน ด้านภมูปัิญญาท้องถิน่ ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาท้องถิน่ หรอื

 วัฒนธรรม หรือหลักค�าสอนทางศาสนา ตามภูมิสังคม

• แผนงาน/โครงการ เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนเกดิจติอาสา และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพือ่สังคม และ

 สาธารณประโยชน์

• การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ตลอดจนการน�าผลการประเมินไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา 

 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

• แฟ้มสะสมงาน/การสรุปงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

• รูปภาพประกอบการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ

• เกียรติบัตร/รางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้แทนชุมชน

ฯลฯ
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3.	ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

องค์ประกอบที่	1	กำรแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่	1.1		มีแผนงำนแนะแนว	เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของ
																		เศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีกิจกรรมแนะแนว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถด�าเนินชีวิต ได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผู้รับผิดชอบการด�าเนินการตามกิจกรรมแนะแนวฯ 
ดังกล่าว

2 = มีกิจกรรมแนะแนวฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 1 มีกิจกรรม/งานต่างๆ ที่จัดท�าขึ้นโดยพิจารณา
จากข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลของผู้เรียนในสถานศึกษา

3 = บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก�าหนดกิจกรรมแนะแนวฯ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 2

4 = มีแผนงานแนะแนวฯ หรือกิจกรรมการด�าเนินงานแนะแนวตามเกณฑ์คุณภาพ 3 มีโครงการ/
กิจกรรม ที่ด�าเนินการสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่	1.2		จัดกิจกรรมแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	ให้ผู้เรียนได้รู้จักกำรวำงแผนชีวิตของ	
																		ตนเองได้อย่ำงสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ตำมบริบทของโรงเรียน
																		พอเพียงท้องถิ่น

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพของตนเอง

2 = มกีารจดักจิกรรมตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีการจดักจิกรรมแนะแนว ให้ผูเ้รยีนเข้าใจสภาพแวดล้อม
ตามความเป็นจริงของชุมชน/สังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้านเกษตร/ด้านสังคม/
ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านวัฒนธรรม

3 = มีการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนชีวิต ทั้งด้าน
การเรียน และการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน/ชุมชน

4 = มีการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์คุณภาพ 3 จนท�าให้ผู้เรียนสามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการเลือกประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าไปได้
อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ที่	1.3		มีกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สำมำรถ	แก้ปัญหำและพัฒนำตนเอง	ได้อย่ำงสอดคล้องกับ
																		หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
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1 = มีการดูแลช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดล้อม  

2 = บคุลากร และผูเ้กีย่วข้อง ทัง้ในและนอกสถานศึกษา มส่ีวนร่วมในการดแูลช่วยเหลอื
และให้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้รยีน ตามเกณฑ์คณุภาพ 1

3 = มีผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงพัฒนา
การด�าเนินงาน 

4 = ผลจากการด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ 3 ท�าให้ผู้เรียนสามารถน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองได้ จนเห็น
ผลประจักษ์ 

องค์ประกอบที่	2	กิจกรรมนักเรียน

ตัวบ่งชี้ที่	2.1		มีแผนงำน/โครงกำร	ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน	เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่ำงพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีกิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ ในการด�าเนินการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ที่สนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต

2 = บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก�าหนดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง ตามเกณฑ์คุณภาพ 1

3 = ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก�าหนดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนที่สนับสนุน
ให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง ตามเกณฑ์คุณภาพ 2

4 = กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่	2.2		จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์	หรือกำรจัดตั้งชุมนุม	ชมรม
																		ต่ำง	ๆ	โดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็นท้องถิ่น	ควำมเป็นไทย	และกำรมีส่วนร่วมในกำร
																		พัฒนำชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์หรือมีการจัดตั้งชุมนุม/
ชมรม ในสถานศึกษาและมีครูผู้รับผิดชอบด�าเนินการที่เหมาะสม

2 = การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์หรือมีการจัดตั้งชุมนุม/
ชมรม ของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ 1 มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

3 = การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ หรือมีการจัดตั้งชุมนุม/
ชมรม ตามเกณฑ์คุณภาพ 2 มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

4 = การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บ�าเพ็ญประโยชน์หรือมีการจัดตั้งชุมนุม/
ชมรม ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และชุมชน/สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่	2.3		ติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมนักเรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน 

2 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีเครื่องมือ/วิธีการติดตามผล การจัดกิจกรรม
นักเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

3 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน 

4 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่	2.4		น�ำผลกำรติดตำมมำ	ปรับปรุง/พัฒนำ	กิจกรรมนักเรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
																		พอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีประชุมวางแผนหรือการพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนของ
สถานศึกษา 

2 = ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อหาแนวทางแก้ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนให้สัมฤทธิ์ผล 

3 = พิจารณาด�าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามแนวทาง/ข้อเสนอ ที่ได้จาก
การพิจารณา ตามเกณฑ์คุณภาพ 2 อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบท
ของสถานศึกษา 

4 = มีการสรุปรายงานถึงผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามที่ได้ด�าเนินการ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 

องค์ประกอบที่	3	กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่	3.1		มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและ
																		สำธำรณประโยชน์	ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการจัดท�ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สาธารณประโยชน์ ตามความสนใจของผู้เรียน

2 = บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท�ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์และมีผู้รับผิดชอบ
ในการด�าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์คุณภาพ 1

3 = กจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพือ่พัฒนาชมุชนและสาธารณประโยชน์
ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 ครอบคลุมทุกระดับชั้นที่เปิดสอน

4 = กิจกรรมส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพือ่พัฒนาชมุชนและสาธารณประโยชน์ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 ครอบคลุมทุกระดับชั้นที่เปิดสอน
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รำยกำรประเมินด้ำนที่ 4

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ

มี 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งช้ีประกอบด้วย                                               

องค์ประกอบที่	1	 กำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	(3	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1      มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

   และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับ

   ความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2      ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3       ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบที่	2		 กำรติดตำมและขยำยผล	(3	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ติดตามผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะ

    การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   น�าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด�าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

   ส่งเสริมให้มีทักษะการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนาบคุลากรให้มทีกัษะการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่ำงร่องรอย/เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน

• แผนพัฒนาบุคลากร

• แผนปฏิบัติการประจ�าปี

• แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

• หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการฯ

• บันทึกการประชุม

• แบบประเมินตนเองของครู

• รายงานการปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรม

• แผนการนิเทศติดตามผลการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• รายงานผลการประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

• ภาพถ่ายกิจกรรม/รางวัล/เกียรติบัตร



คูมื่อแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
Local Sufficiency School : LSS30

ด้ำนที่	4	กำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ

องค์ประกอบที่	1	กำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ที่	1.1		มีแผนงำน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	และ	
																		ตระหนักในคุณค่ำของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมเป็น
																		ท้องถิ่น	ควำมเป็นไทย	และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการจัดท�าแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น 
ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

2 = บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ 1 

3 = มีผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้การด�าเนินการอย่างทั่วถึง

4 = มีการด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ 
3 ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน

นิยำมศัพท์ บคุลำกรของสถำนศกึษำ	:	ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา

ตัวบ่งชี้ที่	1.2		ประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆเพื่อส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้
																		หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด�ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = บคุลากรของสถานศกึษาเข้าร่วมการประชมุ/อบรม/สมัมนา/ศกึษาดงูานแหล่งเรยีนรูเ้พ่ือส่งเสรมิ
การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่

2 = สถานศกึษาจดัการประชมุ/อบรม/สมัมนา/ศกึษาดงูานแหล่งเรยีนรูใ้ห้แก่บคุลากรของสถานศกึษา
เพือ่ส่งเสรมิการน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�าเนนิชวีติและการปฏบิตัิ
ภารกิจหน้าที่

3 = บุคลากรของสถานศึกษาน�าผล/ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/
การศึกษาดูงานตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และ/หรือเกณฑ์คุณภาพ 2 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่

4 = บุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และเกณฑ์คุณภาพ 2 และเกณฑ์คุณภาพ 3 

เกณฑ์กำรให้คะแนน



คูม่อืแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
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นิยำมศัพท์ กำรมีส่วนร่วม	:	ความร่วมมือของบุคลากรในการวางแผนการด�าเนินงานการระดมทรัพยากร

การลงมือปฏิบัติรวมทั้งการประเมินผลและการรายงานผลการด�าเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่	1.3		ส่งเสริมให้บุคลำกรแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = สถานศกึษาจดัหาสือ่/ช่องทาง/วัสดุอปุกรณ์/แหล่งเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิการแสวงหาความรูเ้กีย่วกบั
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร

2 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และบุคลากรมีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

3 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการแสวงหาองค์ความรู้ของบุคลากรและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

4 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และบุคลากรมีการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่และการด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

นิยำมศัพท์ กำรด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม	: การใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในครัวเรือนอย่างเหมาะสมตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีการละลดเลิกอบายมุขด�ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน/พัฒนาสังคม/รักษาสิ่งแวดล้อม/อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการเกษตรตามบริบทท้องถิ่น

องค์ประกอบที่	2	กำรติดตำมและขยำยผล

ตัวบ่งชี้ที่	2.1		ติดตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อส่งเสริมให้มีทักษะ
																		กำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการติดตามผลด�าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ให้มีทักษะการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีเครื่องมือ/วิธีการติดตามผลการด�าเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ

3 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 ติดตามผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ 
โดยใช้เครื่องมือ/วิธีการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ 

4 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และมีการรายงานผลการติดตามผลการด�าเนินงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่	2.2		น�ำผลกำรติดตำมมำปรับปรุง/พัฒนำกำรด�ำเนินโครงกำรกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรส่งเสริม
																		ให้มีทักษะกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ



คูมื่อแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
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1 = มีการพิจารณาร่วมกันเพื่อพัฒนาการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้มี
ทักษะการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และมีการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา
การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

3 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการพิจารณาด�าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ ตามแนวทาง/ข้อเสนอที่ได้จากการด�าเนินการ 

4 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 มีการรายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง
ผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ ตามที่ได้ด�าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่	2.3		ขยำยผลและเผยแพร่ผลกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
																		ของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = มีการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มี
ทักษะการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ 1 และเผยแพร่ขยายผล

3 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ 2 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของสถานศึกษา
และชุมชน

4 = มีการด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 3 อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

นิยำมศัพท์ วิธีกำรเผยแพร่:	มีช่องทางในการพัฒนาและเผยแพร่หลักปรัชญาฯ ได้หลายวิธี เช่น จัดท�า
เอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว  การประชุมต่าง ๆ ฯลฯ



คูม่อืแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
Local Sufficiency School : LSS 33

รำยกำรประเมิน ด้ำนที่ 5 

ด้ำนผลลัพธ์/ภำพควำมส�ำเร็จ

มี 4 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย                                             

องค์ประกอบที่	1		 สถำนศึกษำ	(1	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง 

องค์ประกอบที่	2		 ผู้บริหำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	(1	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่	3		 บุคลำกรของสถำน	(1	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

   พอเพียง  

องค์ประกอบที่	4	 ผู้เรียน	(5	ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ผูเ้รยีนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั หลกัปรชัญาของ เศรษฐกจิพอเพียงตามมาตรฐาน

   การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผูเ้รยีนปฏบิตัตินให้ด�าเนินชวีติได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลงในด้าน

   วัตถุเศรษฐกิจ

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   ผูเ้รยีนปฏบิตัตินให้ด�าเนินชวีติได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลงในด้าน

   สังคม

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ผูเ้รยีนปฏบิตัตินให้ด�าเนินชวีติได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลงในด้าน

   สิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  ผูเ้รยีนปฏบิตัตินให้ด�าเนินชวีติได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลงในด้าน

   วัฒนธรรม 

ตัวอย่ำงร่องรอย/เอกสำร	หลักฐำนประกอบกำรประเมิน	

• สภาพภูมิทัศน์สถานศึกษา (ภายใน - ภายนอก) 

• บรรยากาศการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

• รายงานผลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 

• หลักฐานแสดงความเป็น “บุคคลตัวอย่าง/ต้นแบบ” เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ 
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Local Sufficiency School : LSS34

ด้ำนที่	5	ด้ำนผลลัพธ์/ภำพควำมส�ำเร็จ

องค์ประกอบที่	1	สถำนศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่	1.1		คุณลักษณะของสถำนศึกษำพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด�าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

2 = สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด�าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และบุคลากรรวมถึงผู้เรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

3 = สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด�าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน และบุคลากรรวมถึงผู้เรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่กัน รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 = สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร/อาชีพ ตามบริบท
ของท้องถิ่น เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
บุคลากรรวมถึงผู้เรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน รวมถึงมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรม/วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

องค์ประกอบที่	2		ผู้บริหำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	

ตัวบ่งชี้ที่	2.1		คุณลักษณะของผู้บริหำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

2 = ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับ
ศักยภาพของตน และสอดคล้องกับภูมิสังคม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
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3 = ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับศักยภาพ
ของตน และสอดคล้องกับภูมิสังคม รวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆให้กับตนเอง และสถานศึกษา

4 = ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ
กับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับภูมิสังคม รวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ให้กับตนเอง และสถานศึกษาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
คุณธรรมน�าความรู้ในการด�าเนินชีวิต

องค์ประกอบที่	3	บุคลำกรของสถำนศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่	3.1		บุคลำกรของสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

1 = บุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน

2 = บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

3 = บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และบุคลากรของสถานศึกษาส่วนหนึ่งที่มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 = บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความส�าคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบที่	4	ผู้เรียน	

ตัวบ่งชี้ที่	4.1		ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ	หลักปรัชญำของ	เศรษฐกิจพอเพียงตำมมำตรฐำน										
																		กำรเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีกำรศึกษำ

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ
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1 = ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้น 
เฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 25 

2 = ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้น 
เฉลี่ยร้อยละ 25-50

3 = ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้น 
เฉลี่ยร้อยละ 51-74

4 = ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้น 
เฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป

นิยำมศัพท์ ผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ฯ	: ผ่านเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก�าหนดใน
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ส 3.1หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของแต่ละระดับชั้นที่จัดสอนในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เฉลี่ยร้อยละ XX : จ�านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตามข้างต้น มีจ�านวนโดยเฉลี่ย
ร้อยละ XX ของจ�านวนผู้เรียนทั้งหมดของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่	4.2		ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดุล	และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน		
																		วัตถุ/เศรษฐกิจ

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

2 = มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการวินัยในการใช้จ่าย

3 = มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพหรือเป็น
แบบอย่างในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

4 = ผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และเป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการดูแล
การใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวบ่งชี้ที่	4.3		ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดุล	และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน
																		สังคม

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

2 = มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต โดยไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเอง/
ผู้อื่น

3 = มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และเป็นแบบอย่างในการแบ่งปัน ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น

4 = มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และเป็นแบบอย่างในการท�าตนให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคม
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ตัวบ่งชี้ที่	4.4		ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดุล	และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน
																		สิ่งแวดล้อม

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

2 = มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3 = มผีูเ้รยีนเป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คณุภาพ 2 และเป็นแบบอย่างในการรูจ้กัใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

4 = มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพ 3 และเป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/
ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา และชุมชน

ตัวบ่งชี้ที่	4.5		ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมดุล	และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน	
																		วัฒนธรรม

0 = ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ

2 = มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย 
ประเพณี ศาสนา และวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์

3 = มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมตามเกณฑ์คุณภาพ 2 และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด/สานต่อ/รักษา วัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

4 = มผีูเ้รยีนเป็นแบบอย่างในการเหน็คณุค่า และมส่ีวนร่วมตามเกณฑ์คณุภาพ 3 ตลอดจนมส่ีวนร่วม
ในการรณรงค์ให้สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม ด�าเนินการสืบทอด/สืบสาน/รักษาวัฒนธรรมไทยฯ 
และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ
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ส่วนที่ 2
แบบประเมินโครงกำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	(Local	Sufficiency	School	:	LSS)	

ชื่อกิจกรรม	/	โครงกำร .......................................................................................................................................

โครงกำรด้ำน			O	ด้ำนกำรเกษตร			O	ด้ำนวัฒนธรรม			O	ด้ำนสังคม			O	ด้ำนสิ่งแวดล้อม			O	ด้ำนเศรษฐกิจ

กลุ่มเป้ำหมำย	.....................................................................................................................................................

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................................................................

หลักกำรและเหตุผล	

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร	 (กิจกรรม/โครงกำรนี้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้อย่ำงไร,	เป็นกำรประยกุต์ใช้ทกัษะในศตวรรษที	่21	อย่ำงไร,	นกัเรียนได้ประโยชน์อย่ำงไร	และเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้อื่น	หรือชุมชน	หรือสังคมอย่ำงไร)

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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ควำมประทับใจของนักเรียน

....................................................................................................................................................................
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ควำมประทับใจของครูที่ปรึกษำโครงกำร
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ควำมประทับใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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ควำมประทับใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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ค�ำอธิบำย

การประเมินในส่วนนี้นั้น ให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการด�าเนินโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมที่คัดเลือกมานั้นจะต้องเป็นกิจกรรม 

ที่สอดคล้องกับด้านใดด้านหนึ่ง อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่

1. ด้านการเกษตร

2. ด้านวัฒนธรรม

3. ด้านสังคม

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

5. ด้านเศรษฐกิจ

โดยกิจกรรม/โครงการที่เลือกนี้ จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

• มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินกิจกรรม อันประกอบด้วย 

หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 

• มีการค�านึงถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 โดยเป็นกิจกรรม/โครงการที่มิได้

เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเท่านั้น จะต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  

อันได้แก่ โรงเรียน ชุมชน หรือสังคม 

• จ�ำนวนไม่เกิน	10	หน้ำ	ต่อ	1	กิจกรรม/โครงกำร

เกณฑ์กำรให้คะแนน

คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดย แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 0, 3 และ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 คะแนน หมายถึง โรงเรียนไม่ด�าเนินการจัดส่งแบบประเมินในส่วนที่ 2 

3 คะแนน หมายถึง โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินในส่วนที่ 2 มาทั้งสิ้น 1 โครงการ แต่ยังขาดความครบถ้วน

สมบูรณ์ในส่วนรายละเอียดกิจกรรม อาทิ การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจนเพียงพอ

4 คะแนน หมายถึง โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินในส่วนที่ 2 มาครบถ้วน 1 โครงการ โดยแสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินงานและมีการแสดงให้เห็นถึง

การกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างชัดเจน หรืออีกกรณีหนึ่ง

ทัง้นี	้โรงเรียนสำมำรถส่งแบบประเมนิในส่วนที	่2	ได้มำกกว่ำ	1	โครงกำร	โดยผูป้ระเมนิน�ำผลกำรประเมนิ

ในกิจกรรม/โครงกำรที่มีผลกำรประเมินสูงที่สุดมำคิดคะแนน
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(ตัวอย่ำง)

ส่วนที่ 2
แบบประเมินโครงกำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	(Local	Sufficiency	School	:	LSS)		

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร .............................เสื่ออเนกประสงค์.................................................................................

เป็นกิจกรรม/โครงกำร	ที่เน้นในด้ำน	(ระบุได้เพียงด้ำนเดียว) ......................ด้านสิ่งแวดล้อม...........................

สำมำรถบูรณำกำรด้ำนอื่น	ๆ	ได้	ดังนี้	(เลือกได้มำกกว่ำ	1	ด้ำน)

O	ด้ำนกำรเกษตร				O	ด้ำนวัฒนธรรม				O	ด้ำนสังคม				O	ด้ำนสิ่งแวดล้อม				O	ด้ำนเศรษฐกิจ

กลุ่มเป้ำหมำย .............................นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร.............................................................

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ..........นักเรียนในโรงเรียน, คณะครู, ผู้บริหารโรงเรียน, ตัวแทนชุมชนวัดป่าเรไร่............................

หลักกำรและเหตุผล	
สถานการณ์ขยะมูลฝอยท่ีมีจ�านวนมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นทั้งจ�านวนและการบริโภคของประชากร  

ยงัผลให้สถานการณ์ของของประเทศมคีวามเลวร้ายมากยิง่ขึน้ รฐัจะต้องเสยีงบประมาณจ�านวนมากในการจดัการ

ขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและท�าให้สูญเสียงบประมาณในการด�าเนินการเป็นอันมาก

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนนั้นคือการน�าหลักการ 3R มาในการด�าเนินชีวิต ได้แก่ การลด 

ปริมาณการบริโภคที่จะน�ามาซึ่งขยะ หรือ REDUCE การน�ากลับมาใช้ซ�้า หรือ REUSE และการแปรรูปเพื่อ 

น�ากลับมาใช้ใหม่ หรือ RECYCLE กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางในการซื้อ ใช้ กิน อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน

นกัเรยีนในโรงเรยีนเทศบาลวดัป่าเรไร ได้รบัแจกนมโรงเรยีน ตามโครงการของรฐับาลอย่างครบถ้วน และ

กล่องนมหลงัจากทีน่กัเรยีนได้บริโภคแล้วนัน้เกดิเป็นขยะมลูฝอยทีเ่ป็น “ปัญหา” ในการจดัการอย่างมาก โรงเรยีน

จงึได้ด�าเนนิโครงการ เสือ่อเนกประสงค์ เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวขึน้ โดยเป็นการด�าเนนิงานทีน้่อมน�าหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการท�างาน

รำยละเอียดกำรจดักิจกรรม/โครงกำร	(กจิกรรม/โครงกำรนีป้ระยกุต์ใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงได้

อย่ำงไร,	เป็นกำรประยกุต์ใช้ทกัษะในศตวรรษที	่21	อย่ำงไร,	นกัเรยีนได้ประโยชน์อย่ำงไร	และเป็นประโยชน์

ต่อผู้อื่น	หรือชุมชน	หรือสังคมอย่ำงไร)

การด�าเนินโครงการนี้ได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการท�างาน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ควำมพอประมำณ นักเรียนได้ใช้วัสดุที่คนอื่นมองว่าเป็น “ขยะ” ที่ไร้คุณค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และสามารถใช้ได้จริง นอกจากนี้การด�าเนินการนั้น เน้นการใช้จิตอาสา และการน�ากล่องนมกลับมาใช้ใหม่  

โดยใช้งบประมาณในการท�าเท่าท่ีจ�าเป็น และในการใช้จ่ายแต่ละประเภท นักเรียนในกลุ่มจะมีการพิจารณา 

ร่วมกัน ถึงสาเหตุและความจ�าเป็น โดยอาศัยค�าแนะน�าของครู
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ควำมมีเหตุผล นักเรียนสามารถระบุได้ถึงเหตุผลที่จะต้องด�าเนินงาน ได้แก่ การลดปัญหาขยะมูลฝอย 

ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนเป็นจ�านวนมาก และนอกจากนี ้เส่ือ ทีผ่ลิตออกมานัน้ยงัสามารถเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิ

กิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ของนักเรียน ซึ่งเป็นการประหยัดเงินไม่จ�าเป็นต้องซื้อเสื่อมาใช้ 

กำรมีภูมิคุ ้มกันที่ดี นักเรียนเรียนรู ้การวางแผนในการด�าเนินงานอย่างรอบคอบ มีการประชุมกัน 

ในทกุระดบัของการด�าเนนิงาน เพ่ือระดมความคดิและทบทวนแนวทางการด�าเนนิงานทัง้ในระดบักลุม่ของนกัเรยีน 

และระดับชั้น นอกจากนี้ยังมีการรับฟังค�าแนะน�าจากคณะครู และผู้บริหารโดยสม�่าเสมอ

โดยการด�าเนินกิจการนี้นั้นได้ท�าอยู่บน 2 เงื่อนไข คือ ควำมรู ้คือนักเรียนได้เรียนรู้การท�าเสื่อ โดยอาศัย

ภูมปัิญญาของชาวบ้านในชมุชนวัดป่าเรไร ทีน่กัเรยีนได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และพฒันาการท�างานร่วมกับชาวบ้าน 

และนักเรียนจะต้องมีความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อสามารถน�าขยะที่คัดแยกแล้วนั้น น�าไปใช้ได้จริง 

และเงื่อนไขคุณธรรม คือ นักเรียนได้เรียนรู้ความสมัครสมานสามัคคีในการท�างานร่วมกันกับนักเรียน ชุมชน

ทั้งนี้ การด�าเนินโครงการยังก่อให้เกิดผลใน 4 มิติ ได้แก่

มิติวัตถุ	นักเรียนได้เรียนรู้การน�าวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์

มิติสังคม	นักเรียนได้ขยายผลการด�าเนินงานไปสู่ชุมชนวัดป่าเรไร

มติส่ิิงแวดล้อม	นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ารช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรยีนและตระหนกัถงึการใช้หลกัการ 

3R ในการจัดการขยะที่เริ่มต้นจากตัวเอง

มิติวัฒนธรรม	นักเรียนได้ใช้เสื่อในการปูนั่งท�ากิจกรรมหรือการเข้าวัดฟังธรรมเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

และมีความเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

ทักษะ 4C ประการแรก Creativity ในตอนต้น นักเรียนต้องคิดสร้างสรรค์วิธีในการที่จะน�าขยะมูลฝอย 

ได้แก่ กล่องนมโรงเรียน ท่ีมีจ�านวนมากในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนได้คิดและแสดง 

ความเห็นร่วมกับเพื่อนนักเรียน และครู ว่าควรน�าไปท�าเสื่อ นอกจากนี้ในระหว่างการด�าเนินงานนักเรียน 

ยังสามารถคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท�าเส่ือให้สามารถพับเก็บได้ เพื่อการพวกพาที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

เนือ่งจากการม้วนแบบเดมิท�าให้กล่องนมทีน่�ามาใช้ยบัย่นและไม่คงทนนกัเรียนจงึออกแบบการเกบ็ให้เป็นลกัษณะ

การพับแทน และยังได้แลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ในชุมชนเพื่อออกแบบลักษณะหูหิ้วให้ง่ายและพกพาสะดวก

ประการทีส่อง Collaboration นกัเรยีนได้เรยีนรูท้กัษะการท�างานเป็นกลุม่ทีม่กีระบวนการ ขัน้ตอนทีไ่ด้ 

ก�าหนดไว้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การมีการวางแผนการด�าเนินการ เมือ่ด�าเนนิการแล้วมกีารรายงานผลให้กบัเพือ่น 

ครู และผู้บริหาร เมื่อเกิดปัญหามีการคิดวางแผนในการแก้ไขทันที โดยรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อ่ืน  

เป็นแนวทางการด�าเนินงานตามหลักประชาธิปไตย และเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จมีการสรุปผลการด�าเนินงาน  

มีการอภิปรายถึงปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ เป็นต้น 
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ประการที่สาม Critical	thinking ในขั้นตอนการด�าเนินงาน นักเรียนได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้งในด้าน

สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ด้านคหกรรม (การออกแบบ) คณิตศาสตร์ (การค�านวณ) ในการ

พิจารณาการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอน และนักเรียนได้ฝึกฝนการแสดงออกเหตุผลของตนเองในการอภิปราย

เรื่องการด�าเนินงาน 

ประการที่สี่ Communication นักเรียนได้ฝึกฝนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือการสื่อสารที่ถูกต้อง 

ตามความหมายที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร การส่ือสารตามกาละและเทศะท่ีสมควร การส่ือสารสิ่งท่ีกลุ่มก�าลัง 

ด�าเนินงานกับคนภายนอกให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องและโน้มน้าวให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

เห็นความส�าคัญของการลดปริมาณขยะโดยเฉพาะ กล่องนม และน�ามาท�าเป็นเสื่อแทน นอกจากนี้ยังได้ฝึก 

การประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพในการท�าเสื่อ เพื่อน�าไปต่อยอดที่อาจเป็นอาชีพให้กับนักเรียนต่อไป 

ในอนาคต ท้ังน้ีการประชาสัมพันธ์ของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกฝนการออกแบบผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์  

ซึ่งท�าให้นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

โดยในการด�าเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนวัดป่าเรไรที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นอกจากนี้ผลผลิตที่ออกมานั้นยังได้ขยายต่อไปในชุมชน 

เพื่อเป็นการสร้างานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปในอนาคต

-----------------------------

หมำยเหต ุขอบพระคุณ โรงเรียนเทศวัดป่าเรไร ที่อนุเคราะห์ ตัวอย่างโครงการ “เสื่ออเนกประสงค์” 

และการถอดบทเรียนในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินงาน 
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ภำคผนวก ก.
ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำด�ำเนินกิจกรรม

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า 45 
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ภำคผนวก ข.
กำรน�ำเสนอภำพสะท้อนกรอบควำมคิดในกำรจัดท�ำโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	

(Local	Sufficiency	School	:	LSS)
โดยคณะท�ำงำนจัดท�ำคู่มือโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	
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ภาคผนวก ข. 
การน าเสนอภาพสะท้อนกรอบความคิดในการจัดท าโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  

(Local Sufficiency School : LSS) 
โดยคณะท างานจัดท าคู่มือโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  

กลุ่มที่ 1  
 นักเรียนทุกโรงเรียน มีคุณสมบัติ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในส่วน
ของกลุ่มท่ี ๑ ได้รวบรวมความคิดคุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าโครงการ LSS ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ภาพ
นักเรียนคู่หนึ่ง ชื่อ “เด็กหญิงพอเพียง” และ “เด็กชายออม” โดยแสดงออกมาในรูป 
  -  มีวินัยทางการเงิน (การใช้ การออม การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย) 
  -  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  -  มีทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ 

  -  แต่งกายประจ าถิ่น และรักษ์หวงแหนทรัพยากร 
พร้อมทั้งน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ น าไปสู่ รู้ รักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วิถีท้องถิ่น 

นักเรียนทุกโรงเรียน มีคุณสมบัติ คือ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในส่วนของ

กลุ่มท่ี 1 ได้รวบรวมความคิดคุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าโครงการ LSS ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภาพนักเรียน 

คู่หนึ่ง ชื่อ “เด็กหญิงพอเพียง” และ “เด็กชายออม” โดยแสดงออกมาในรูป

- มีวินัยทางการเงิน (การใช้ การออม การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย)

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- มีทักษะในการท�างานอย่างเป็นระบบ

- แต่งกายประจ�าถิ่น และรักษ์หวงแหนทรัพยากร

  พร้อมทั้งน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ น�าไปสู่ รู้ รักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วิถีท้องถิ่น

กลุ่มที่ 1
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โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า 58 

 

              กลุ่มที่ 2 

 

  ACEMS = เกษตรกรนักคิด (A) สืบสานวัฒนธรรมไทย (C) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (E) เพียบพร้อมคุณธรรม 
(M) และ น าชุมชนสู่ความพอเพียง (S) 

 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School) ต้องสร้างผู้เรียนให้เป็นเกษตรกรนักคิด (High 
Agriculture : A) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการเกษตร เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมไทย 
(Culture : C) สามารถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยให้กับบุคคลอ่ืน เป็นผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environment : E) 
สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เพียบพร้อมคุณธรรม 
(Moral : M) มีคุณธรรมเป็นคนดีของคนสังคม เป็นผู้น าชุมชนสู่ความพอเพียง (Sufficiency : S) ช่วยพัฒนา
ชุมชนให้เข้าใจ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลุ่มที่ 2

ACEMS = เกษตรกรนักคิด (A) สืบสานวัฒนธรรมไทย (C) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (E) เพียบพร้อมคุณธรรม (M) 

และ น�าชุมชนสู่ความพอเพียง (S)

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School) ต้องสร้างผู้เรียนให้เป็นเกษตรกรนักคิด (High  

Agriculture : A) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการเกษตร เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมไทย  

(Culture : C) สามารถ่ายทอดวฒันธรรมไทยให้กับบคุคลอืน่ เป็นผู้ใส่ใจสิง่แวดล้อม (Environment : E) สามารถ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความส�าคัญกับการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เพียบพร้อมคุณธรรม (Moral : M) 

มีคุณธรรมเป็นคนดีของคนสังคม เป็นผู้น�าชุมชนสู่ความพอเพียง (Sufficiency : S) ช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้าใจ 

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลุ่มที่ 3

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า 59 

 

              กลุ่มที ่3 

 

จากการระดมความคิดของคณะท างานกลุ่ม 3 ในการก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
และคุณลักษณะผู้ เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดเป็นอัตลักษณ์ของ 
“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” ได้ดังนี้  

“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” เปรียบเหมือน “ขบวนรถไฟ LSS” ที่สื่อแทนถึงความทันสมัย และการ
ก้าวทันเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 แต่ก็ยังต้องใช้ “ไบโอดีเซล” เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งสื่อความหมายถึงการใช้
พลังงานทดแทน สามารถ “การพ่ึงพาตนเอง” ได้  ใช้สื่อแทนความหมายของค าว่า “พอเพียง” 

“ขบวนรถไฟ LSS” นี้ แบ่งขบวนรถออกเป็น 3 ตอนส าคัญ ซึ่งทั้งขบวนจะต้อง “ขับเคลื่อน”  
ไปด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมี “ล้อ” เป็นรากฐานในการขับเคลื่อน และต้องไม่ลืมว่า “หัวใจหลัก” อันส าคัญ
ยิ่งของการขับเคลื่อนก็คือ การน้อมน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (3 ห่วง  2 เงื่อนไข  4 มิต)ิ มาเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน 

จากการระดมความคิดของคณะท�างานกลุ่ม 3 ในการก�าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

และคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อก�าหนดเป็นอัตลักษณ์ของ “โรงเรียน 

พอเพียงท้องถิ่น” ได้ดังนี้ 

“โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน”	 เปรียบเหมือน “ขบวนรถไฟ	 LSS” ที่สื่อแทนถึงความทันสมัย และ 

การก้าวทันเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 แต่ก็ยังต้องใช้ “ไบโอดีเซล” เป็นน�้ามันเชื้อเพลิง ซ่ึงสื่อความหมายถึง 

การใช้พลังงานทดแทน สามารถ “การพึ่งพาตนเอง” ได้  ใช้สื่อแทนความหมายของค�าว่า “พอเพียง”

“ขบวนรถไฟ	LSS” นี้ แบ่งขบวนรถออกเป็น 3 ตอนส�าคัญ ซึ่งทั้งขบวนจะต้อง “ขับเคลื่อน” ไปด้วยกัน 

อย่างเป็นระบบ โดยมี “ล้อ” เป็นรากฐานในการขับเคล่ือน และต้องไม่ลืมว่า “หัวใจหลัก” อันส�าคัญยิ่งของ 

การขบัเคลือ่นก็คอื การน้อมน�า “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง” ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช (3 ห่วง  2 เงื่อนไข  4 มิติ) มาเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน

ตู้ขบวนแรก หมายถึง “โรงเรียน” ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลส�าคัญในการขับเคลื่อน 3 ส่วน ได้แก่ 
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“ผู้อ�ำนวยกำร” ท�าหน้าที่เป็นคนขับ  โดยมี “ครู” เป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ “ผู้เรียน”  เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยผู้เรียน “คิด พูด ท�า”  

น�าไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนท่ีม ี“อปุนสิยัพอเพยีง” >>>ใช้ล้อในกำรขบัเคลือ่นคอื	“เงือ่นไขควำมรู”้	และ	“เง่ือนไข

คุณธรรม”

ตู้ขบวนที่สอง หมายถึง “กระบวนกำร” ซึ่งเปรียบเสมือนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

พอเพยีง ท่ีจะต้องน�า 3 หลกัการ	(พอประมำณ/มเีหตผุล	/มภีมูคิุม้กนัในตวัท่ีด)ี มาวางแผนในการจดักระบวนการ

เรียนรู้ของโรงเรียน >>>ใช้ล้อในกำรขับเคลื่อนคือ	“มิติวัตถุ”	และ	“มิติสังคม”

ตู้ขบวนที่สำม หมายถึง “ควำมเป็นท้องถิ่น” โดยจะต้องไม่ลืมว่าเราเป็นโรงเรียนท้องถิ่น ที่มีบริบทของ

ความเป็นท้องถิ่น มีความเป็นชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่จะต้อง

สืบสานและอนุรักษ์ให้ยั่งยืน >>>ใช้ล้อในกำรขับเคลื่อนคือ	“มิติสิ่งแวดล้อม”	และ	“มิติวัฒนธรรม”

“ขบวนรถไฟ	LSS” จะผลิต “ผู้เรียน” ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ	“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”			

มีเหตุผล	 รู้ตนเอง	 อดออม	 	 รอบคอบ	 รักษ์ท้องถิ่น	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมอำชีพ	 และด�ำรงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
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กลุ่มที่ 4

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า 61 

 
             กลุ่มที่ 4 

 
 

นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) ต้องมีอัตลักษณ์ ดังนี้ 
 

“คุณธรรมน าความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี วิถีพอเพียง เคียงข้างชุมชน ด ารงตนอย่างไทย” 
ภาพนี้สะท้อนภาพคุณลักษณะของนักเรียนในลักษณะของ “ต้นไทร” อธิบายความหมายได้ ดังนี้ 
 ไทร เป็นไม้ท่ีอายุยืน สามารถเจริญเติบโตไดดีแม้ในสภาวะที่ไม่เอ้ืออ านวย เราอาจเห็นไทรงอก 
บนต้นไม้อ่ืน แต่ไทรไม่ใช่กาฝาก ไทรให้ร่มเงา ผลไทรเป็นอาหารให้สรรพสัตว์ กิ่งใบเล่าก็เป็นที่อยู่อาศัย  
สร้างรวงรังให้กับสัตว์นานาชนิดเช่นกัน เมื่อสัตว์มากินผลไทรแล้วถ่ายมูลลงบนที่ต่างๆ เมล็ดไทรก็สามารถงอก
และเจริญเติบโตขึ้นมาได้และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนอย่างไม่มีวันจบสิ้น ด้วยระบบรากที่ยึดฐานล าต้นไว้
อย่างมั่นคง ยั่งยืน… ตลอดกาล… เปรียบได้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรียน 
การสอนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ย่อมมีพ้ืนฐานความคิดที่มั่นคงด้วยหลัก
สามห่วงสองเง่ือนอนัเป็นพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เป็นผู้ทรงความรู้และสามารถขยายความรู้ สร้างเครือข่ายให้ผู้อ่ืน
ได้อย่างไม่จบสิ้น ทรงไว้ซึ่งลักษณะอันเป็นบัณฑิตแต่เยาว์วัย ด ารงตนอยู่ได้แม้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ด้วยลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง อุปมาได้กับไทรในอดีตกาล
ซึ่งต่างเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่มีภูตผีปีศาจสิงสู่อยู่ แต่ปัจจุบันไทรได้กลายเป็นไม้ประดับที่มีค่าทางเศรษฐกิจ  
เป็นที่นิยมในการจัดสวนของคนท่ัวไป 

นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	(LSS)	ต้องมีอัตลักษณ์	ดังนี้

“คุณธรรมน�ำควำมรู้	 ควบคู่เทคโนโลยี	 วิถีพอเพียง	 เคียงข้ำงชุมชน	 ด�ำรงตนอย่ำงไทย”ภาพนี้ 

สะท้อนภาพคุณลักษณะของนักเรียนในลักษณะของ “ต้นไทร” อธิบายความหมายได้ ดังนี้

ไทร เป็นไม้ท่ีอายยุนื สามารถเจรญิเตบิโตไดดีแม้ในสภาวะทีไ่ม่เอ้ืออ�านวย เราอาจเหน็ไทรงอกบนต้นไม้อืน่  

แต่ไทรไม่ใช่กาฝาก ไทรให้ร่มเงา ผลไทรเป็นอาหารให้สรรพสัตว์ กิ่งใบเล่าก็เป็นที่อยู่อาศัย สร้างรวงรังให้กับสัตว์

นานาชนิดเช่นกัน เมื่อสัตว์มากินผลไทรแล้วถ่ายมูลลงบนที่ต่างๆ เมล็ดไทรก็สามารถงอกและเจริญเติบโตขึ้น

มาได้และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไม่มีวันจบส้ิน ด้วยระบบรากท่ียึดฐานล�าต้นไว้อย่างม่ันคง ยั่งยืน…  

ตลอดกาล… เปรียบได้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยน้อมน�า 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ย่อมมีพื้นฐานความคิดที่มั่นคงด้วยหลักสามห่วงสองเงื่อน 

อันเป็นพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง เป็นผู้ทรงความรู้และสามารถขยายความรู้ สร้างเครือข่ายให้ผู้อื่นได้อย่างไม่จบสิ้น  

ทรงไว้ซึง่ลกัษณะอนัเป็นบัณฑิตแต่เยาว์วยั ด�ารงตนอยูไ่ด้แม้ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ด้วยลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง อุปมาได้กับไทรในอดีตกาลซึ่งต่างเชื่อกันว่าเป็นต้น

ไม้ที่มีภูตผีปีศาจสิงสู่อยู่ แต่ปัจจุบันไทรได้กลายเป็นไม้ประดับที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมในการจัดสวน 

ของคนทั่วไป
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ภำคผนวก ค.
ตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกิจกรรมในด้ำนต่ำง	ๆ

ด้ำนกำรเกษตร

• ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

• ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้/เลี้ยงปลา/หมู 

• ปลูกพืชพื้นถิ่น 

   ฯลฯ

ด้ำนสังคม

• การแก้ปัญหาในชุมชน

• การเรียนรู้ความหลากหลาย

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

• การเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ

• การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน-โรงเรียน

   ฯลฯ

ด้ำนเศรษฐกิจ

• บันทึกบัญชีรายรับ และรายจ่าย 

• วิเคราะห์บัญชีรายรับ และรายจ่าย

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย

• ออมอย่างพอเพียง

• สัปดาห์การออม

• จัดตั้งกลุ่ม/สหกรณ์ออมทรัพย์

• โครงงานการประกันต่างๆ

• ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้/เลี้ยงปลา/หมู ไว้กิน – แบ่งปัน – ขาย 

• ใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงาน

• ใช้สิ่งของต่างๆอย่างประหยัด/คุ้มค่า

• น�าของเหลือใช้มาท�าให้เกิดประโยชน์

• รีไซเคิลขยะเพื่อน�ามาใช้ใหม่

• เน้นการผลิตเพื่อพึ่งตนเอง ให้พอเพียงกับการบริโภค และการผลิตที่หลากหลาย เช่น

• ปลูกพืชผักผสมผสาน
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• ปลูกพืชสมุนไพรไทย

• ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

• ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร

   ฯลฯ

ด้ำนวัฒนธรรม

• ปลูกฝังมารยาทไทย

• ส่งเสริมอาหารประจ�าท้องถิ่น

• ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาประจ�าท้องถิ่น

• ท�านุบ�ารุงโบราณวัตถุและโบราณสถาน

• ร่วมอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

• รณรงค์การใช้สินค้าไทย

• จัดกิจกรรมปลูกฝังความภูมิใจในความเป็นไทย ระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดิน

• ให้ความส�าคัญกับการรักษาศีล การฝึกอบรมสมาธิภาวนา หรือสวดมนต์

• ร่วมกันทะนุบ�ารุงศาสนาด้วยการท�าบุญและปฏิบัติบูชา

• ร่วมดูแลวัด และ ศาสนสถานต่างๆ

• ศึกษา/ดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พระราชกรณียกิจต่างๆ

   ฯลฯ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

• อนุรักษ์พันธุ์พืช

• การจัดการขยะ

• ปรับปรุงภูมิทัศน์

• การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน/น�้า/ป่าไม้

   ฯลฯ



คูมื่อแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
Local Sufficiency School : LSS68

รำยชื่อคณะท�ำงำนจัดท�ำคู่มือแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ 

“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (Local Sufficiency School : LSS)

ที่ปรึกษำ
1. นายจรินทร์  จักกะพาก    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม    รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. นายศิริชัย  มานะชัย    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      สาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น 

คณะท�ำงำน
1. นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์    ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและพัฒนา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

2. นางสาวแสงมณี  มีน้อย    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริม   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

3. นางนิภาวัลย์  เพ็ชร์ผึ้ง    นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. นางสาวเอมอร  เสือจร    นักวิชาการเงินและบัญชี ช�านาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. นางสาวภาวดิา  ทรงไชยธราเวช   นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. นางสาวชฎาธาร  มะลินิล   นักจัดการงานทั่วไป ช�านาญการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7. นางสาวสิตารมณ์  บุญรอด   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. นายกษิดิศ  ครุฑางคะ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. นางสาวอทิธนิพวล ี แก้วแสนสขุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10. นายณัฐวัชร  ภู่จีบ    นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11. นางนงนุช  พรชัยไชยวัฒน์   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

12. นางอารยา  ช่ออังชัญ    ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ  เทศบาลเมืองหัวหิน 

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13. นางวิภาดา  จารุพนานนท์   ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14. นางสาวเยาวภา พทิกัษ์กจิวฒันา   ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ  เทศบาลต�าบลโคกส�าโรง

         จังหวัดลพบุรี

15. นางธนิตา  กุลสุวรรณ    ผู้อ�านวยการสถานศึกษา   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

         จังหวัดร้อยเอ็ด

16. นายสมนึก  ทองแก้ว    ผู้อ�านวยการสถานศึกษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

17. นายปัณณริชญ  ธาราวุฒิ   ผู้อ�านวยการสถานศึกษา   องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระบรุี

         จังหวัดสระบุรี

18. นางขวัญใจ  เกตุอุดม    ผู้อ�านวยการสถานศึกษา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี
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19. นางกัสมาพร  บัวภิบาล          ผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลเมืองชัยนาท

         จังหวัดชัยนาท

20. นายเสงี่ยม  ไกรทอง          ผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21. นางสาวแวมือแย  ดาราแม         ผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลนครยะลา

         จังหวัดยะลา

22. นายประจญ  ปัญโญใหญ่         ผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 

         จังหวัดล�าพูน

23. นางยุพิน  เจริญรุ่งเรือง          รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลเมืองชุมแพ 

         จังหวัดขอนแก่น

24. นายบุญไชย  สิงห์มหาไชย         รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

25. นางวิไล  เฉยสอาด          รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

26. นางจรรยาพันธุ์  สุขรังสิเสรี         รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

27. นายสมชาย  ลาภประโยชน์         รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

         จังหวัดชัยภูมิ

28. นางสาวนุสรณ์จิต  ธรรมศิริ         รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

29. นายวิทยา  วรรณแสงทอง         รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30. นายกานต์  บูรณพิริยะพงศ์         รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลเมืองสวรรคโลก 

         จังหวัดสุโขทัย

31. นายนิวัฒน์  กู้เขียว          รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

         จังหวัดสุราษฎร์ธานี

32. นางอนงค์  ลิ้มสกุล          ครูเชี่ยวชาญ   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

         จังหวัดอุตรดิตถ์

33. นางพัฒนากร  ชิณหงส์          ครูเชี่ยวชาญ   เทศบาลเมืองชัยภูมิ

         จังหวัดชัยภูมิ

34. นางจันทร์ฉาย  ดวงใจ          ครูเชี่ยวชาญ    เทศบาลนครเชียงใหม่

         จังหวัดเชียงใหม่

35. นางพันธนันท์  พันธุศิลป์         ครูเชี่ยวชาญ   เทศบาลนครนครสวรรค์

         จังหวัดนครสวรรค์

36. นางสาวพรฤดี  พฤกษ์ศรีรัตน์         ครูช�านาญการพิเศษ   เทศบาลนครนครราชสีมา

         จังหวัดนครราชสีมา

37. นางหทัยรัตน์  ด้วงอินทร์         ครูช�านาญการพิเศษ   เทศบาลนครยะลา

         จังหวัดยะลา
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38. นางสาวธาริดา  จันทร์ศรีระมี  ครูช�านาญการพิเศษ  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็

         จังหวัดร้อยเอ็ด

39. นางทองใบ  ขันสมบัติ   ครูช�านาญการพิเศษ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

         จังหวัดร้อยเอ็ด

40. นางนงนาถ  ยิ้มแย้ม   ครูช�านาญการพิเศษ  เทศบาลเมืองล�าพูน 

         จังหวัดล�าพูน

41. นางสาวศุทธินี  นฤภัย   ครูช�านาญการพิเศษ  เทศบาลเมืองสตูล

         จังหวัดสตูล

42. นางกฤตยาภรณ์  วงศ์เพิ่ม  ครูช�านาญการ   เทศบาลนครเชียงใหม่

         จังหวัดเชียงใหม่

43. ดร.โสรัจจ์  แสนค�า   ครูช�านาญการ   เทศบาลเมืองราชบุรี

         จังหวัดราชบุรี

44. นางพัชราภา  ปะทะธง   ครูช�านาญการ   เทศบาลเมืองล�าพูน 

         จังหวัดล�าพูน

45. นายอุเทน  วางหา   ครูช�านาญการ   เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 

         จังหวัดสมุทรสาคร

46. นางขนิษฐา  เชื้อแก้ว   ครู    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

47. นางสาวจุฬาวรรณ  ทะนงค์  ครู    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

48. นางสาวสุภัคกวี  ถนอมสัตย์  ครู    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

49. นายสาธิต  เกิดปราง   ครู    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

50. นายธีระพงษ์  ด�ารงไชย   ครู    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

51. นายสุชาติ  ค�าพะไมย   ครู    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

52. นางวารินทร์  พุกกะวรรณะ  ครู    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

         จังหวัดชลบุรี

53. นางสาวยุวรี  คะหาญ   ครู    เทศบาลเมืองศรีราชา 

         จังหวัดชลบุรี

54. นายนพพร  พนานุสรณ์   ครู    องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ

         จังหวัดศรีสะเกษ

55. นางสาวมณีรัตน์  เสมเสวก  ครู    เทศบาลนครสมุทรปราการ

         จังหวัดสมุทรปราการ

56. นายณัฐกิตติ์  เฉลิมศรี   ครู    เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

         จังหวัดอุบลราชธานี




