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คํานํา 

 
 ปการศึกษา  2549 โรงเรียนกิตติวิทยาไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดไวในหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนแบบยั่งยืน ซ่ึงการจัดการเรียนรูนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการปลูกฝงใหนักเรียนดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และเพื่อตองการใหนักเรียนมองศักยภาพของเศรษฐกิจพอเพียงแลวสรางภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนแทแกตน สังคม และประเทศชาติ 
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมีการดําเนินการ 4 ดาน คือ  ดานบริหาร  
ดานหลักสูตร  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและดานพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงการขับเคลื่อนแตละดานมีการ
ดําเนินการประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง  จึงขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน  
คณะกรรมการจัดทําแผนการสอนและใบงาน  ตลอดจนคุณครูทุกทานที่รวมคิดรวมทํา  เพื่อใหการจัดการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุวัตถุประสงค 
 
 
 
 

(นางกิตติวรรณ  นิรันตพานิช) 
   ครูใหญโรงเรียนกิตติวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   โรงเรียนกิตติวิทยา  อ.เมืองตราด  จ.ตราด                                                               เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 

 

 
สารบัญ 

 
หนา 

1.    ดานการบริหาร          1 
1.1  ดานวิชาการ          1 
1.2  ดานอาคารสถานที่         2 
1.3  ดานบริหารจัดการ         2 
1.4  ดานงบประมาณ          3 
1.5  ดานความสัมพันธกับชุมชน        3 

2.    ดานหลักสูตร          4 
2.1  การจัดการเรียนการสอน         4 
2.2  การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน        9 

3.    ดานผูเรียน                      10 
4.    ดานบุคลากร                     10 

4.1  การสรางความตระหนกัและเขาใจเรือ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                10 
4.2  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                10 

ภาคผนวก 
ก. ตารางวิเคราะหการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา              12 
ข. รูปภาพการจดันิทรรศการ ณ บานพอ โรงเรียนกิตตวิิทยา                           22 
ค. รูปภาพการจดักิจกรรมการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง                             24 
ง. รูปภาพแหลงเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง                  28 
จ. แผนการสอนและใบงานเศรษฐกิจพอเพียง                 30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   โรงเรียนกิตติวิทยา  อ.เมืองตราด  จ.ตราด                                                               เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 

 

1 
1.  ดานการบรหิาร 

1.1  ดานวชิาการ 

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชยสมบัติครบ 60 ป 
ในป พ .ศ .2549 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งโรงเรียนสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในการทํางานงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมีเปาหมายคุณภาพคุณธรรมมุ งหวังใหผูบริหาร ครู นักเรียน มี
จิตสํานึกอยูบนพื้นฐานคุณธรรมสี่ประการในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คือ   

1.  การรักษาความสัจความจริงใจตอตนเองทีป่ระพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
(ซ่ือสัตย จริงใจตอตนเอง มุงทําแตส่ิงที่เปนประโยชน) 

2.   การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในสัจและความดีนั้น (อดทน อดกล้ัน ไม
ลวงความสุจริต ไมวาดวยเหตุใดใด) 

3.   การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสุจริต ไมวาจะโดยเหตุผลประการใด (เลิก 
ละ ส่ิงชั่วทั้งปวง) 

4.  ความรูจักละวางความชั่วความทุจริตและรูจกัสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญ
ของบานเมือง (สละประโยชนสวนนอยแหงตน   เพื่อประโยชนสวนใหญของประเทศชาติ) 

จาก เหตุผลสองประการดังกลาว  โรงเรียนจึงมีแนวคิดนอมนําพระราชดํารัสเรื่อง  “เศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเชื่อมโยงกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนอยางจริงจัง 
เพื่อใหปรากฏผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน จัดใหมีหองเรียนหรือศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหมที่ใชพื้นที่สวนหนึ่งในบริเวณโรงเรียนโดยใชสูตรตามทฤษฎีใหม 30-10-30-30 ตามพระราช 
ดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ขุดสระประมาณ  30 % ใหมีความลึกบรรจุน้ําไดประมาณ  10,000  
ลูกบาศกเมตร  และสามารถเลี้ยงปลาในบอได 10 % สรางบาน ถนน  คูระบายน้ําและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ 30 % + 30 %  สําหรับพื้นที่ปลูกขาว พืชผัก  ผลไม  ซ่ึงอาจจะปรับสัดสวนไปตามประเภท
ของพืชและตามความเหมาะสมของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เมื่อมีหองเรียนดังกลาวแลวจัดใหมีตารางการ 
เขาใชหองเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  กลาวคือ  เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางปฏิบัติของ
ทฤษฎีใหม   เปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเอง  ในระดับตางๆ อยางเปน
ขั้นตอนโดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัย ตางๆ  โดย
อาศัย    ความพอประมาณและความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดี   มีความรู  ความเพียรและความอดทน  
สติและปญญา  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และความสามัคคี 
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ดังนั้นโรงเรียนจึงไดจัดการบริหารดานวิชาการดังนี้คือ 
1. จัดใหมี “บานพอ”  เพื่อเปนหองเรียนหรือศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยจดัใหเปนประสบการณพิเศษ

ระดับกอนประถมศึกษา 
3. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงบรรจุในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 
4. จัดทํามาตรฐานการเรียนรูระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 
5. จัดแผนการสอน  ใบความรู  ใบงาน 
6. แตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูบานพอ 
7. จัดตารางการเขาใช  “บานพอ”  หองเรียนหรือศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง ดังนี้ 

-  ระดับกอนประถมศึกษา  เขาใชสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน 
-  ระดับประถมศึกษา  เขาใชสัปดาหที่  1, 3 ของเดือน 

 
1.2  ดานอาคารสถานที่ 

 จัดทําโครงการบานพอ   ใหเปนหองเรียนและศูนยการเรียนรูเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง”  มี
วัตถุประสงค  คือ 

1.  เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ทรงครองสิริราชยสมบัติ
ครบ 60 ป 

2.  เพื่อปลูกฝงใหนกัเรียนมีความรูและดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราชดาํรัส
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ 

3.  เพื่อตองการใหนักเรียนมองศักยภาพของเศรษฐกิจพอเพียง  แลวสรางภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนแทแกตน  สังคมและประเทศชาติ 

 
1.3  ดานการบริหารจัดการ 

 ฝายวิชาการไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไปจัดการ
เรียนรูแกนักเรียนโดยกําหนดไวในหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการเรียนรู  แผนการสอน / ใบงาน  เพื่อนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู
แกนักเรียนใหชัดเจนและยั่งยืน 

 ในการนี้จัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมจากหลักสูตร 
เชน การจัดทําโครงการ  กิจกรรม  ทัศนศึกษา 
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1.4  ดานงบประมาณ 
 จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนปการศึกษา  2549 – 2551 โดยมีการจัดสรรงบประมาณและจัดทําบัญชี
อยางเปนระบบ เชน โครงการบานพอ โครงการเฉลิมฉลองบานพอ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
เรียนรู  เปนตน 
 

1.5  ดานความสัมพันธกับชมุชน 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเชิญวิทยากรทองถ่ิน  มาใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียน  และจดัทศัน

ศึกษาแหลงเรียนรูทองถ่ิน  ตลอดจนแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวไดรับความ
รวมมือจากวิทยากร  ชุมชน  เปนอยางดี 
 ในการนี้โรงเรียนจัดใหมีการขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการจัดโครงการเฉลิมฉลองบานพอมีวัตถุประสงค  และเปาหมายดังนี้ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิริราชยสมบัติ
ครบ 60 ป 

2. เพื่อประชาสัมพันธผลงานและเฉลิมฉลองโครงการบานพอ  อันเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อ
สนองพระราชดํารัส  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม 

3. เพื่อกระตุนและเสริมสรางเจตคติครู  นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนในเรื่องของการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย 
1. ภายในโรงเรียน  ไดแก  ครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน 
2. ภายนอกโรงเรียน  ไดแก  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  โรงเรียนอื่น ๆ 

ในจังหวัดตราด  และจังหวัดใกลเคียง 
การดําเนินการขยายผลและเผยแพรดังกลาวประสบความสําเร็จและสงผลใหผูบริหารโรงเรียน 
คณะครู  อาจารย  สนใจมาทัศนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่
โรงเรียน 
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2.  ดานหลักสตูร 

2.1  การจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2549 จัดทําแผนการสอน ใบความรู ใบงาน การวัดผลประเมินผล ตารางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูดังตอไปนี้ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความจงรักภกัดีตอสถาบัน 
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

รูจักการประหยัด 
 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ประสบการณพิเศษ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานการเรียนรูอนุบาล 1 - 3 

มีความจงรักภกัดีตอสถาบัน 
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

รูจักการประหยัด  การออม 
 

รูจักการแบงปนสิ่งของที่มีใหแก
ผูอ่ืน 

มีความจงรักภกัดีตอสถาบัน 
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  
 

รูจักการประหยัด  การออม 
 

รูจักการชวยเหลือและแบงปน
ส่ิงของที่มีอยูใหกับผูอ่ืน 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  1 

มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

ปฏิบัติตนอยางมีความรับผิดชอบ 
ตอตนเอง 
 

ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
       

รูจักการออม 
 

รูจักการแบงปนสิ่งของที่มีใหกับผูอื่น 

ป.1 ป.2 

มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

ปฏิบัติตนอยางมีความรับผิดชอบ 
ตอหนาที่ของตนเองและครอบครัว 
 

รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัด 
และคุมคา 
       

มีวินัยในการใชจาย 
 

รูจักการชวยเหลือและแบงปนสิ่งของ
ที่มีใหกับผูอื่น 
 

ช่ืนชมตอการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง     
 

มีความจงรักภักดีตอสถาบัน 
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

ปฏิบัติตนอยางมีความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและชุมชนใกลตัว 
 

รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัด 
และคุมคา 
       

วิเคราะหรายรับ – รายจาย 
ของตนเอง 
 

รูจักการแบงปนทรัพยากรที่มีเพื่อ
การอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

รักและภูมิใจในความเปนอยูอยาง
พอเพียงของตนเองและครอบครัว     
 
 

ป.3 
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ป.4 ป.5 ป.6 

มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

เขาใจความสําคัญของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
(ในครอบครัวและโรงเรียน) 
 

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาลดรายจาย
และเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว 
 

สํารวจและวิเคราะหอยางงายในการนํา
ทรัพยากรของชุมชนมาใชตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

มีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชน 
 

วิเคราะหพระราชดํารัส / พระราช
กรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมดานความ
เพียรและความซื่อสัตยสุจริตและนํามา
เปนแนวทางในการปฏิบัติตน 
 
 

มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย   
 

เขาใจความหมายและนําหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต 
ประจําวัน (ในครอบครัว) 
 

เขาใจสภาพรายรับ – รายจายของ
ตนเองและวางแผนการใชจายตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สํารวจการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
     

สํารวจ / ตระหนัก  อนุรักษและเห็น
คุณคาภูมิปญญาทองถิ่น 
 

วิเคราะหพระราชดํารัส / พระราช
กรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมดาน 
ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  และ
หิริโอตตัปปะ  และนํามาเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตน 
     

มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย   
 

รูและเขาใจประวัติความเปนมา  ความหมาย  
หลักปรัชญา  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

เขาใจสภาพการนําหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในดานตางๆของชุมชน 
       

สํารวจการรวมกลุมองคกรตางๆ   
ในชุมชนที่ดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

รูจักการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เขาใจการนําภูมิปญญาทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงมาสรางรายไดเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น 
 

นําตัวอยางพระราชดํารัส / พระราชกรณียกิจ
ที่แสดงถึงคุณธรรมดานความสามัคคีและ
การพึ่งตนเองและนํามาเปนแนวทางในการ 
ปฏิบัติตน 
    

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  2 
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นอกจากนี้จัดใหมีแหลงเรียนรู “บานพอ” ภายในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู และ
ซึมซับแนวทาง การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตยังเด็ก   เปนการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีงามซึ่งจะ
ติดตัวนักเรียนตลอดไป กรณีดังกลาวจะสงผลดีตอบานเมืองระยะสั้นและระยะยาว กลาวคือในระยะสั้น
นักเรียนจะเปนเยาวชนที่ดีมีหลักในการดําเนินชีวิตไมทําตัวใหเปนปญหาของสังคม สวนในระยะยาว
นักเรียนเหลานี้จะเปนพลเมืองที่ดีมีจริยธรรมคุณธรรม มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยและเปนกําลังสําคัญของชาติตอไป 

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนปการศึกษา 2549 มีการสรุปสิ่งที่ดําเนินการและปรับปรุงให
ดีขึ้นในปการศึกษา 2550 เปนตนไป ดังตารางตอไปนี ้
 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

สรุปสิ่งท่ีเรียนรู แนวทางการพฒันา 
ดานคร ู
1. ฝายวิชาการสรางความตระหนักแกครู  5 ขั้นตอน 
1.1สรางความศรัทธาในปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 
1.2 สรางความรูความเขาใจในปรัชญา“เศรษฐกิจ 
      พอเพียง” 
1.3 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู “เศรษฐกิจ 
       พอเพียง” 
1.4  การจัดกจิกรรมการเรียนรู“เศรษฐกิจพอเพียง” 
1.5 การเปนแบบอยางแกนกัเรียน “เศรษฐกิจ  
      พอเพียง” 
2. ฝายวิชาการเปนแกนนําในการจัดกจิกรรมการ  
    เรียนการสอน 
3. ฝายวิชาการเปนผูผลักดัน  กระตุน  จูงใจใหครู 
    จัดการเรียนการสอน 
4. ฝายวิชาการเปนผูนิเทศติดตามการจัดการเรียน 
    การสอน 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะลองผิดลองถูก 

ดานคร ู
1.  ครูมีความตระหนกั  มีความศรัทธา  มคีวามรู  

วางแผนการสอนจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนตลอดจนทําเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรยีน
มากขึ้น 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝายวิชาการ
และครูผูสอนเปนแบบคูขนาน 

3.  ฝายวิชาการ  ครู  มีสวนรวมในการนิเทศ  เพื่อ
รวมคิดพัฒนา ปรับปรุง ใหกจิกรรมการเรียนรู
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สรุปสิ่งท่ีเรียนรู แนวทางการพฒันา 
ดานนักเรียน 
- นักเรยีนมีครูเปนผูปอนขอมูล 

ดานนักเรียน 
1. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ครูถอยหาง

ออกมาเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น  
และมีครูเปนเพียงที่ปรึกษาแนะนํา 

2. นักเรียนมีสวนรวมทุกกระบวนการ PDCA
โดยมีครูเปนที่ปรึกษาแนะนํา 

3. นักเรียนเรียนรูจากประสบการณตรง 
ดานเนื้อหา 
1.  การจัดการเรียนการสอนยงัไมเรียงลําดับตาม

มาตรฐานการเรียนรูของแตละชั้น 
2.  รูปแบบการเขียนแผนการสอนยังไมมคีวาม

ชัดเจน 

ดานเนื้อหา 
1. การจัดการเรยีนการสอนเรียงตามมาตรฐาน 
       การเรียนรูของแตละชั้น 
2. ปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนใหมีความ

ละเอียด ชัดเจน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู 
3. ฝกนักเรียนคิดเชื่อมโยงชีวิตประจําวนักับ

แนวคดิหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
       (3 หวง 2 เงื่อนไข) ความพอประมาณ / มี 
        เหตุผล / มีภูมิคุมกันทีด่ ี/ มีความรู  /มี  
        คุณธรรม 

ขอคนพบที่สามารถนําไปใชพัฒนา 
1. ครูและนักเรยีนยังคิดแยกสวนระหวางแนวคิด

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวติประจําวนั (ยงัไม
สามารถนําแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในชีวิตประจําวันได) 

2. เกิดภูมิปญญาทองถ่ิน  แหลงเรียนรูทองถ่ิน 
ผูปกครอง   ชุมชน   มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  เชน  เปนวิทยากรใหขอมูล  
แนะนํา 

3. เกิดความรวมมือในการจดักจิกรรมการเรียนรู
ระหวางโรงเรยีน  ผูปกครอง  ชุมชน 

ขอคนพบที่สามารถนําไปใชพัฒนา 
1. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงกับชวีิตประจําวนัได
(สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากขึน้) 

2. รักษา  สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. รักษาความสัมพันธ   ความรวมมือระหวาง

โรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน 
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2.2  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2.2.1 มีโครงการ / กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ผูบําเพ็ญประโยชน/ รักษาดินแดน 
จัดใหมีการบูรณาการกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือ – 

เนตรนารี เชน เวลาเชากอนกิจกรรมเคารพธงชาติ จัดใหมีเวรประจําวันลูกเสือ – เนตรนารี ใหบําเพ็ญ
ประโยชนในโรงเรียน โดยการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตรวจสอบและใสทรายอะเบท เพื่อ
ปองกันลูกน้ํายุงลายในบริเวณที่มีน้ําขัง หากวันใดฝนตกไมสามารถทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนได 
เวรลูกเสือ – เนตรนารี จะตองมีหนาที่นํารมรับนักเรียนจากลานจอดรถไปสงที่อาคารเรียน 

ลูกเสือ – เนตรนารีชวงชั้นที่ 2 เปนชวงชั้นที่นักเรียนเขาสูวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงดาน
รางกาย ดานอารมณและพฤติกรรม จึงมีแนวคิดจัดใหมีแผนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี เนนใหความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนใหลูกเสือมีความเปนสุภาพบุรุษ และเนตรนารีใหมีความเปนกุลสตรี รักนวล
สงวนตัว 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 8 กิจกรรม 8 โครงการดังนี้ 
 

โครงการ กิจกรรม 
1. โครงการ  30 นาทีมีประโยชน 1. ชมรมคนดี 
2. โครงการออมทรัพย - ออมสิน 2. สมุดบันทึกความด ี
3. โครงการคุณหนเูด็กด ี 3. กิจกรรมเคารพธงชาติ 
4. โครงการคนด ี 4. กิจกรรมกอนเลิกเรียน 
5. โครงการรวมใจแบงปน 5. กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
6. โครงการของขวัญปใหมแดคนไขสามญั 6. กิจกรรมคัดแยกขยะดีรีไซเคิล 
7. โครงการรักชีวิตไมติดยา 7. กิจกรรมวนัสงกรานต 

8. โครงการ  ฒ. ผูเฒาใจด ี 8. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนวันสําคัญของสถาบัน 
   ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย 

 
2.2.2 ชุมนุม / ชมรม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  จดัใหมชีมรมดังนี ้
1. ชมรมเศรษฐกจิพอเพียง 
2. ชมรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3. ชมรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
4. ชมรมคนดี 
5. ชมรมจินตคณติ 
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นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหนักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปดําเนินชีวิต  โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ สงเสริมและเผยแพร  เชน การสงเสริมนักเรียน
ประกวดเรียงความ   แตงบทรอยกรอง  วาดภาพระบายสี การจัดทําจุลสาร จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน
มีจิตอาสาเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม   เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน  ผูชวยบรรณารักษ  เปนตน 
 
3.  ดานผูเรียน 

จากการจัดกิจกรรมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตปการศึกษา  2549 เปนตนมา นักเรียนสวนใหญ
มีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวัยตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูครอบครัว 
ชุมชน ไดเปนที่นาพอใจ 
 
4.  ดานบุคลากร 

4.1  การสรางความตระหนกัและเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดใหมีการสรางความตระหนักและเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแกครู  5 ขั้นตอนดังนี ้
1. สรางความศรัทธาในปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
2. สรางความรูความเขาใจในปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพยีง” 
3. การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู “เศรษฐกิจพอเพียง” 
4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู “เศรษฐกิจพอเพยีง” 
5. การเปนแบบอยางแกนักเรยีน “เศรษฐกจิพอเพียง” 

การสรางความตระหนักดังกลาวนั้น  คาดหวังวาครูสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน  
สามารถถายทอดประสบการณวิชาความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2  การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดรายจายที่ฟุมเฟอย  เชน จัดใหครูและนักเรียนทํา

บัญชีรายรับ – รายจาย จัดทําโครงการออมทรัพย– ออมสิน โครงการคัดแยกขยะดีรีไซเคิล โครงงาน
ประหยัดพลังงาน โครงงานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหขาว และ
เหตุการณตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนจัดการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีรากฐานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกลาวคือ  ตั้งแตปการศึกษา 2544 ถึงปจจุบัน ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหครู
และนักเรียนอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ จัดใหมีชมรมสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูดังเปาหมายคุณภาพ 
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คุณธรรม ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ฯที่มุงหวังใหผูบริหาร ครู นักเรียน มีจิตสํานึกอยูบนพื้นฐาน
คุณธรรมสี่ประการในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ คือ 

1.  การรักษาความสัจความจริงใจตอตนเองที่ประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
(ซ่ือสัตย จริงใจตอตนเอง มุงทําแตส่ิงที่เปนประโยชน) 

2.   การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในสัจและความดีนั้น (อดทน อดกล้ัน ไม
ลวงความสุจริต ไมวาดวยเหตุใดใด) 

3.   การอดทน อดกล้ัน และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสุจริต ไมวาจะโดยเหตุผลประการใด 
(เลิก ละ ส่ิงชั่วทั้งปวง) 

4.  ความรูจักละวางความชั่วความทุจริตและรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชน
สวนใหญของบานเมือง (สละประโยชนสวนนอยแหงตน   เพื่อประโยชนสวนใหญของ
ประเทศชาติ) 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูแกนักเรียนตามแนวทางตามเปาหมายดังกลาวขางตนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปายงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเมื่อป พ.ศ.  2546 
และป พ.ศ. 2548 ไดพระราชทานเกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยไวพจน
แหงจิตสํานึกของเยาวชน   ซ่ึงความสําเร็จนี้นําความภาคภูมิใจแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
ทุกคน 
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การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
1.  ดานการบรหิาร 

ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
1.1  ดานวชิาการ 
 -  มีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา  
    เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการบานพอ 
- โครงการเฉลิมฉลองบานพอ 
-  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู 

-  มีการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรบูรณาการปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน 
     

-  ผังมโนทัศน หลักสูตร(อนบุาล) 
-  ผังมโนทัศน หลักสูตร(ประถม) 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
-  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  
   2544 
-  นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(อนุบาล) 
-  หลักการจดักิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
    (อนุบาล) 
-  มาตรฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง  
    (อนุบาล) 
-  นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(ประถม) 
- หลักการจดักจิกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง   
   (ประถม) 
-  มาตรฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง  
    (ประถม) 

- มีการสงเสริมใหมีกจิกรรมโครงงานเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงงานคณติศาสตร  ตามแนวเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
- โครงงานวิทยาศาสตร  ตามแนวเศรษฐกจิ 
   พอเพียง 

- มีการสงเสริมใหมีกจิกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่อง 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

- ภาพถายบอรดนิทรรศการ  ณ บานพอ 
- สภาพจริง 

- มีการสงเสริมใหมีการนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม 
  โครงการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

- ตารางการเขาใชบานพอ 
- สมุดบันทึกการเขาใชบานพอ 
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ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
1.2  ดานอาคารสถานที่ 
- มีแหลงเรยีนรูที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ  
  สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- ภาพถายการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- สภาพจริง 

- มีการจัดภูมทิัศนที่สวยงาม / สงบ /รมร่ืน/ปลอดภยัและ 
  เอื้อตอการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- ภาพถายแหลงเรียนรู “บานพอ” 
- สภาพจริง 

-  มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคาตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

- ภาพถายแหลงเรียนรู “บานพอ” 
- สภาพจริง 

- มีการใหบริการสถานที่ / วัสดุอุปกรณแกชุมชน 
  (มีหลักฐาน / บันทึกการบรกิารใชเปนแหลงเรียนรู) 

- ตารางการมาศึกษา  ดูงาน “บานพอ”   ณ 
  โรงเรียนกิตติวิทยา 

1.3  ดานบริหารจัดการ 
-  มีแผนภูมิโครงสรางการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีง  
   ในโรงเรียน 

 
-โครงสรางการบริหารโรงเรียนกิตตวิิทยา 

-  มีการมอบหมายงานผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเรื่องเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน/  
   ใบงาน (ป 2548) 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดปรับปรุง 
   แผน/ใบงาน (ป 2549) 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม  
   การเรียนรูบานพอ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมกรการประกัน 
  คุณภาพภายใน   (ป 2548- 2550) 

-  มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
   เร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง 

- สมุดบันทึกการพัฒนาครู 
- สมุดบันทึกการอบรมครู 

-  มีการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเรื่อง 
    เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

- สมุดบันทึกการพัฒนาครู 
- สมุดบันทึกการประชุม 
- สมุดบันทึกการอบรมครู 
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ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
1.4  ดานงบประมาณ 
 - มีแผนการใชงบประมาณตามแผนที่กําหนด  และตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- บัญชี “เฉลิมฉลองบานพอ” 
- บัญชี “เศรษฐกิจพอเพียงกบัการเรียนรู” 
- บัญชีการใชงบประมาณ “บานพอ” ป 
   การศึกษา 2549 
- บัญชีการใชงบประมาณ “บานพอ” ป 
  การศึกษา 2550 

 - มีการระดมทุนจากองคกร / หนวยงาน/ ชุมชน เพื่อ  
   ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

- สรุปโครงการเฉลิมฉลองบานพอ 

 -  มีการติดตามประเมินผลการใชงบประมาณเปนระยะ ๆ  
    อยางเปนระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

-  บัญชีการใชงบประมาณ “บานพอ” ป 
   การศึกษา 2549 
-  บัญชีการใชงบประมาณ “บานพอ” ป 
   การศึกษา 2550 

-  มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนเรื่อง 
   เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
     

- แผนพัฒนาโรงเรียนปการศกึษา     
   2549 – 2551 
- แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  
   2549 – 2551 

1.5  ดานความสัมพันธกับชมุชน 
 -  มีแผนรวมกับชุมชนพัฒนาขับเคลื่อนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
- ทัศนศึกษา 
- เชิญวิทยากร  

-  มีการรวมมอืกับชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม /  
    สังคม/ วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

-โครงการเฉลิมฉลองบานพอ 
- ทัศนศึกษา 
- เชิญวิทยากร 

-  มีการระดมทรัพยากรรวมกันระหวางสถานศึกษากับชมุชน   
   เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ทัศนศึกษา 
- เชิญวิทยากร 

 
 
 
 



 

   โรงเรียนกิตติวิทยา  อ.เมืองตราด  จ.ตราด                                                               เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 

 

15 
 

2.  ดานหลักสตูร 
ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 

 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
2.1  การจัดการเรียนการสอน 
 -  มีการจัดทําหนวยการเรยีนรู /แผนการจดัการเรียนรูตาม 
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุมสาระการเรียนรู 
     

 
- หลักสูตรสถานศึกษา   
- หลักสูตร (กจิกรรมพัฒนาผูเรียน) 
-  แผนการสอน / ใบงาน  (อนุบาล) 
- แผนการสอน / ใบงาน (ประถม) 

 -  มีการบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน 
     ตามกลุมสาระการเรียนรู  และเนนคุณธรรมจริยธรรม 

-  แผนการสอน / ใบงาน  (อนุบาล) 
- แผนการสอน / ใบงาน (ประถม) 

 -  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยนักเรียน/ บุคลากร 
     ในโรงเรียน (มีสวนรวม /มีรองรอยหลักฐาน / ผลงาน) 

- ตารางสอน (อนุบาล – ประถม) 
- แผนการสอนรายสัปดาห (อนุบาล –  
   ประถม) 
- ใบงาน (อนบุาล – ประถม) 

-  มีการผลิตสื่อ / ใชส่ือ / เผยแพรส่ือ / แหลงเรียนรูตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสูการเรียนการสอน 

- บานพอ ณ โรงเรียนกิตตวิทิยา 
- หลักสูตร (กจิกรรมพัฒนาผูเรียน) 

- มีการวดัผลประเมินผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา/  
    ภาควิชา  และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาใน 
    การขับเคลื่อนการเรียนการสอน  ทําใหผูเรียนตระหนกัและ 
    เห็นคุณประโยชนของการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

- นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
   (อนุบาล) 
- นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(ประถม) 

2.2  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2.2.1  มีโครงการ / กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ผูบําเพ็ญ 
          ประโยชน/ รักษาดินแดน 
 -  มีการบูรณาการกิจกรรมในโครงการตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- หลักสูตรสถานศึกษา   
- หลักสูตร (กจิกรรมพัฒนาผูเรียน) 
- แผนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี  
   ชวงชั้นที่ 1 
- แผนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี  
   ชวงชั้นที่ 2 
- สมุดบันทึกการบําเพ็ญประโยชน 
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ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
 -  มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม - แผนพัฒนาโรงเรียน / แผนปฏิบัติการ 

   ประจําป 
- สมุดบันทึกความด ี
- ชมรมคนด ี
- โครงการคุณหนูเดก็ด ี
- โครงการคนดี 
- โครงการออมทรัพย – ออมสิน  
- โครงการรวมใจแบงปน 
- โครงการของขวัญปใหม 
- โครงการรักชีวิตไมติดยา 
- โครงการ 30 นาทีมีประโยชน 
- กิจกรรมเคารพธงชาติ 
- กิจกรรมกอนเลิกเรียน 
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
- กิจกรรมคัดแยกขยะดีรีไซเคิล 
- กิจกรรมวันสงกรานต 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนวันสําคัญ   
  ตาง ๆ  เชน วนัพอ  วันแม 
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ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
- มีการจัดกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมระหวางครู / นกัเรียน/  
   ผูปกครอง/ ชุมชน รวมกนัแกไขปญหาเศรษฐกิจ / สังคม/  
   ส่ิงแวดลอม  

- สรุปงานที่มีสวนรวมกับชมุชน (งาน  
รวมกับชุมชน)ปการศึกษา 2548 –   
  2549 
- สมุดบันทึกความด ี
- ชมรมคนด ี
- โครงการคุณหนูเดก็ด ี
- โครงการคนดี 
- โครงการออมทรัพย – ออมสิน  
- โครงการรวมใจแบงปน 
- โครงการของขวัญปใหม 
- โครงการรักชีวิตไมติดยา 
- กิจกรรมเคารพธงชาติ 
- กิจกรรมกอนเลิกเรียน 
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
- กิจกรรมคัดแยกขยะดีรีไซเคิล 
- กิจกรรมวันสงกรานต 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนวันสําคัญ 
  ตาง ๆ  เชน วนัพอ  วันแม 

-  มีการใชภูมปิญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมมาประยุกตใช 
    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      

- แหลงเรยีนรูทองถ่ิน 
- ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- สมุดบันทึกการเชิญวิทยากร 
- สมุดบันทึกการทัศนศึกษา 
- สรุปการเชิญวิทยากร/ทัศนศึกษา  
   ปการศึกษา 2548 – 2549 
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ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
2.2.2  ชุมนุม /ชมรม 
  -  มีการจัดตั้งชุมนุม / ชมรม ที่สอดคลอง / บูรณาการตาม 
      หลัก เศรษฐกิจพอเพียง 
     

- หลักสูตร (กจิกรรมพัฒนาผูเรียน) 
-  ผังมโนทัศน (ประถม) 
- ชมรมเศรษฐกิจพอเพยีง 
- ชมรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
- ชมรมคนด ี
- ชมรมลูกเสือ – เนตรนารี  

- มีการจัดกิจกรรมชุมนุม /ชมรมที่สงเสริมใหนกัเรียน 
   ตระหนกั และเห็นคณุคาการนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงไปดาํเนินชวีิต 
  
    
     

- ชมรมเศรษฐกิจพอเพยีง 
- ชมรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
-  ชมรมคนด ี
-  ชมรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
- โครงการชมรมคนดี 
- โครงการคุณหนูเดก็ด ี
- โครงการรวมใจแบงปน 
- โครงการของขวัญปใหม 
- ประกวดเรยีงความ ,บทรอยกรองฯลฯ 
- จุลสารกิตตสัิมพันธ 

- มีการจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดลอม 

- ชมรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
-  ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
-  โครงการเขาคายทะเลตราด 

-  มีการจัดตั้งชุมนุม / ชมรม ที่หลากหลายตามภูมิสังคม -  ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- ชมรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
-  โครงการเขาคายทะเลตราด 

-  มีกิจกรรมที่สงเสริมใหมีจติอาสา -  สมาชิกสภานักเรียน 
-  ผูชวยบรรณารักษ 
- เจาหนาที่โครงการคัดแยกขยะด ี
   รีไซเคิล 
-  เวรการทําความสะอาดบานพอ 
-  กิจกรรมอื่น ๆ  
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3.  ดานผูเรียน 

ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
3.1  ผูเรียนสวนใหญมีความรูความเขาใจหลักปรัชญา 
       เศรษฐกิจพอเพียง 
         

 - นักเรยีนนําเสนอศูนยการเรียนรู 
   “บานพอ”  ฐาน 9 ฐาน 

- ผลงานนักเรยีนชนะประกวดเรยีงความ  
  “ชีวิตพอเพยีงของครอบครัวฉัน” 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 
- ผลงานนักเรยีน 

3.2   ผูเรียนสวนใหญสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ไปใชในการดําเนนิชีวติ 
          

- การสังเกตนกัเรียน 
- การสัมภาษณ 
- ผลงานนักเรยีน 

3.3   ผูเรียนสามารถเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ไปสูครอบครัว / ชุมชนได 
          

- การสังเกตนกัเรียน 
- การสัมภาษณ 
- ผลงานนักเรยีน 

3.4  ผูเรียนมีความพึงพอใจในการดํารงชีวติโดยใชหลัก 
        ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง 
          

- การสังเกตนกัเรียน 
- การสัมภาษณ 
- ผลงานนักเรยีน 
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4.  ดานบุคลากร 

ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
4.1  การสรางความตระหนกัและเขาใจเรื่องปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
-  มีการสํารวจความตองการ / ความจําเปนของบุคลากรที่จะ 
    พัฒนาเกีย่วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงกับการ 
    เรียนรู 

- มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

-โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงกับการเรียนรู 
- บันทึกการพฒันาครู (ฝายวชิาการ) 
- บันทึกการพฒันาครู (ของครู) 

- มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงกับการเรียนรู 
- บันทึกการพฒันาครู (ฝายวชิาการ) 
- บันทึกการพฒันาครู (ของครู) 

- มีการประชุม / อบรม / สัมมนา เพื่อสรางความรูความ 
  เขาใจและความตระหนกัในหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
    
   

- สมุดบันทึกการประชุมครู 
- สมุดบันทึกการอบรมครู 
- สมุดบันทึกวเิคราะหขาว เหตุการณตาม 
  แนวเศรษฐกจิพอเพียง 

- มีการศึกษาดงูานจากแหลงเรียนรู  เชน โครงการ 
   พระราชดําริตาง ๆ / ปราชญชาวบานหรอืภูมิปญญา 
   ชาวบาน / ผูประสบผลสําเร็จในการดาํเนนิชีวิตอยาง 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

- บันทึกการพฒันาครู (ฝายวชิาการ) 
- บันทึกการพฒันาครู (ของครู) 

4.2  การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
         พอเพียง 
-  มีมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดรายจายที่ฟุมเฟอย 

-  การทําบัญชีรายรับ – รายจาย ครู 
-  การทําบัญชีรายรับ – รายจาย นักเรียน  
   (ใบงาน) 
- โครงการออมทรัพย – ออมสิน 
- โครงการคัดแยกขยะดีรีไซเคิล 
- โครงการคุณหนูเดก็ด ี
- โครงการชมรมคนดี 

-  บุคลากรมีจติสํานึกดานจติอาสา / จิตสาธารณะ -  การรวมโครงการ / กิจกรรม / งาน  
    ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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ตารางวิเคราะหการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู เอกสาร / หลักฐาน 
-  บุคลากรดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    มีคุณธรรมจริยธรรม 
    

- สมุดวิเคราะหขาว / เหตุการณ  
   เศรษฐกิจพอเพียง 
-  สังเกต 
-  สัมภาษณ 

-  บุคลากรใหการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษส่ิงแวดลอม - การแตงตั้งคณะอนกุรรมการ 5 
  องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตร 
 โรงเรียน 
- โครงงานประหยัดพลังงาน 
- โครงงานคณติศาสตรตามแนวเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
-  โครงงานคณิตศาสตร – วทิยาศาสตร 
   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
- โครงการเขาคายทะเลตราด 
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22 
การจัดนิทรรศการ  ณ  บานพอ  โรงเรียนกิตติวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

1. ศึกษาความเปนมาและวัตถุประสงคของบานพอ  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. ศึกษา  บันทึกขอมูลจากบอรดนิทรรศการฐานหญาแฝก 
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23 
การจัดนิทรรศการ  ณ  บานพอ  โรงเรียนกิตติวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

4

3. ศึกษา  บันทึกขอมูลจากบอรดนิทรรศการฐานปลานลิ  ปลาทับทิม 

4. ศึกษา บันทกึขอมูลจากบอรดนิทรรศการฐานเครื่องมือการเกษตร 
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24 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

1. นักเรียนรวมแรงรวมใจปลูกหญาแฝกรอบๆ บาน

2. วิทยากรสาธิตการดํานา 
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25 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

4 

3. นักเรียนสาธิตการดํานา 

4. คุณครูและพี่ๆ สาธิตการเกี่ยวขาว 
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26 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

6

5. ปลูกผักปลอดสารพิษในบานพอ 

6. รวมกันทําคางไมใหผักเลื้อย 
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27 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

8

7. วิทยากรสาธิตและใหนักเรียนทดลองการทําปุยชีวภาพ

8. ศึกษา  บันทึกขอมูลการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง  ณ  บานพอ 
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แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

1. บานพอ  ณ  โรงเรียนกิตตวิิทยา  ศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. ภูมิทัศนบานพอ  ณ  โรงเรียนกิตตวิิทยา 
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แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

4

3. ฐานทํานา  ในบริเวณบานพอ 

4. ฐานอยูอยางไทยแบบพอเพียง  เปนบานเรือนไมสองชั้น 
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30 
ใบงานที่ 1 

ชื่อกิจกรรม  “ธงชาติไทย” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี  1  (อนุบาล 1)  มีความจงรักภกัดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
บูรณาการ    ประสบการณสําคัญ, สาระที่ควรเรียนรู, กิจกรรมตามหลักสูตร, ประสบการณพิเศษ

เศรษฐกิจพอเพียง 
คําสั่ง          ใหนกัเรยีนระบายสีธงชาติไทยใหสวยงาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน    
ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 

4.       
3.      ☺     
2.          
1.          

ลงชื่อ     
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31 
ใบงานที่ 1 

ชื่อกิจกรรม  “ไตรรงค ธงไทย” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี  1  (อนุบาล 2)  มีความจงรักภกัดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
บูรณาการ ประสบการณสําคัญ,สาระที่ควรเรียนรู,กจิกรรมตามหลักสูตร,ประสบการณพิเศษเศรษฐกิจ

พอเพียง 
คําสั่ง        ใหเดก็ ๆ ระบายสีธงชาติไทย   คัดตามแบบและฝกอาน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

       สีแดง  คือ  
 

 
     สีขาว  คือ 
 

 
     สีน้ําเงิน คือ 

 
 

 

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน    
ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 

4.        
3.    ☺     
2.         
1.          

ลงชื่อ     

ชาติ 
ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

T H A I L A N D



 

   โรงเรียนกิตติวิทยา  อ.เมืองตราด  จ.ตราด                                                               เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 

 

T H A I L A N D LOWER   SAXONY

32 
ใบงานที่  1 

ชื่อกิจกรรม  “เด็กดีมีความรู” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี  1  (อนุบาล 3)  มีความจงรักภกัดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
บูรณาการ    ประสบการณสําคัญ, สาระที่ควรเรียนรู, กจิกรรมตามหลักสูตร, ประสบการณพิเศษเศรษฐกิจ

พอเพียง 
คําสั่ง          ใหนักเรียน   ลอมรอบคําตอบที่ถูกตอง 
วันที่......................  เดือน ...................................................  พ.ศ. .............................. 
 

1.  ธงชาติไทยมีก่ีสี ? 

2       3       4        5 
2.  สีแดงหมายถึงชาติ   ชาตใินที่นี้หมายถงึชาติใด? 
 
 
 
3.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช คือรัชกาลท่ีเทาไรของราชวงศจักรี? 

      6     7       8         9 
 

4.  เม่ือเด็ก ๆ ไดยินเพลงชาต ิ เพลงสรรเสริญพระบารมี  ควรแสดงความจงรักภักดีอยางไร? 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 
 

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน    
ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 

4.        
3.    ☺     
2.         
1.          

ลงชื่อ     
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33 
ใบงานที่ 1 

ชื่อกิจกรรม  “ในหลวงของชาวไทย” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี  1  (ประถมศึกษาปที่ 1)  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
บูรณาการ ภาษาไทย, สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเลือกและ  คําตอบที่ถูกที่สุด 
วันท่ี...........................  เดือน ...............................................................  พ.ศ. ............................................. 
 

1.    ในหลวงองคปจจุบันหมายถึงใคร ?  2.ในหลวงเปนกษัตริยราชวงศอะไร? 
 ก.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ก.  ราชวงศจกัรี  

ข.  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั  ข.  ราชวงศพระรวง 
 ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   ค.  ราชวงศอูทอง 

ง.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดลุยเดช  ง.  ราชวงศสุวรรณภูม ิ
 

3.  “บานพอ” พอในที่นีห้มายถึงใคร?        4.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนพระราชดํารัสของใคร 
 ก.  บิดา      ก.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ข.  พอของพอ     ข.  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
 ค.  พอของแผนดินไทย     ค.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

ง.  พอของแม            ง.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช 
 

5.  “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความวาอยางไร?  6.  ขอใดไมเก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพยีง 
 ก.  ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน  ก.  มีนอยใชนอย 
 ข.  การทํางานดวยความโลภ    ข.  มีนอยใชมาก 
 ค.  การดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยพอแม   ค.  รูจักใชจายอยางพอด ี
 ง.  การดํารงชีวิตแบบฟุมเฟอย    ง.  ใชพื้นที่อยางเปนประโยชน 
 

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน       ความรูสึกจากใจ     
 

ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 
4.        
3.  ☺     
2.       
1.       
ลงช่ือ     

 
 

 ตอตน .............................................................................. 
 

 ตอเพื่อน ๆ ...................................................................... 
 

 ตอปจจัยที่เรียนรู ............................................................. 
 

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

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากการเรียนรู  ........................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................................................. 
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34 
ใบงานที่ 1 

ชื่อกิจกรรม  “คือความพอเพียง” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี 1  (ประถมศึกษาปที่ 2)  มีความจงรกัภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
บูรณาการ ภาษาไทย 
คําสั่ง ใหนกัเรียนอานขอความพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพยีง” แลวนําคําที่ขีดเสนใตไปเขียนคําอาน 
วันท่ี...........................  เดือน ................................................................  พ.ศ. ............................................. 
 

ความพอเพยีงนี้   อาจมีความหรหูราก็ได 
      แตวาตองไมเบียดเบยีนผูอ่ืน 
   ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ  พูดจากพ็อเพยีง 
    ทําอะไรก็พอเพียง   ปฏิบัติตนก็พอเพียง 

 

คัดจากหนังสือแนวทางสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน       ความรูสึกจากใจ     
 

ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 
4.        
3.  ☺     
2.       
1.       
ลงช่ือ     

 
 

 ตอตน .............................................................................. 
 

 ตอเพื่อน ๆ ...................................................................... 
 

 ตอปจจัยที่เรียนรู ............................................................. 
 

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

 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากการเรียนรู  ....................................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
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35 
ใบงานที่ 1 

ชื่อกิจกรรม  “คําสอนของพอ” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี  1  (ประถมศึกษาปที่ 3)  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
บูรณาการ ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนศึกษาบทความและบันทึกขอความที่สอดคลองกับหลักธรรม 
 วันท่ี...........................  เดือน ................................................................  พ.ศ. ............................................ 
 

“คนเราถาพอในความตองการ  มันก็มีความโลภนอย เมือ่มีความโลภนอยก็เบยีดเบยีนคนอื่นนอย   
ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้  มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง  หมายความวา  พอประมาณ  ซ่ือตรง 
ไมโลภอยางมาก  คนเราก็อยูเปนสุข” 

 

คัดจาก สุนทร  กุลวัฒนวรพงศ หนังสือ “ตามรอยพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฏีใหม”, หนา  55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน       ความรูสึกจากใจ     
 

ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 
4.        
3.  ☺     
2.       
1.       
ลงช่ือ     

 
 

 ตอตน .............................................................................. 
 

 ตอเพื่อน ๆ ...................................................................... 
 

 ตอปจจัยที่เรียนรู ............................................................. 
 

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

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากการเรียนรู  ........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 

ขอความท่ีสอดคลอง 
กับหลักธรรม 
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36 
ใบงานที่ 1 

ชื่อกิจกรรม  “สรางระเบียบชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี 1 (ประถมศึกษาปที่ 4) มีความจงรกัภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย 
บูรณาการ ภาษาไทย, สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนอานพระราชดํารัสของในหลวง  แลวคิดวิเคราะห  ตอบคําถาม 
วันท่ี...........................  เดือน ................................................................  พ.ศ. ............................................. 
 
 

“เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้าํวา เปนทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทําอะไร 
เพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตแุละผล  คือ  เกิดผลนั้นมาจากเหตุ  ถาทําเหตุทีด่ี  ถาคิดใหดี  ใหผลที่ 
ออกมาคือส่ิงคิดตามเหตุ  การกระทําก็จะเปนการกระทําที่ดี  และผลของการกระทํานั้นก็จะเปน 
การกระทําที่ด ี ดี  แปลวา  มปีระสิทธิผล  ดี  แปลวา  มีประโยชน  ดี  แปลวา  ทําใหมคีวามสุข” 

 

พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวโรกาส 
                     วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิตา  สวนจิตรลดา  วันจันทรที่  4  ธันวาคม  2543 

 
 

ความรูท่ีไดจากการวิเคราะหพระราชดํารัส.................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
............ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน       ความรูสึกจากใจ     

ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 
4.        
3.  ☺     
2.       
1.       
ลงช่ือ     

 
 

 ตอตน .............................................................................. 
 

 ตอเพื่อน ๆ ...................................................................... 
 

 ตอปจจัยที่เรียนรู ............................................................. 
 

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

 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากการเรียนรู  ........................................................................................................................ 
 

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

2.  นักเรียนจะมีวิธีการประพฤติปฏิบัติตนอยางไร  จึงจะกลาวไดวาเปนผูที่นอมนําพระราชดํารัสของ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาปฏิบัต ิ? 

3.  หากนกัเรียนปฏิบัติตนตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ดงักลาวแลว จะเกิดผลดี 
     อยางไร? 

 

1.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ทรงสอนใหประพฤตปิฏิบัติตนอยางไร? 



 

   โรงเรียนกิตติวิทยา  อ.เมืองตราด  จ.ตราด                                                               เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 

 

38 

ใบความรู 
   

 

 

 

    

 
         นับแตเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ 51 ปมาแลว ประชาชนและชาวโลกตางก็ไดรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระองคปฏิบัติอยูโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่นับเปนจุดเดนที่คนทั่วไปจะนึก
ถึงกอนคือทรงมีความหวงใยในพสกนิกรของพระองคอยางมากและทรงใหความสนพระทัยในการที่จะ
พัฒนาประเทศ  เพื่อใหประชาชนคนไทยไดมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยตลอด  ยิ่งถาพิจารณาจากโครงการพระราชดําริ
ตางๆ  กวา 3,000 โครงการแลวก็จะยิ่งเปนที่ประจักษชัดวา   ทรงเปนพระมหากษัตริยนักพัฒนาอยางแทจริง  
ทรงมุงเนนการพัฒนาเพื่อคนยากจนใหพอมีพอกินไมอดอยากและสามารถชวยตนเองไดโดยแทจริง 

พระราดํารัสไดพระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2540  เร่ืองทฤษฎีใหมนั้นมิไดเปนครั้งแรกที่
ไดทรงมีพระราชดํารัสถึงทฤษฎีใหม  แตไดทรงทดลองปฏิบัติและมีพระราชดํารัสถึงเรื่องนี้มา  10 ปแลว   
คือตั้งแต พ.ศ.  2532  และถาพิจารณากันใหถวนถ่ี  จะทราบวาเรื่องทฤษฎีใหม    มีความลึกซึ้งและเปน
แกนแหงการพัฒนาการเกษตรอยางแทจริง 

เร่ืองของทฤษฎีใหมไมใชเปนเพียงเรื่องที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเกษตรเทานั้น แตยังเกี่ยวเนื่อง
กับชุมชน  เกี่ยวเนื่องกับชนบท  เกี่ยวเนื่องกับการผลิต  เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ  เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม  เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง  เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ  เกี่ยวเนื่องกับ
การปกครอง  เกี่ยวเนื่องกับการรวมตัวของสมาชิกในครอบครัว  และท่ีสําคัญที่สุดคือเกี่ยวเนื่องกับวิธีคิด
และจิตสํานึกของคน  ทั้งนี้ก็เพราะปรัชญาแหงทฤษฎีใหม  เปนปรัชญาที่วาดวยการพัฒนาอยางสมบูรณ
ที่สุดนั่นเอง  นั่นคือการที่พระองคทานไดทอดพระเนตรเห็นสังคมอยางเปนองครวม  ไมไดแยกการ
พัฒนาออกเปนสวนๆ 

( จากสุนทร  กุลวัฒนวรพงศ   ตามรอยพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม” หนา 163) 
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ใบงานที่  1 

ชื่อกิจกรรม  “สรุปสาระสําคัญสูชีวิตที่พอเพียง” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี 1 (ประถมศึกษาปที่ 5) มีความจงรกัภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
บูรณาการ ภาษาไทย, สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนยอความจากขอความที่กําหนดให  ตามรูปแบบของการยอความ 
วันท่ี...........................  เดือน ................................................................  พ.ศ. ............................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน       ความรูสึกจากใจ     

ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 
4.        
3.  ☺     
2.       
1.       
ลงช่ือ     

 
 

 ตอตน .............................................................................. 
 

 ตอเพื่อน ๆ ...................................................................... 
 

 ตอปจจัยที่เรียนรู ............................................................. 
 

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

 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากการเรียนรู  ....................................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
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ใบความรู 
 

สาระสําคัญสูชีวิตประจําวันที่พอเพียง 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงใชไดทั้งสาํหรับคนกรุงและคนชนบท  หมายความวา  กําหนดความพอดีใหกับ
ตัวเองของแตละคน  คือไมใชวาทุกคนถูกลดใหจนลงไปหมด  ถาคุณมีเสื้อผาพอจะใสก็ใสแลวกนั  ไม
ตองไปขวนขวาย  ไมตองไปกูเงินหาความร่ํารวยจนเลอะเทอะ  ถาคณุเปนเกษตรกรคุณทําเกษตรไปก็แลว
กัน พระองคทานยังสนใจตอเกษตรกรเพราะเปนสวนที่ชวยเหลือตัวเองไดนอยที่สุด  เลยแนะนําเรื่อง
ทฤษฎีใหมให 
 เพราะฉะนั้นตองแยกใหดี  ประเด็นแรกหลายคนพูดจนกระทั่งปนเปกนัไป   ระหวางเศรษฐกิจ
พอเพียงกับทฤษฏีใหม  คือเศรษฐกิจพอเพยีงเปนเรื่องปรชัญาวิถีชีวิตในการดํารงของคนทุกหมูทกุเหลา    
สวนทฤษฎีใหมนั้นเปนวิธีการสําหรับเกษตรกรรายยอยเปนวิธีที่สอนใหรูจักการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ของเขา  คือดิน  น้ํา  ตนไม  พืชผลตาง ๆ  การเลี้ยงสัตวเพื่อใหหลุดพนจากคําวาไมม ี
 นอกจากความเฉลียวฉลาด  เราตองมีสติปญญาดวย  คือคนที่อยากอยูอยางเศรษฐกิจพอเพียงแต
ขาดสติ ปญญา  ก็เปนปญหา  ยกตวัอยางคน  2  คนปลูกยูคาลิปตัส  ปลูกพรอม ๆ  กัน  พอปที่  7  คนหนึ่ง
ก็ตัดไมไดใชสติปญญาเทาไร  พอโตก็ตัดตนขายกิโลละบาท  ตนหนึ่งอาจขายได  400 – 500 บาท  อีกคน
หนึ่งคุณสุทธนิันท  อยูที่บุรีรัมย   เร่ิมตั้งแตศึกษาพนัธุ   เลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่มาปลูก  พอโตได  3 – 
4  ปแรกตัดกิ่งมาเผาถาน  ใสกระสอบขายกไ็ดแค  70 – 80  บาท  ก็เลยเอามาเรียงหอเปนถุงเล็กถุงละ  2  
กิโล  เปนถานบารบีคิว  ขายในราคาที่ไมแพงมาก  พอกิ่งกานโตหนอยก็ตัดลงมาไปทําของเลนไม  พอถึง
ปที่  7  จึงตัดตนลงมาผึ่งใหแหง  แลวสงไปทําเฟอรนิเจอรไม 
 จะเห็นไดวาตนไมตนเดียวกนั  ชนิดเดียวกนั ขณะที่คนหนึ่งขายได  500  บาท  คุณสุทธินันท  
เบ็ดเสร็จไดประมาณ  12,000  บาท  ตางกนั  25  เทาตัว  อันนี้คือการใชสติปญญาความเฉลียวฉลาด  ตอง
ดูทรัพยากรรอบขางวาจะใชเปนประโยชนอยางยั่งยืนอยางไร  ไมใชอยางที่ผานมาใชแบบฟองสบูเหน็ปา
ไมก็ตัดหมด 
 

 -----------------------------------------------------------  
คัดจาก  สุนทร  กุลวัฒนวรพงศ  “ตามรอยพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง   ทฤษฏีใหม” หนา 176- 177 
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ใบงานที่  1 

ชื่อกิจกรรม  “สาระสําคัญสูชีวิตที่พอเพียง” 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี 1  (ประถมศึกษาปที่ 6)  มีความจงรกัภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
มาตรฐานการเรียนรูท่ี 5  (ประถมศึกษาปที่ 6)  รูจักการบรหิารจัดการทรพัยากรของชุมชนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการ ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนยอความจากขอความที่กําหนดใหตามรูปแบบ 
วันท่ี...........................  เดือน ................................................................  พ.ศ. ............................................. 
 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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การวัดผลประเมินผล  ขีด     ลงใน       ความรูสึกจากใจ     

ระดับ ครูผูสอน ผูปกครอง เพื่อน นักเรียน 
4.        
3.  ☺     
2.       
1.       
ลงช่ือ     
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 ตอปจจัยที่เรียนรู ............................................................. 
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   โรงเรียนกิตติวิทยา  อ.เมืองตราด  จ.ตราด                                                               เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 

 
 


