
 
  ก ำหนดกำร 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ระหว่างวันท่ี 26 - 29 สิงหาคม 2561 

ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
    วันที่ 26 สิงหำคม 2561 

เวลำ  กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร 
09.00 - 12.00 น.   บรรยาย งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

  - ประวัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
  - เส้นทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสมัครเข้ารับเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  - แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
    องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 

-                           - ฝึกปฏบิัติการศึกษา ก.๗-๐๐๓  
    องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน   

-                           - ฝึกปฏบิัติท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  
          วิทยำกร  นายธานินทร์  สันคะนุช  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. และคณะ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.30 น.   บรรยายแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

  - องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ (การศึกษาพืชที่สนใจ) 
  - องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
  - องค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
          วิทยำกร  นายธานินทร์  สันคะนุช  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. และคณะ 

17.30 - 18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น 
18.30 - 20.00 น.   แบ่งกลุ่มสรุปประเด็นประจ าวัน 

    วันที่ 27 สิงหำคม 2561 
เวลำ  กิจกรรม 

09.00 - 11.00 น. 
 

  บรรยาย เรื่อง “แนวทำงกำรสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”  
 โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย์ ต ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
       รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

11.00 - 12.00 น.  การฝึกประสบการณ์ เรื่อง กำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน   
โดย ทีมวิทยากรแกนน า จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  

 - การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอน การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 คณะวิทยำกร  1. นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น     
                    2. นางเกษแก้ว  บุญบาล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 



๒ 

 

เวลำ  กิจกรรม 
13.00 - 14.30 น.   เสวนากลุ่ม เรื่อง “ถอดบทเรียน งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด” 

 โดย 1. นายชนะ  โนนทนวงษ์       ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น                       
       2. นายนะรงษ์  ชาวเพ็ชร       ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   
       3. นายสันติ  ฤาไชย              ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี     
       4. นางสุภาพร  พาภักดี         ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี      
       5. นายวิษณุ  โพธิ์ใจ      ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก  
       6. นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ    ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 
 ด ำเนินรำยกำรโดย นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น     

14.30 - 17.30 น.  การฝึกประสบการณ์ เรื่อง กำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน   
โดย ทีมวิทยากรแกนน า จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  

 - บรรยายการเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 คณะวิทยำกร  1. นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น     
                    2. นางเกษแก้ว  บุญบาล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

17.30 - 18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น 
18.30 - 20.00 น.   แบง่กลุ่มสรุปประเด็นประจ าวัน 

    วันที่ 28 สิงหำคม 2561 
เวลำ  กิจกรรม 

08.30 - 08.45 น.   พิธีเปิดกำรประชุม 
 กล่ำวรำยงำน 
 โดย ดร.สุดา  สุขอ่ า ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
       รักษาการในต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 

08.45 - 09.00 น.   กล่ำวเปิดกำรประชุม พร้อมมอบนโยบาย  
 โดย ดร.สมเกียรติ  ชอบผล ต ำแหน่ง ประจ าส านักพระราชวังพิเศษ  
       ที่ปรึกษาส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

09.00 - 11.00 น. 
 

 

  บรรยายเรื่อง “เล่ำสู่กันฟัง : สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีกับกำรทรงงำน 
 ตำมพระรำชด ำริฯ” โดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล ต ำแหน่ง ประจ าส านักพระราชวังพิเศษ   
 ที่ปรึกษาส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                   

11.00 - 12.30 น. 
 

  เสวนากลุ่ม เรื่อง “ถอดบทเรียน บนเส้นทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” ประกอบด้วย                                                                             
   1. นายศักดา  เรืองเดช       ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล                                                          
   2. นายประจวบ  ลังกาวงศ์     ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์             
   3. นายด ารงสิทธิ์  เบ้าศิลป ์  ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี                               
   4. นายศรยุทธ  เรืองน้อย     ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก                                       
   5. นายสุมนต์  มอนไข่         ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    
 ด ำเนินรำยกำรโดย  นางสาวเทพรัตน์  เสนาฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 

12.30 - 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
   
   



๓ 

 

เวลำ  กิจกรรม 
13.30 - 17.30 น. 

 
 

13.30 - 15.00 น. 
15.00 - 16.00 น. 
16.00 - 17.30 น. 

 -  จัดฝึกประสบการณ์ เรื่อง “กำรด ำเนินงำนพัฒนำสถำนศกึษำสู่สถำนศึกษำพอเพียง    
 สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ ศูนย์กำรเรียนรู้” 

-  ท าไมต้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมสร้างความตระหนัก) 
-  - การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ถอดบทเรียน ๒ ๓ ๔ 
-  - การปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  - การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ถอดบทเรียน ๒ ๓ ๔   

 คณะวิทยำกร 1. นางสาวเทพรัตน์  เสนาฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
                   2. นายวุช  กาวงษก์ลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าน้อย จังหวัดขอนแก่น 
                   3. นางจินดา  กาวงษ์กลาง  ครูแกนน า โรงเรียนบ้านค าน้อย จังหวัดขอนแก่น 

17.30 - 18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น 
18.30 - 20.00 น.   แบ่งกลุ่มสรุปประเด็นประจ าวัน 

      วันที่ 29 สิงหำคม 2561 
เวลำ  กิจกรรม 

08.30 - 12.00 น. 
 

08.30 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

  จัดฝึกประสบการณ์ เรื่อง “กำรด ำเนินงำนพัฒนำสถำนศกึษำสู่สถำนศึกษำพอเพียง  
 สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ ศูนย์กำรเรียนรู้”  

-  - การจัดท าหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ ปศพพ. 
-  - แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามรายการประเมิน 

   และเกณฑ์คุณภาพ 
  คณะวิทยำกร 1. นางสาวเทพรัตน์  เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
                    2. นายวุช  กาวงษ์กลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าน้อย จังหวัดขอนแก่น 
                    3. นางจินดา  กาวงษ์กลาง ครูแกนน า โรงเรียนบ้านค าน้อย จังหวัดขอนแก่น    

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.00 น. 

 
13.00 - 15.00 น. 

 
15.00 - 16.00 น. 

 
 

  จัดฝึกประสบการณ์ เรื่อง “กำรด ำเนินงำนพัฒนำสถำนศกึษำสู่สถำนศึกษำพอเพียง 
 สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ ศูนย์กำรเรียนรู้” (ต่อ)  
 การวางแผนจัดท าฐานการเรียนรู้ 
 - น าเสนอผลงานกลุ่ม 
 - เส้นทาง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครเข้ารับการประเมิน เป็นสถานศึกษาพอเพียง, สปล. และ ศรร. 
   กิจกรรม RCA   
 - อภิปราย ซักถาม 
  คณะวิทยำกร 1. นางสาวเทพรัตน์  เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
                    2. นายวุช  กาวงษ์กลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าน้อย จังหวัดขอนแก่น 
                    3. นางจินดา  กาวงษ์กลาง ครูแกนน า โรงเรียนบ้านค าน้อย จังหวัดขอนแก่น 

16.00 - 16.30 น.   - สรุปการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 - มอบเกียรติบัตร 

16.30 - 17.00 น.   พิธีปิดกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

หมำยเหตุ  1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า)    เวลา 10.15 - 10.30 น.  
              2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย)   เวลา 15.30 - 15.45 น. 
              3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม 



แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0329) 
ผลผลิต / โครงการ : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
  ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ (29052) 
กิจกรรมหลัก : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (M3163) 
กิจกรรมรอง :  - 

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา          
ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
      ศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 40 ปี ที่พระองค์
ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ 
โดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชน
คนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรม
เป็นกรอบในการปฏิบัติและการด ารงชีวิต กอปรกับ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ด้านการศึกษา “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน     
๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง ๓) มีงานท า มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี” 

ในขณะที่นโยบายของรัฐที่ผ่านมา ได้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความสมดุล ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านวัฒนธรรม 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเน้นที่การปลูกฝังเด็ก และเยาวชนในทุกระดับ 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิด หลักการท างานและหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
จนกระทั่งมีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” เพ่ือให้สามารถรักษาสมดุลในการด าเนินชีวิตและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ความรู้ในการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต  

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
เริ่มตั้งแตป่ี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยมีขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 
2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก 
เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่างๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมครู
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถ่องแท้ เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได้ ครูจะสอนให้เด็กรู้จักพอ ครูจะต้องรู้จักพอก่อน โดยอยู่อย่างพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสติในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามา รู้จักเลือกรับ และรู้จักต่อยอดองค์ความรู้
ที่มีอยู่ เพ่ิมพูนความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ก้าวกระโดดในการเลือกรับข้อมูลนั้น ต้องรู้จักพิจารณารับอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา จะได้รู้จัก
และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพ และผลจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบ 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ มีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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จึงได้ด ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถำนศึกษำด้วย “ศำสตร์พระรำชำ” ศำสตร์แห่งคุณค่ำกำรพัฒนำที่ย่ังยืน ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ให้มีความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcome)   
๑) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๔ มิติ 

4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เข้าสู่สถานศึกษา        
 ๒) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาจนสามารถ
พัฒนาเพ่ือรองรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา              
       ๓) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยน าศาสตร์พระราชา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิด 
 ๔) เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสามารถเป็นแม่เครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนอ่ืน  

๔. เป้าหมายโครงการ (Output)  
        ๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๔ มิติ          
4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เข้าสู่สถานศึกษา  
        ๒) สถานศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา จนสามารถพัฒนาเพ่ือรองรับ
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

๓) สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
โดยน าศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิด 

๔) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสามารถเป็นแม่เครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนอื่น 

๕. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target  group)  
        สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน ๙๙ โรง ได้แก่  
        ๑)  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จ านวน ๔๘ โรง 
        ๒)  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จ านวน ๕๑ โรง  

๖. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
        ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้ง ๔ มิติ 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เข้าสู่สถานศึกษา 
        ๒) ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา จนพัฒนา
เพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
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๓) ร้อยละ 10๐ ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยน าศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิด  
    ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
       ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๒) ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  

๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยน า
ศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิด 

7. งบประมาณ 
       วงเงินในโครงการ ๒๘,๐๒๓,๙๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสองหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่าย
ทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ ส ารวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาสถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้
แบบส ารวจ ไม่ใช้งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษา
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
ของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ยังไม่ได้รับป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หรือยังไม่ได้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง ได้แก่ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ และครูที่รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบ
งานสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาละ 2 คน รวม ๑48 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 17 คน วิทยากร 19 คน 
จ านวน 4 วัน) ใช้งบประมาณ 1,060,5๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนจากการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนใน ๔ มิติ เช่น  

๑) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กิจกรรมการออม เช่น ธนาคารโรงเรียน โรงสีข้าว เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน  

๒) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรมเสริมสร้างกัลยาณมิตร 
กิจกรรมพ่ีสอนน้อง กิจกรรมการรู้รักสามัคคี  

๓) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หญ้าแฝก กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นทุน เช่น ธนาคารขยะ  
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

๔) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมชมรมรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานศึกษา  

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของทุกพระองค์ เพ่ือสามารถพัฒนา
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนแม่เครือข่ายเป็นพี่เลี้ยง โดยโอนจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ๕๑ โรง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔๘ โรง รวมทั้งสิ้น ๙๙ โรงๆ ละ 
5๐,๐๐๐ บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,95๐,๐๐๐ บาท  



~ 4 ~ 
 

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การติดตั้งระบบ 
ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์และระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์) โดยโอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จ านวน ๕๘ โรงๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมวางแผน ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ 
2. ศึกษารายละเอียดคู่มือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับชุมชน โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนพลังงาน

ทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือจากองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

3. ส ารวจพ้ืนที่ ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือวางระบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อม
ของสถานที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 

4. การออกแบบประมาณราคา หาผู้รับจ้าง 
5. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานก าหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification : 

Spec) ส าหรับครุภัณฑ์ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ.  04002/ว 2766  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 

6. การจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ การดูแลรักษา และความพร้อม    
ในด้านต่างๆ 

7. ก ากับ ติดตาม ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยโอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

การศึกษาสงเคราะห์ ๕๑ โรง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔๘ โรง รวมทั้งสิ้น ๙๙ โรงๆ ละ 46,6๐๐ บาท 
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,613,400 บาท 
 กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษา
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ / พ้ืนที่ด าเนินการ  
       พ้ืนที่ด าเนินการที่กลุ่มเป้าหมายตั้งอยู่ 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ   
       ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ { IMPACT }  
       ๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมการขับเคลื่อน
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืนคงทน 
       ๒) สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
      ๓) สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 ๔) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน สามารถเป็นแม่เครือข่ายโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอื่น 
      ๕) สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือขอรับรางวัลพระราชทาน 


