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 “...การศึกษาที่ดีด้านวิชาการเป็นทั้งรากฐานและปัจจัยสำหรับการสร้างสรรค์  
แต่การที่จะนำเอาวิชาการมาสร้างสรรค์ให้ สำเร็จได้นั้นจำเป็นที่สุด ที่จะต้องอาศัย 
การศกึษาทีด่ดีา้นอืน่ๆ เขา้ประกอบอดุหนนุดว้ยการศกึษาดา้นอืน่ๆ นัน้ หมายถงึ การศกึษา 
อบรมทุกๆ อย่าง ทั้งทางความคิดจิตใจ และความประพฤติปฏิบัติอันเป็นตัวสำคัญ 
ในการฝกึฝน ขดัเกลาใหบ้คุคล มคีวามคดิความฉลาด หนกัแนน่ในเหตผุลและความสจุรติ 
ละเอยีดรอบคอบ รูจ้กัรบัผดิชอบ รูจ้กัตดัสนิใจตามทางทีถ่กูตอ้งเปน็ธรรม และสำคญั 
อย่างยิ่งก็คือ มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ขวนขวายที่จะลงมือทำการทุกอย่าง 
ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยากด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ทำหน้าที่ให้การศึกษาจึงต้องสำนึกตระหนัก 
อยู่เสมอ ที่จะต้องให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนให้ครบถ้วนทุกๆ ด้าน ไม่ปล่อยให้ 
ขาดตกบกพร่อง นักเรียนทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่า การที่อุตส่าห์เล่าเรียนด้วยความ 
หมั่นขยันมาโดยตลอดนั้น เท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความขยันหมั่นเพียร เพื่อสร้าง 
ความเจริญและความสำเร็จของชีวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒

	 	 กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

มีองค์ประกอบสำคัญ	๓	ประการ	ได้แก่	ความพอประมาณ	

ความมีเหตุมีผล	การมีภูมิคุ้มกันที่ดี	ทั้งนี้	การนำปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่ความสำเร็จ	ต้อง 

ประกอบด้วยหลักวิชาความรู	้หลักคุณธรรม	และหลักการ 

ดำเนินชีวิต	 โดยมีบันได	๓	ขั้นในการนำปรัชญาไปใช้	 

ได้แก่	

  ขั้นที่ ๑	 เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ 

เข้าใจถ่องแท้	 เพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาที่จะนำ 

ปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้จริง	

  ขั้นที่ ๒	ทกุภาคสว่นรว่มมอืกนัขบัเคลือ่นปรชัญาสู ่

การปฏิบัติ	ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับประเทศ	

  ขั้นที่ ๓ ใช้ปรัชญาเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่าง 

ตอ่เนือ่งเปน็ประจำสมำ่เสมอ	เพือ่บม่เพาะ	ปลกูฝงั	หยัง่ราก 

จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย

บทบาทของครูและอาจารย์
	 	 ครแูละอาจารยจ์ำเปน็ตอ้งทำตนใหเ้ปน็ตวัอยา่งแก ่

นักเรียนและนักศึกษา	โดยการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

ให้ได้ก่อน	จึงจะสามารถถ่ายทอด	ปลูกฝัง	อบรม	นักเรียน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาคการศึกษา๑

๑	คัดลอกและเรียบเรียงจากหนังสือ	ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 

	 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	๒๕๕๐	และหนังสือ	การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒	ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 

	 เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร,ิ	๒๕๕๔.	เพือ่เผยแพรใ่นการประชมุประจำป	ี๒๕๕๔	ของมลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรชัญา 

	 ของเศรษฐกิจพอเพียง	เรื่อง	“อะไร	คือ	เศรษฐกิจพอเพียง”	วันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี.
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และนักศึกษา	 ให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้ในชีวิต 

ประจำวันของแต่ละคน	

	 	 การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง	ต้องเริ่มจากการ 

ตระหนกัถงึความจำเปน็ของการอยูร่ว่มกนัของคนในสงัคม	 

และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล	และเข้าใจหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้	จนเห็นว่าเป็นหลักคิดและ 

หลกัปฏบิตัทิีจ่ะเสรมิสรา้งใหส้งัคมเกดิสนัตสิขุ	มคีวามเจรญิ 

กา้วหนา้อยา่งสมดลุและยัง่ยนื	และคนในสงัคมมคีวามสามคัค ี

ปรองดองกัน	 แล้วฝึกปฏิบัติตนให้มีสำนึกในคุณธรรม	 

ความซื่อสัตย์สุจริต	มีสติยั้งคิดใช้ปัญญาพิจารณาอย่าง 

รอบคอบ	ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐาน 

ของความมเีหตผุล	พอประมาณกบัศกัยภาพและสถานภาพ 

ของแต่ละบุคคล	ในแต่ละสถานการณ์และหมั่นเสริมสร้าง 

ความรู้ในด้านต่างๆ	ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้มี 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

  เนือ่งจากความรูแ้ละความมเีหตมุผีลมคีวามสำคญัยิง่ 

ครแูละอาจารยจ์งึมบีทบาทสำคญัยิง่ในเรือ่งนี	้แตอ่ยา่ลมืวา่ 

ต้องเป็นความรู้ที่รอบคอบ	ระมัดระวังและเหมาะสมกับ 

แต่ละภูมิสังคมด้วย

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นหน่วยงานหลักในการ 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	 

โดยมศีนูยข์บัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่อยู่ในกำกบัดแูล 

ของสำนักกิจการพิเศษ	สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 

และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ภาคการศึกษา	 โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธาน	 

เริม่ดำเนนิการจดัทำยทุธศาสตรข์บัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพยีงสูส่ถานศกึษาตัง้แตป่	ี๒๕๕๐	ผลงานทีไ่ดด้ำเนนิการ 

รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	อาท	ิสำนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา	(สอศ.)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศกึษาเอกชน	(สช.)	สำนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	รวมทั้ง	กทม.	เทศบาล	 

และภาคเอกชน	อาท	ิสำนักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ	์ 

และมลูนธิสิยามกมัมาจล	ไดแ้ก	่การจดัทำหลกัสตูรเศรษฐกจิ 

พอเพียง	ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	และ 

การเผยแพรป่รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูส่ถานศกึษา 

ทุกระดับ

	 	 โดยการกำหนดเกณฑ์	ประเมนิสถานศกึษา	๕	ดา้น	 

๑๗	องคป์ระกอบ	๖๒	ตวัชีว้ดั	ไดแ้ก	่การดำเนนิงาน	๔	ดา้น	 

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษา	(๒๕๕๐-๒๕๕๔)	 

ได้แก่	๑)	ด้านการบริหารจัดการ	๒)	ด้านหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน	๓)	ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน	๔)	ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา	และ 

ด้านที่	๕	คือ	ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการ 

ดำเนนิการ	ทัง้นี	้การขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วย

	 	 สำหรับการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	มีการจัดโดยตรงตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	โดย 

จัดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และ 

วฒันธรรม	สาระที	่๓	เศรษฐศาสตร	์มาตรฐาน	ส	๓.๑	เขา้ใจ 

และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ 

บรโิภค	การใชท้รพัยากรทีม่อียูจ่ำกดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และคุม้คา่	รวมทัง้เขา้ใจหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่การ 

ดำรงชวีติอยูอ่ยา่งมดีลุยภาพ	สว่นกลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ	 

สามารถใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงได้	ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง 
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
	 	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง	สังกัดสำนัก 

บริหารงานศึกษาพิเศษ	 เป็นโรงเรียนสงเคราะห์แก่เด็ก 

ดอ้ยโอกาส	๑๐	ประเภท	เปดิสอนในลกัษณะโรงเรยีนประจำ	 

และไป-กลบั	ตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๑	-	มธัยมศกึษา 

ปีที่	๖	และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานผ้า	และ 
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งานโลหะ	โรงเรียนมุ่งเน้นดูแลผู้ด้อยโอกาส	สร้างโอกาส 

และใหโ้อกาสในการเรยีนรู	้พฒันาตนเอง	เตรยีมความพรอ้ม 

ไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต	 โดยใช้ 

ระบบการเรียนการสอนที่ ใกล้ชิดแบบครอบครัว	 คือ	 

หลักพ่อ-แม่ดูแลลูก	พี่สอนน้อง	เพื่อนแนะนำเพื่อน	

	 	 ในการบริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนมีระบบการ 

บรหิารจดัการโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ	สามารถลดรายจา่ย	 

สร้างรายได้ตลอดจนรู้จักใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่าง 

คุม้คา่	เกดิการพฒันาและการเรยีนการสอนตามหลกัปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ปน็รปูธรรมในทกุกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

และกิจกรรมทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบในการเรียน 

การสอนที่หลากหลาย

ความรู้
l	 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ 

	 เศรษฐกิจพอเพียงให้กับครู	 เพื่อไปถ่ายทอดให้นักเรียน	 

	 มีการประเมินผลครูจากการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 

	 ของเศรษฐกจิพอเพยีง	มกีารสง่เสรมิหลกัสตูรการศกึษา 

	 ขั้นพื้นฐาน	ความรู้ด้านอาชีพ	และทักษะชีวิต

คุณธรรม
l	 กำหนดใหน้กัเรยีนตอ้งมคีณุธรรม	๘	ประการ	และกำหนด	 

	 “แบบบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	มีการบริหารจัดการ 

	 องคก์รโดยหลกัธรรมาภบิาล	และโครงการวถิพีทุธ	สง่เสรมิ 

	 ให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา

 ความพอประมาณ
l	 มกีารบรูณาการกจิกรรมของทกุฝา่ย	ทกุงานของโรงเรยีน	 

	 เพือ่ลดการซํา้ซอ้นภาระงาน	และสอดแทรกแนวปรชัญา 

	 ลงสู่สาระการเรียนรู้	 และชีวิตประจำวัน	(ทักษะชีวิต)	 

	 มีโครงการธนาคารโรงเรียนให้เด็กนักเรียนรู้จักการออม

ความมีเหตุผล
l	 สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข	มีการ 

	 บูรณาการแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ลงใน 

	 หลกัสตูร	และสอดแทรกในชวีติประจำวนัใหน้กัเรยีนรูจ้กั 

	 และเข้าใจตนเองและผู้อื่น	ตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่มี 

	 คุณค่าให้กับตนเองและสังคม

ภูมิคุ้มกัน
l	 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเอง	 ในรูป 

	 การอบรม	สัมมนา	การแข่งขันทางวิชาการ	การศึกษา 

	 ดงูานเพือ่ใหม้ทีกัษะชวีติทีด่	ีแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมสีต	ิและ 

	 อยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
	 	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี	 เป็น 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาเพชรบรุ	ีเขต	๒	เปน็โรงเรยีนสหศกึษาทีใ่หน้กัเรยีน 

อยู่ประจำ	เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑-๖
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กระบวนการจัดการเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง 
	 	 โรงเรยีนไดเ้ริม่ดำเนนิการปี	๒๕๔๘	โดยสำนกังาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องพอเพียง	หลังจากนั้น 

โรงเรยีนก็ไดด้ำเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งโดยมผีูอ้ำนวยการ 

โรงเรียนและคณะครูเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน	 

โดยใช้รูปแบบปัญจสาขาจากห้าสู่หนึ่ง	 เป็นรูปแบบการ 

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน	๕	กลุ่มงาน 

ด้วยกัน	โดยที่ทุกกลุ่มงานจะสะท้อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงลงสู่ตัวนักเรียน	ความพอเพียงจะค่อยๆ	ซึมลงสู่ 

นักเรียนโดยไม่รู้ตัว	และทั้งห้ากลุ่มงานมีต้นกำเนิดมาจาก 

วสิยัทศันข์องโรงเรยีน	ซึง่เปรยีบดงัตน้นำ้	ปญัจสาขาจากหา้ 

สู่หนึ่ง	 เปรียบได้กับแม่น้ำทั้ง	๕	สาย	(ปิง	วัง	ยม	น่าน	 

และป่าสัก)	ที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักของประเทศ	คือ	 

เจ้าพระยา	

	 	 กลุ่มงานทั้ง	๕	กลุ่มงาน	ประกอบด้วย	การบริหาร 

จัดการ	การจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 

การจัดแหล่งเรียนรู้	และวิถีชีวิตหอพัก	ทั้งห้ากลุ่มงานได้ 

นอ้มนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	มาดำเนนิการแล้ว	 

หลักคิดของปรัชญาฯ	จะคอย	ๆ	ไหลซึมลงสู่หนึ่งเดียวคือ 

นกัเรยีน	ทำใหน้กัเรยีนสามารถนำหลกัปรชัญาฯ	ไประยกุต์ใช ้

การดำรงชีวิตได้จริงโดยอัตโนมัติ	 และตระหนักอยู่ในใจ 

ตลอดเวลา	 เพราะโรงเรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ 

ปฏิบัติในทุกส่วน	

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
	 	 โรงเรยีนปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลยั	สงักดั	สำนกังาน 

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน	เปน็ตวัอยา่งโรงเรยีน 

ในเมือง	ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 

ระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน	การจัดการเรียน 

การสอนในแต่ละรายวิชา	รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเสริม 

ตา่งๆ	เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู	้และตระหนกัรู	้จนกลายเปน็ 

พฤติกรรมที่ดี	รู้คุณค่าของเงินและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน	ตามโครงการ	“เงนิทอง	 

ของมคีา่”	เพือ่สรา้งนกัเรยีนใหม้ภีมูคิุม้กนัทีด่	ีเนน้หลกัการ 

ใช้เงินและการบริหารเงินเป็นสำคัญ	ทั้งการเรียนรู้ที่ต้อง 

รูจ้กัใช	้รูจ้กัหา	รูจ้กัออม	นอกจากนีย้งัไดเ้นน้การนำหลกัคดิ 

ไปใชด้ำเนนิกจิกรรม	สง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทีมุ่ง่เนน้งานอาชพี 

และการจดัการ	การเงนิสว่นบคุคล	เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความ 

ตระหนกั	และมหีลกัคดิในการใชจ้า่ย	รกัการทำงาน	มเีจตคต ิ

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต	 รู้จักใช้	 รู้จักหาและมีการใช้ชีวิตที่ 

พอเพียง	

๑ คน ๑ งาน ๑ อาชีพ ๑ ครอบครัวพอเพียง
	 	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาอย่างรู้ 

คุณค่าและเกิดประโยชน์	 โดยการคิดหาอาชีพที่ตนเอง 

สามารถทำได้	และลงมือทำ	อาทิ	การรับจ้างเป็นลูกมือ 

ในรา้นขายอาหาร	การลา้งจาน	การปลกูผกัสวนครวัในพืน้ที ่

จำกดั	การประดษิฐข์องใชจ้ากเศษ	วสัดเุหลอืใช	้การใชเ้วลา 

ในวนัหยดุเพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้กค่รอบครวั	และทำการสำรวจ	 

หาความพอเพียงในครอบครัวของแต่ละคน	 เป็นต้น	 

กิจกรรมนี้ได้สอดแทรกการเรียนรู้ในเรื่องความอดทน	 

ความเพียร	ขยัน	ประหยัด	ซึ่งนักเรียนที่ลงมือทำกิจกรรม 

จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	สามารถตระหนักรู้	คิดเป็น	 
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และลงมอืทำอยา่งมคีวามสขุได้	และบางคนอาจจะคำนงึถงึ 

การวางแผนอาชีพในอนาคตของตนเองได้

ธนาคารขวด
	 	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง	บรูณาการเขา้ไปใน	๘	กลุม่สาระการเรยีนรู	้

โดยมทีีม่าจากปรมิาณของขวดนำ้ดืม่จำนวนมากทีน่กัเรยีน 

ดื่มกันในแต่ละวัน	กลายเป็นขยะทิ้งไว้ในมุมต่างๆ	ของ 

โรงเรียน	การมธีนาคารขวดจึงเปน็กิจกรรมทีท่ำใหน้ักเรียน 

ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	กับ 

การสร้างรายได้เสริมจากการเก็บขวดน้ำดื่มฝากธนาคาร

ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง จากห้องเรียนสีเขียว 
สู่โรงเรียนสีเขียว
  มกีารขบัเคลือ่นกจิกรรมผา่นการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์

ให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนทราบถึงผลกระทบจากปัญหา 

ภาวะโลกร้อน	โดยครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน	ในกิจกรรม	 

๔	ดา้น	ไดแ้ก	่๑)	การเดนิทางอยา่งยัง่ยนื	สง่เสรมิใหน้กัเรยีน 

ที่บ้านใกล้ขี่จักรยาน	หรือเดินมาโรงเรียนแทนการใช้ 

มอเตอร์ไซด	์	๒)	การประหยดัพลงังานไฟฟา้	กจิกรรมชวนหน ู

รู้ประหยัดพลังงาน	(ห้องเรียนเบอร์	๕)	ที่นักเรียนชั้น	 

ป.๑	-	ป.๓	รณรงคป์ระหยดัพลงังานไฟฟา้	กจิกรรมหนนูอ้ย		 

P.R.C.	ดูแลสังคม	และกิจกรรมค่ายนักประหยัดไฟวัยจิ๋ว	 

๓)	การลดขยะ	กิจกรรมแข่งขันทำสมุดทำมือจากกระดาษ 

เหลือใช้	รณรงค์ให้พกขวดน้ำประจำกายมากดน้ำดื่มจากตู้ 

ของโรงเรยีน	การรณรงคล์ดโลกรอ้น	ทานอาหารใหห้มดจาน	 

กจิกรรมทำปุย๋หมกัชวีภาพ	จาก	เศษผกั-ผลไม	้๔)	การเพิม่ 

พื้นที่สีเขียว	กิจกรรมปลูกต้นไม้พี่น้องของพี่	ม.๕	และ	 

น้อง	ม.๔	กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและบำเพ็ญประโยชน	 

ในเรื่องการนำความรู้	 เรื่อง	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช้เป็นหลักคิดในการทำกิจกรรมลดปัญหา 

ภาวะโลกร้อนของโรงเรียน

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 

	 	 โรงเรยีนโยธนิบรูณะ	กรงุเทพมหานคร	เปน็โรงเรยีน 

มธัยมศกึษาขนาดใหญ่	สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

กรุงเทพมหานคร	เขต	๑	ปัจจุบันโรงเรียนโยธินบูรณะเป็น 

โรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปทีี	่๑-๖	มนีกัเรยีน	จำนวน	๓,๘๐๐	คน	แบง่การเรยีนการสอน 

เปน็	๓	ลกัษณะหลกั	คอื	๑)	ภาคปกต	ิ๒)	English	Program	 

๓)	International	Program	 ลักษณะของโรงเรียน	

เป็นโรงเรียนในเมืองไม่ขาดแคลน	แต่ต้องต่อสู้กับปัจจัย 

รอบดา้น	ไมม่พีืน้ทีส่ำหรบัการเรยีนรูท้างดา้นเกษตร	จะเนน้ 

การให้ความรู้เพื่อปลูกฝังไปใช้ในการดำเนินชีวิตผ่านการ 

ทำกิจกรรมในรูปแบบจิตอาสา	มีเหลือให้แบ่งปัน	 เด็กจะ 

เรียนรู้การแบ่งปันทั้งในและนอกโรงเรียน	จะเรียนรู้การ 

ดำรงอยู่ร่วมกันในลักษณะพี่สอนน้อง	โดยเด็กจะคิดวิธีการ 

และดำเนินการเอง	

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง 
	 	 โรงเรียนโยธินบูรณะ	ได้น้อมนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็หลกัคดิ	หลกัการ	และหลกัปฏบิตัิ 

ในโรงเรยีนตัง้แตป่กีารศกึษา	๒๕๔๘	เนือ่งจากผูอ้ำนวยการ 

โรงเรียน	ฝ่ายบริหารและครูผู้สอนเห็นตรงกันว่า	“ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำเนิน 

ชีวิตของเด็ก	จะสร้างให้เด็ก	มีคุณลักษณะที่มีประโยชน์ 

อย่างที่สังคมต้องการได้จริง	และตระหนักว่าหลักปรัชญา 
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ของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นหลักที่นำมาใช้ในการ 

หล่อหลอมเด็ก	ทั้งการคิด	การกระทำ	

	 	 วิ ธี การที่ จ ะทำให้ เด็ ก 

สามารถซึมซับไปอยู่ ในวิธีคิด	 

วิธีปฏิบัติโดยอัตโนมัติ	คือ	ให้เด็ก 

ทำซำ้ๆ	บอ่ยๆ	จงึจะเกดิผล	โดยเริม่ 

จากการทำกิจกรรมโครงงาน 

ในระดับ	ม.๑-ม.๖	จนลงลึกถึง 

การวิเคราะห์หลักสูตรที่จะนำ 

องค์ความรู้หลักปรัชญาฯ	มาปลูกฝังในตัวนักเรียนให้ได้	 

จงึไดก้ำหนดเปน็นโยบายวา่ทกุกลุม่สาระวชิาตอ้งสอดแทรก 

ในเรื่องขององค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เข้าไปด้วย	 โดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น	 

ทำให้เกิดการระเบิดจากข้างใน	 และนักเรียนค้นคิด 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้อง 

และชัดเจน	หลังจากนั้นจึงร่วมกันคิดกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ	 

ที่เหมาะสมกับวัย	เช่น	กิจกรรมโครงงาน	กิจกรรม	Moyo	 

กิจกรรมชุมชน	สื่อนวัตกรรม	จนออกมาเป็นแนวปฏิบัติ 

ค่อนข้างเป็นวิถีชีวิต	จนในปี	๒๕๕๐	ได้รับการคัดเลือก 

เป็นสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ	และ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ

	 	 โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่น้อมนำ 

หลักธรรมทางศาสนามาสู่การจัดการเรียนการสอน	การจัด 

สภาพแวดลอ้ม	และวถิกีจิวตัรของโรงเรยีน	โดยมเีปา้หมาย 

ในการจัดการศึกษาว่า	การศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

ชวีติทกุดา้นของผูเ้รยีนใหไ้ปสูค่วามเจรญิ	ผา่นองคป์ระกอบ 

การเรยีนรู	้๒	ประการ	คอื	ปจัจยัภายนอก	ไดแ้ก	่กลัยาณมติร	 

คอื	ผูบ้อกหรอืคร	ูและปจัจยัภายใน	คอื	ธรรมชาต	ิเจตจำนง 

ในการเรียนรู้	และการใคร่ครวญจากภายในของผู้เรียนหรือ 

โยนิโสมนสิการ	หรือเรียกว่า	หลักบุพภาคแห่งการศึกษา	 

นำมาออกแบบหลักสูตร	“บูรณาการสู่ชีวิต”	

	 	 ภายใต้หลักสูตรดังกล่าว	ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วย 

การปฏิบัติด้วยตนเองจากเรื่องใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ 

ตอ่ชวีติของผูเ้รยีน	ไดแ้ก	่กจิกรรมในวถิชีวีติ	(การกนิ	อยู	่ด	ู 

ฟัง)	สภาพแวดล้อม	และสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นรอบตัว	 

อย่างเชื่อมโยงบริบทต่างๆ	 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	ทักษะ 

การเรียนรู้	ความรู้	และคุณค่า	ไปพร้อมกัน	ดังนั้นจึงเกิด 

การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ปน็ผูเ้ขา้ใจตนเอง	ใฝเ่รยีนรู	้และมวีธิคีดิ 

เชื่อมโยงเข้าสู่คุณค่าอย่างเป็นองค์รวม	พึ่งพาตนเอง	และ 

มีความสุขจากการเข้าใจความจริง	สามารถปฏิบัติตนได้ 

ถูกต้องในการเผชิญปรากฏการณ์ต่างๆ	

การจัดการศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณ

  หลกัการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมคีวามสอดคลอ้ง 

ไปในแนวทางเดียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ในลักษณะ	๒	ประการ	คือ	มีบูรณาการในวิถีปกติทั่วไป 

ของโรงเรียน	 และบูรณาการในกิจกรรม/โครงการที่มี 

ลักษณะเฉพาะเกิดขึ้น	 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการงาน	 

โดยบุคลากรฝ่ายต่างๆ	หรือกิจกรรมและโครงงานอันเกิด 

จากหน่วยการเรียนรู้ของฝ่ายการสอน

  ๑. วิถีปกติทั่วไปของโรงเรียน ทั้งการดำรงชีวิต	



7มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสรา้งความสมัพนัธ	์การปฏบิตักิจิวตัรประจำวนั	และหนา้ที ่

การงาน	เพือ่เขา้ถงึมติทิางคณุคา่และการพึง่พาตนเอง	สง่ผล 

ใหเ้กดิการสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและบคุคลตา่งๆ	ไปในทาง 

เอื้อเฟื้อ	 เกื้อกูลและบำรุงรักษา	และเป็นวิถีที่โอบล้อม 

บุคลากร	นักเรียนและผู้ปกครอง	ให้เกิดการเรียนรู้อยู่ในวิถี	 

สัง่สมเปน็นสิยัเคยชนิทีด่	ีอาท	ิการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็ 

ธรรมชาติ	แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย	สิ่งปลูกสร้างและ 

อาคารเรียนที่มีลักษณะโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก	เป็นต้น

  ๒. กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ 

ทั้งกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการงาน 

โดยบุคลากรฝ่ายต่างๆ	ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงมิติทาง 

คณุคา่และการพึง่พาตนเอง	อาท	ิโครงการแยกขยะ	“เปลีย่น 

ขยะเป็นทรัพยากร”	และศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิล	ของฝ่าย 

สิ่งแวดล้อม	ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์	ของฝ่ายครัว	และ 

กจิกรรมสวดมนต	์นัง่สมาธ	ิของกลุม่ผูป้กครอง	สว่นกจิกรรม 

และโครงการที่เกิดจากฝ่ายการสอน	ออกแบบการเรียน 

การสอนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัพฒันาการและธรรมชาต ิ

การเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัย	เป็นต้น

  ๓. การเรียนผ่านโครงงาน (Project-Based  

Learning) เป็นวิธีการเรียนที่นักเรียนสามารถใช้ศักยภาพ

ทัง้หมดและทีแ่ทจ้รงิตามวยัของตน	โดยกำหนดใหน้กัเรยีน 

ทำการศึกษาปัญหาซึ่งเป็นโจทย์จริงในศตวรรษที่	๒๑	และ 

เรียนรู้การทำงานในลักษณะของทีมทำงาน	โดยโรงเรียน 

มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถลองผิด 

ลองถูกอย่างมีทิศทาง	การทดสอบและประเมินไม่มีผิด 

ไม่มีถูก	แต่เป็นการทดสอบความคิดอย่างมีหลักการและ 

เหตุผล	

  ๔. การเรียนบนบริบทที่หลากหลาย (Cross-

Cultural Understandings)	 ให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับ 

คนในชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

ในระดับที่เรียกว่า	 “ข้ามวัฒนธรรม”	เพื่อการเข้าถึงคุณค่า 

ของรากเหงา้ทางวฒันธรรม	และการเคารพในความแตกตา่ง	 

โดยผ่านการศึกษาภาคสนามและการศึกษาชุมชนซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยม 

ศึกษา	 รวมถึงการศึกษาและทำงานร่วมกับองค์กรหรือ 

สถาบนัตา่งๆ	ทีก่อ่ใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัของนกัเรยีนและ 

คนในหน่วยสังคมอื่นอย่างเท่าเทียม

  ๕. การฝึกฝนทักษะสื่อสารสร้างสรรค์และ 

ทันการณ์ (Communication Information and Media  

Literacy)	 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเสนอและเผยแพร่ 

ผลการศึกษาและผลงานของนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง 

ด้วยภาษาสากล	ผ่านช่องทางสื่อ	เทคโนโลยี	และเครื่องมือ 

ที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ใน 

เวทีสากลได้	โดยไม่ต้องรอถึงระดับอุดมศึกษา	

 ๖. การฝึกทักษะน้อมใจเข้าถึงระบบคุณค่าสื่อสาร 

สร้างสรรค์และทันการณ์ (Cross Value Competency)  

การเลือกโจทย์หรือหัวข้อการศึกษาของโครงงานซึ่งอยู่บน 

บรบิทจรงิของสงัคม	ถกูนำมาเปน็แบบฝกึหดัเพือ่ใหน้กัเรยีน 

เกดิการเรยีนรูท้ัง้ดา้นสาระวชิาการ	และวชิาชวีติ	พรอ้มกนันี ้

ทั้งครูและนักเรียนได้รับการฝึกฝนให้เข้าถึงความสำคัญ 

ด้านอื่นที่แฝงอยู่	 คือ	 การมองเห็นคุณค่าแท้ในระบบ 

ความสัมพันธ์อย่างเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง	

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
	 	 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและ 

พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา	ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 

สากล	สามารถประกอบอาชีพได้	 และอยู่ร่วมในสังคม 

อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

๑)  ด้านการบริหารจัดการ

	 	 จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา	แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปี	 เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

โดยกำหนดเปน็นโยบายการพฒันาบคุลากร	อาคารสถานที	่ 

การจดัสรรงบประมาณ	การจดัการเรยีนการสอน	การบรกิาร 



ชุมชน	ด้านวิชาการก็ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการจัดสรรใช้ 

งบประมาณในการสนบัสนนุการเรยีนการสอน	ตามแนวทาง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งได้รับการสนับสนุน 

จากสถานประกอบการภาคเอกชนด้วย	และได้สร้างความ 

สัมพันธ์ชุมชนโดยการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน	 เช่น	 

โครงการ	Fixit	Center,	อาชวีศกึษารว่มดว้ยชว่ยประชาชน,	 

๑๐๘	อาชีพ	และศิลปวัฒนธรรม

๒)  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

	 	 การบริหารจัดการเรียนการสอน	โดยให้ครูจัดทำ 

แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพและสามารถนำไป 

ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	ตลอดจนมีการบูรณาการ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน	และ 

มกีารจดัแผนการเรยีนรูบ้รูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทกุสาขาวชิา	รวมทัง้จดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีน 

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน	และมีผลงานประจักษ์ชัด	 

พฒันาสือ่การเรยีนรู	้ทัง้ดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั	ิและเผยแพร ่

สู่ชุมชนและพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และปฏิบัติตาม 

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได	้ 

โดยมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทั้งทฤษฎีและ 

ปฏิบัติ	และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ	สอศ.,	อศจ.	

๓)  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

	 	 มกีารแนะแนวและระบบดแูลนกัเรยีน	และสง่เสรมิ 

ทกัษะอาชพีใหแ้กผู่เ้รยีน	จดักจิกรรมชมรม	ลกูเสอื	วชิาทหาร 

โดยนักเรียนมีส่วนร่วม	ส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการ 

การเรียนรู้จัดทำโครงงานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เสริม 

ทักษะอาชีพ	สิ่งประดิษฐ์	ส่วนด้านชุมชน	ชมรม	องค์กร 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	 

โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้มีการ 

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	วัฒนธรรม	หรือหลักคำสอน 

ศาสนามาบูรณาการการเรียนการสอน

๔)  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

	 	 สร้างความตระหนักและความเข้าใจหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากร	โดยจัดประชุมสัมมนา	

อบรมและดูงาน	 เกี่ยวกับการส่งเสริมประยุกต์ใช้ปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	สว่นดา้นผูเ้รยีน	วทิยาลยัฯ	ไดพ้ฒันา 

การดำเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยจดัใหผู้เ้รยีนรูจ้กัศกัยภาพตนเอง 

มีจิตอาสา	จิตสาธารณา	ดำรงชีวิตแบบไทย	มีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ	

	 	 นอกจากนี้	ยังมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

บุคลากรและการเผยแพร่แนวคิดและผลการดำเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ปีละ	๒	ครั้ง	โดยมี 

กรรมการจากฝ่ายบริหาร	ผู้แทนครู	จำนวน	๘	ท่าน	ซึ่งผล 

การประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้	พิจารณาความดีความชอบและ 

พจิารณาเงนิรางวลั	วทิยาลยัฯ	ไดม้กีารขยายผลและเผยแพร ่

แนวคิดและผลการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง	สู่บุคลากรในฝ่ายและแผนกวิชา	 เช่น	 

รู้จักประหยัด	อดออม	มีวินัย	มีเหตุมีผลในการทำงาน	 

โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	 และถ่ายทอด 

องค์ความรู้สู่ผู้เรียน	ชุมชน	และสังคม

____________________

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๒ โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๒๘๗๕
Website: http://www.rsepf.or.th E-mail: rsepf@hotmail.com

เอกสารอ้างอิง

คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสำนกังานคณะกรรมการ 

	 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	การประยุกต์ใช้หลัก 

	 เศรษฐกิจพอเพียง,	๒๕๕๐.

ประภาภัทร	นิยม,	เอกสารประกอบการบรรยาย	เรื่อง	การศึกษาตาม 

	 แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง:	กรณศีกึษาโรงเรยีนรุง่อรณุ,	การประชมุ 

	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

	 พอเพียงด้านการศึกษา	ครั้งที่	๑/๒๕๕๔.

มลูนธิสิยามกมัมาจล,	ประสบการณจ์รงิบนเสน้ทางปรชัญาของเศรษฐกจิ 

	 พอเพียง,	๒๕๕๓.

มลูนธิสิยามกมัมาจล,	สงัคมความพอเพยีงทีโ่รงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	 

	 เพชรบุรี,	๒๕๕๒.

สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย,	และบรษิทั	โตโยตา้มอเตอร	์ประเทศไทย	(จำกดั),	 

	 โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา,	 เข้าถึงได้จาก	http://www. 

	 toyota-sgw.net

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 

	 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ,	๒๕๕๑.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 

	 มาจากพระราชดำร,ิ	การประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิ 

	 พอเพียง	ครั้งที่	๒.

สำนกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ,์	สานเครอืขา่ย	รวมใจขบัเคลือ่น 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง	สู่กิจกรรมในภาคการศึกษา,	๒๕๕๓.

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	 จ.เชียงใหม่,	 เข้าถึงได้จาก 

	 http://www.prc.ac.th


