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คํานํา 

 รายงานการดํ า เนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา                
โรงเรียนราชวินิต  มัธยม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนการตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงานและเพื่อ
นําเสนอรายงานการสรุปการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของโครงการฯไดแก การนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานใหปฏิบัติ  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใช             
ในชีวิตประจําวัน   การฝกฝนและจัดการเรียนรูให ผู เ รียนทุกระดับมีทักษะพื้นฐานในการคิด   
กระบวนการคิด  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีหลักปฏิบัติและ              
การจัดการเรียนรูจัดกิจกรรมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงจะ
เปนขอมูลเพื่อรองรับการประเมินตนเองและการประเมินจากคณะกรรมการภายนอกของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการโรงเรียนเครือขายทดลองนํารองใชตัวอยางหนวยการเรียนรู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังใชเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง  
และสาธารณชน   
 รายงานฉบับนี้  ประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน แผนการดําเนินโครงการ  ผลการดําเนินโครงการฯ 
ในรอบป 2548-2549   
 โรงเรียนขอขอบคุณบุคคลทุกคน ในโรงเรียนและผูมีสวนรวมเกี่ยวของทําใหโครงการฯดําเนิน
มาดวยดี  สามารถสนองวัตถุประสงค  หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
โครงการฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค ตามแบบการประเมินของโครงการขับเคลื่อนการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา 
 
 
                                      (นางสาวจริมศรี    เพ็ชรกุล)  
                                 อํานวยการโรงเรียนราชวินิต  มัธยม  
 
 

 
 
 
 
 



  

 

สารบัญ 
คํานาํ 
คําชี้แจ 
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- คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรามการปฏิบัติงานตาม 
โครงสรางการบริหารและจัดการสถานศกึษา 
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- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 
- ตารางแสดงจํานวนนักเรียนทีจ่บการศึกษา 

และศึกษาตอ 
- ประมวลภาพการจดักิจกรรม 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

 

บทที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน 

1. ขอมลูพื้นฐานทัว่ไป 

1.1 ช่ือสถานบัน โรงเรียนราชวินิต มัธยม ตั้งอยูเลขที่ 181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี 10300  โทรศัพท 0-2282-0117, 0-2282-7897                
โทรสาร 0-2281-2638    E-mail rnmacth@rnm.ac.th    website www.rnm.ac.th                            
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตราประจําโรงเรียน                        พระมหามงกุฎเปลงรัศมี 
อักษรยอโรงเรียนราชวนิิต มัธยม  ร.น.ม. 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน สมเด็จพระพทุธนวมงคลบรมราชบพิตร 
ปรัชญาโรงเรียน   ศึกษาด ีมีวินยั ใฝกิจกรรม 
สีประจําโรงเรียน  ขาว กรมทา 
ตนไมประจําโรงเรียน  ตนชมพูพันธุทิพย 
เพลงประจําโรงเรียน   มารชราชวินติ มัธยม 

1.2  เปดสอนตั้งแตงระดับชวงชั้นที่ 3  ถึงระดับชวงชัน้ที่ 4 
1.3 พื้นที่บริการ  4 แขวง ไดแก 
  1.3.1 เขตดุสิต  

- แขวงสวนจติรลดา 
- แขวงสีแ่ยกมหานาค 

   1.3.2 เขตปอมปราบศัตรูพาย 
    - แขวงคลองมหานาค 
    - แขวงวัดโสมนัส 
 

mailto:rnmacth@rnm.ac.th
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2. ขอมลูดานการบรหิาร 

2.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล 
        วุฒิการศกึษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   สาขาการมัธยมศึกษา 
         ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนราชวนิิต มธัยม ตั้งแต 24 ธันวาคม 2547 จนถึงปจจุบัน        

 2.2 รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  4  คน 
          2.2.1 ช่ือนายธรรมิก   ธรรมสโรช   
                       ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ  
                       วุฒิการศกึษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
           2.2.2  ช่ือนางแสงเดอืน  ประพันธ         
                          ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมงานบริหารงบประมาณ และสินทรัพย 

            วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ(ศ.ษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
            2.2.3 ช่ือนางวนดิา   สวางชัย         
                          ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมงานบริหารบุคคล และกิจการนักเรยีน   
                          วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศ.ษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา      

               2.2.4 ช่ือนางสาวสุณี  ธีระชัยวรกลุ     
                                        ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมงานบริหารทั่วไป 
                                        วุฒกิารศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

2.3 ประวัติการกอตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยมและวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา 
                          โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ถือกําเนิดขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ      
พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  จํานวน  6 ไร    3   งาน  
3 ตารางวา ใกลกับราชตฤณมัยสมาคม  ซ่ึงเดิมเปนที่ตั้งของ กรมอัศวราช ในสมัยรัชกาลที่ 6                  
ใหกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยมีจุดประสงค ในการรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้งบุตรหลานขาราชบริพารใหเขาศึกษา พระราชทาน
นามโรงเรียนวา  “ราชวินิต มัธยม”  หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ในระดับมัธยมใหเปนคนดี 
แหงพระบารมีปกเกลา ใชช่ือยอวา  ร.น.ม. และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระมหา
มงกุฎเปลงรัศมี มีเลขลําดับรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน เปนตราประจํา
โรงเรียน ตามหนังสือ ที่ พว. 0011/3584 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 

        กระทรวงศึกษาธิการ  ไดประกาศตั้งโรงเรียนราชวนิิต มัธยม  เมื่อวันที ่ 4  เมษายน 2521        
กรมสามัญศึกษา โดย ดร.กอ  สวัสดิพาณชิย   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธกิารเปนผูลงนาม และ
ใหคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท ผูอํานวยการ โรงเรียนราชวินิต (ประถม)  รักษาการในตําแหนงผูบริหาร



  

 

โรงเรียนราชวนิิต มัธยม     ตอมา กรมสามัญศึกษาไดมคีําส่ังให นางสมจินตนา  ภกัดิ์ศรีวงศ อาจารยใหญ
โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส มาดํารงตําแหนง  ผูบริหารโรงเรียนราชวินติ  มัธยม 
               ปการศึกษา  2521  อาศัยสถานที่โรงเรียนราชวินติ  เปนที่เรียนชั่วคราว 

 ปการศึกษา 2522  ไดรับงบประมาณ  4,280,000  บาท  สรางอาคารเรียนถาวรหนวยที ่ 1   
อาคารเรียนชั่วคราว หองน้ํา หองสวม  2   หลัง เสาธงถาวร 1 ที่   ณ บริเวณกรมอัศวราช   (ซ่ึงเปนสถาน
ที่ตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม  ปจจุบัน) 

             ปการศึกษา 2523 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน หนวยที่ 2 ดวยงบประมาณ 
4,000,000 บาท และงบประมาณผูกพันในปการศึกษา 2524 อีก 7,600,000  บาท 

1  เมษายน  2523   ไดยายสถานที่เรียนจากโรงเรียนราชวินิต มาเรียนที่อาคารเรียนของ
โรงเรียนราชวนิิต มัธยม  และปรับปรุงโรงเก็บรถมาพระที่นั่งเปน   อาคารเรียนอีกสวนหนึ่ง ในปนี้มี
นักเรียนทั้งหมด  1,029  คน  ครู  54  คน นักการภารโรง 4  คน และมีการสอนเฉพาะ        ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน 
             ปการศึกษา 2524  ไดรับอนุญาตใหเปดทําการสอนระดับชั้นมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย  ตามหลักสูตร ป  2518  (ม.ศ.4)  จํานวน 4 หองเรียน และหลกัสูตรป 2524 (ม.4) จํานวน     2 
หองเรียน 

ปการศึกษา  2524  ไดเปดสอนการศึกษาผูใหญแบบเบด็เสร็จระดับ 3, 4, 5 ขึ้น ตาม     
พระราชประสงคของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ตามหนังสือ  รล  0007/1045          
ลงวันที ่ 16  ตุลาคม  2527 เพื่อใหขาราชการทหาร และพลเรือนไดรับการศึกษาเพิ่มเติม 

           ปการศึกษา 2527  พลเอกอาทิตย  กําลังเอก ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบัญชาการ
ทหารบกสมัยนั้น   ไดชวยเหลือโรงเรียน ในการติดตอดําเนินการเจรจากับ    พลเอกโชติ   หิรัญยัษฐิต ิ  
รองเลขาธิการกิตติมศักดิ ์ ราชตฤณมัยสมาคม  ซ่ึงเปนผูเชา     ที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย       ให
โรงเรียนไดเชาที่ดินดานถนนพระราม 5 มีความกวาง  25  เมตรครึ่ง   ยาว  60  เมตร  ตามหนังสือที่  ทก. 
00033/1157   ลงวันที ่  7  กันยายน  2527   คิดเปนคาเชาปละ  2,735  บาท     ซ่ึงพื้นที่สวนนี้ไดรับ
งบประมาณสรางอาคารโรงยิมและอาคารอเนกประสงค 

นับตั้งแตวันกอตั้งโรงเรียนจนถึงปจจุบัน (2549) โรงเรียนราชวินติ มัธยมมีผูบริหาร                
โรงเรียนทั้งหมด 5 ทาน คือ คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท  คุณหญิงสมจินตนา ภักดิศ์รีวงศ           
นางสาวสุวรรณา  เอมประดษิฐ นางสาวสกุัญญา  สันติพัฒนาชัย  และนางสาวจริมศรี เพ็ชรกุลปจจุบันมี  
ครู   121  คน  พนักงานขับรถ 2  คน นักการภารโรง  10  คน  ยาม 2  คน มีครูอัตราจางชาวไทย   3 คน ครู
จางชาวตางประเทศ 6 คน ลูกจางชั่วคราว   8  คน  นักเรียนชาย 1,090 คน  และนักเรียนหญิง  1,221  คน   
รวมทั้งส้ิน  2,311  คน 

2.4 ระบบโครงสรางการบริหาร



  

 

 

3. ขอมลูนักเรียน 

 ปจจุบันโรงเรยีนมีขอมูลเกีย่วกับจํานวนนกัเรียน (ขอมูล ณ วนัที่ 10 มถุินายน 2548) ดังนี ้
1)    จํานวนนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการทัง้หมด 70 คน 
2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น 

 ในปการศึกษา 2549 โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีจํานวนนกัเรียนชาย 1,221 คน                   
นักเรียนหญิง  คน รวมทั้งส้ิน 1,090 คน เพิม่จากปการศกึษา 2548 จํานวน 46 คน  

จํานวนนักเรียนรวมท้ังสิ้น 

ชั้นเรียน จํานวนหองเรียน ชาย หญิง 
รวม 

มัธยมศึกษาปที่ 1 9 232 216 448 

มัธยมศึกษาปที่ 2 9 226 210 436 

มัธยมศึกษาปที่ 3 9 230 168 398 

มัธยมศึกษาปที่ 4 9 170 182 352 

มัธยมศึกษาปที่ 5 9 187 163 350 

มัธยมศึกษาปที่ 6 9 176 151 327 

รวมทั้งส้ิน 
54 1,221 1,090 2,311 

 
1) มีนักเรยีนทีม่ีความบกพรองเรียนรวม        24 คน 
2) จํานวนนกัเรียนตอหอง (เฉลี่ย)                              44 คน 
3) สัดสวนครู : นักเรียน  =  1 : 20 
4) จํานวนผลงาน/รางวัลที่นกัเรียนไดรับจาํนวน             52   รายการ 
5) จํานวนนกัเรียนที่สรางชื่อเสียง                                   332  คน 
6) จํานวนนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษจํานวน          461   คน 

เอกสารจุลสารสนเทศและรายงานการสํารวจป 2549 ของโรงเรียน 
 
 

 
 



  

 

  

4. ขอมลูบุคลากร 

 
ประเภท เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ ประสบการณ 

บุคลากร ชาย หญิง ตํ่ากวา 
ป.ตรี 

ป.ตร ี สูงกวา 
ป.ตรี 

เฉล่ีย สอนเฉล่ีย 

ผูอํานวยการ - 1 - - 1 57 34 ป 

รองผูอํานวยการ 1 3 - - 4 50 23 ป 

ครูประจําการ 28 96 2 ๙๘ 24 49 26 ป 

ครูอัตราจาง - 2 - 2 - 25 5 ป 

นักการ/ภารโรง 12 22 12 2 - 47  

ลูกจางชั่วคราว 1 7 - 4 4 30  

42 131  
รวม 173 

 
14 

 
106 

 
33 

 
41 

 

- มีครูที่สอนวชิาตรงตามวิชาเอก 121 คน (97.58 %)  
- มีครูที่สอนวชิาตามความถนัด 124 คน (100%) 
 

5. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมลีักษณะ 

 5.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเปนหนวยราชการ สถานศึกษา หางราน และบริษัท        
มีประชากรประมาณ 11,687 คน บริเวณใกลเคียงไดแก 

        - สถานที่ราชการ  เชน พระตําหนักจติรลดารโหฐาน ราชตฤณมัยสมาคม ทําเนียบ
รัฐบาล  

สํานักงานก.พ.ร. สํานักงาน ป.ป.ช.  กองทัพภาคที่ 1 สวนสัตวดุสิต กระทรวงศึกษาธกิาร       
บานพิษณุโลก กองการระเบยีนกรมการปกครอง   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

- สถานศึกษา   เชน  มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  
มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์    โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวดัโสมนัส  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย   โรงเรียนจิตรลดา 

- วัด   เชน  วัดเบญจมบพิตร   วัดโสมนัส   วัดสมณานัมบริหาร (วัดจีน)  
- สถานพยาบาล   เชน   โรงพยาบาลมิชช่ัน   ศูนยบริการสาธารณสุข 6  

กรุงเทพมหานคร 



  

 

- ตลาด  เชน   ตลาดนางเลิ้ง   ตลาดคลองมหานาค รานคาโดยรอบโรงเรียนสวนมากจะ
เปน    รานคาประเภทจําหนายอาหาร   จําหนายของใชเบ็ดเตล็ดทั่วๆไป  และจะมีรานขาย
เพชรสําหรับชาวตางประเทศอยูฝงตรงขามโรงเรียน   

 
 

อาชีพหลักของชุมชน คือ รับขาราชการ และคาขาย เนื่องจากอยูตดิกับหนวยราชการ 
สถานศึกษา หางราน และบรษิัท สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ที่เปนที่รูจักโดยทัว่ไป คือ เทศนมหาชาติ แหเทียนเขาพรรษา การเวียนเทียนวนั
สําคัญทางศาสนาการลอยกระทง เปนตน 

 5.2  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
          ประกอบอาชีพรับราชการ รอยละ 37.30 รับจาง รอยละ 25.47 รัฐวิสาหกจิ รอยละ 
5.19 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 9.09 คาขาย รอยละ 17.42 ทนายความ รอยละ 7.63พนักงานบริษัท รอย
ละ 2.91 วิศวกร รอยละ 0.97 แมบาน รอยละ 0.12 
          นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.48 ศาสนาคริสต รอยละ 0.60 ศาสนาอิสลาม รอยละ 
1.83 ศาสนาฮินดู 0.09  
          ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ย ตอครอบครัว ตอป 230,393,20      บาท 
          จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว    2 คน 

5.3 โอกาสและขอจํากดัของโรงเรียน 
            โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ถือกําเนิดขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ      
พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  จํานวน  6 ไร 3 
งาน      3 ตารางวา ใกลกับราชตฤณมัยสมาคม  ซ่ึงเดิมเปนที่ตั้งของ กรมอัศวราช ในสมัยรัชกาลที่ 6   
ใหกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยมีจุดประสงค ในการรับนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาใน    ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้งบุตรหลานขาราชบริพารใหเขา
ศึกษา พระราชทานนามโรงเรียนวา  “ราชวินิต มัธยม”  หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ใน
ระดับมัธยมใหเปนคนดี แหงพระบารมีปกเกลา ใชช่ือยอวา  ร.น.ม. และพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหอัญเชิญพระมหามงกุฎเปลงรัศมี มีเลขลําดับรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลปจจุบัน เปนตราประจําโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ พว. 0011/3584 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2523 โรงเรียนราชวินิต มัธยมตั้งอยูบนถนนพิษณุโลกการเดินทางไปมาสะดวกและบริเวณรอบๆ
โรงเรียนประกอบดวยสํานักพระราชวัง สวนราชการ สถานศึกษา วัด และบริษัท หางราน  

 
 
 
 



  

 

6.โครงสรางหลักสูตร 

 โรงเรียนราชวนิิต มัธยม จัดสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีโครงสรางหลักสูตร        
2 ชวงชั้น  

1) ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
2) ชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 
โดยมีสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรยีน ดังแสดงในตารางตอไปนี ้
 

ชวงชั้นท่ี 3 (ม.1 –ม. 2) 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
 
ระดับ 

 
 

ภาษาไทย 

 
 

คณิตศาสตร 

 
 

วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

 
สุข
ศึกษา 
และ 
พล
ศึกษา 

 
 

ศิลปะ 

 
การงาน 
อาชีพและ 
เทคโนโลย ี

 
ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

 
กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

 
สาระ 
เพิ่มเติม 

 
 
 

รวม 

ม.1 10.7 10.7 1007 10.7 7.14 3.57 7.14 10.7 10.7 17.9 100 
ม.2 10.7 10.7 1007 10.7 7.14 3.57 7.14 10.7 10.7 17.9 100 
ม.3 10.7 10.7 1007 10.7 7.14 3.57 7.14 10.7 10.7 17.9 100 

 
จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ 1,120 ช่ัวโมง 

 
 

ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 –ม. 6) 
เนนกลุมสาระ คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
 
ระดับ 

 
 

ภาษาไทย 

 
 

คณิตศาสตร 

 
 

วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

 
สุข
ศึกษา 
และ 
พล
ศึกษา 

 
 

ศิลปะ 

 
การงาน 
อาชีพและ 
เทคโนโลย ี

 
ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

 
กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

 
สาระ 
เพิ่มเติม 

 
 
 

รวม 

ม.4 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 
ม.5 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 
ม.6 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 

 
จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งปเทากับ 1,320 ช่ัวโมง 

 



  

 

 
ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 –ม. 6) 

เนนกลุมสาระ คณิตศาสตร-ภาษาองักฤษ 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
 
ระดับ 

 
 

ภาษาไทย 

 
 

คณิตศาสตร 

 
 

วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

 
สุข
ศึกษา 
และ 
พล
ศึกษา 

 
 

ศิลปะ 

 
การงาน 
อาชีพและ 
เทคโนโลย ี

 
ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

 
กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

 
สาระ 
เพิ่มเติม 

 
 
 

รวม 

ม.4 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 

ม.5 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 

ม.6 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 

จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งปอยูระหวาง  1,320 ช่ัวโมง 
 

ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 –ม. 6) 
เนนกลุมสาระ ภาษาองักฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)  
 
ระดับ 

 
 

ภาษาไทย 

 
 

คณิตศาสตร 

 
 

วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

 
สุข
ศึกษา 
และ 
พล
ศึกษา 

 
 

ศิลปะ 

 
การงาน 
อาชีพและ 
เทคโนโลย ี

 
ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

 
กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

 
สาระ 
เพิ่มเติม 

 
 
 

รวม 

ม.4 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 

ม.5 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 

ม.6 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 6.06 9.09 6.06 45.45 100 

จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งปอยูระหวาง 1,320 ช่ัวโมง 

7. ขอมลูดานอาคารสถานที่ 

 7.1 อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง ไดแก แฟลตนักการภารโรง, หองน้ําหญิง 
หองน้ําชาย ,โรงจอดรถ  
หมายเหต ุโรงอาหาร, หอประชุม,อาคารพลศึกษา,โรงฝกงาน อยูภายในอาคารเรียน  
 7.2 จํานวนหองเรียนทั้งหมด 54 หองเรียน แบงเปน 
  ชวงชั้นที่ 3 ช้ัน ม.1- ม.3 = 9 : 9 : 9  
  ชวงชั้นที่ 4 ช้ัน ม.4- ม.9 = 9 : 9 : 9 
 



  

 

 

8. ขอมลูดานงบประมาณและทรัพยากร 

 8.1 งบประมาณ (รับ-จาย) 
รายได บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ(ราย
หัว) 

4,300,000 งบดําเนินการ 6,794,800 

เงินนอกงบประมาณ 6,652,800 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 4,158,000 
เงินบริจาค    

รวม 10,952,800 รวม 10,952,800 
 

8.2 ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน 
 คอมพิวเตอร มีทั้งหมดจํานวน  238 เครื่อง 
  - เพื่อใชในการเรียนการสอนและสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได 126 

เครื่อง 
  - เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได               81 

เครื่อง 
  - เพื่อใชในงานบริหารและสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได               30 

เครื่อง 
8.3 หองที่จัดไวใชปฏิบัติกจิกรรมเฉพาะมทีั้งหมด  38 หอง 
 1) หองศูนยการเรียนคอมพิวเตอร  จํานวน 2 หอง 
 2) หองศูนยพฒันาคุณภาพวชิาภาษาไทย จํานวน  1 หอง 
 3) หอง ศูนยภาษาอังกฤษ   จํานวน  1 หอง 
 4) หองศูนยภาษาฝรั่งเศส   จํานวน  1 หอง 
 5) หองศูนยคณิตศาสตร   จํานวน  2 หอง 
 6) หองศูนยสังคมศึกษา   จํานวน  1 หอง 
 7) หองฝกทักษะทางภาษาไทย  จํานวน  1 หอง 
 8) หองพัฒนาทักษะการคิด และศูนยการอาน จํานวน  1 หอง 
 9) หอง Smart Class Room  จํานวน  2 หอง 
 10) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  จํานวน  6 หอง 
 11) หองปฏิบัติการทางภาษาดวยส่ือผสม (MLL) จํานวน 1 หอง 
 12) หองปฏิบัติการพลศึกษา  จํานวน  1 หอง 
 13) หองปฏิบัติการคหกรรม  จํานวน  3 หอง 



  

 

 14) หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม  จํานวน  2 หอง 
 15) หองปฏิบัติการนาฏศิลป  จํานวน  2 หอง 

  16) หองปฏิบัติการดนตรีสากล  จํานวน  1 หอง 
  17) หองปฏิบัติการดนตรีไทย  จํานวน  1 หอง 
  18) หองปฏิบัติการทัศนศิลป  จํานวน  2 หอง 
  19) หองประชมุ (หองปฏิบัติการ)  จํานวน  1 หอง 
  20) หองโสตทัศนศึกษา   จํานวน  1 หอง 
  21) หองแนะแนว   จํานวน  1 หอง 
  22) หองจริยธรรม   จํานวน  1 หอง 
  23) หองศูนยเรียนรวม   จํานวน  3 หอง 
  24) หองสมุดโรงเรียน   จํานวน  1 หอง 
  25) หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ฯ จํานวน  1 หอง 
 8.4 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นนัทนาการ ได  
  โรงยิมพลศึกษา ลาดเอนกประสงค  

9. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช 

 9.1  หองสมุดมีขนาด 413.02 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด 35,739 เลม 
         การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบฐานขอมูล (บารโคตร)  
         จํานวนนกัเรียนทีใ่ชหองสมุดในปการศึกษานี้คิดเปน 975 คน /วนั 
 9.2 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน(นอกจากหองสมุด) และแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/
ป) 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/
ป) 

- หองศูนยการเรียน
คอมพิวเตอร - หองศูนยพัฒนา
คุณภาพวิชา      
  ภาษาไทย 
- หอง ศูนยภาษาอังกฤษ 
- หองศูนยภาษาฝรั่งเศส  
- หองศูนยคณติศาสตร 
- หองศูนยสังคมศึกษา 
- หองฝกทักษะฉลาดคิด 

218 
180 

 
180 
152 
180 
152 
144 
180 

- พระบรมมหาราชวัง 
- พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน   
- พระที่นั่งอนนัตสมาคม 
- พระที่นั่งวิมานเมฆ 
- หอวชิราวุธานุสรณ 
- ทําเนยีบรับบาล 
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
- วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
- วัดสุทัศนเทพวราราม    

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 



  

 

- หอง Smart Class Room  1       
-หอง Smart Class Room  2        
- หองปฏิบัติการทางภาษา 
  ดวยส่ือผสม (MLL) 
- หองปฏิบัติการสุขศึกษา 
- หองสมุดเฉลมิพระเกยีรต ิ
- หองสืบคนขอมูล 

180 
216 

 
180    
197 
19            

   วรมหาวหิาร 
- รัฐสภาและพพิิธภัณฑ     
  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา 
  เจาอยูหวั 
- โรงแรมโอเรียลเต็ล 

 
1 
 
 
1 
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน สถิติการใช 
(จํานวนครั้ง/

ป) 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใช 
(จํานวนครั้ง/

ป) 
- หองปฏิบัติการคหกรรม 
- หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม    
- หองปฏิบัติการนาฏศิลป           
-หองปฏิบัติการดนตรีสากล 
-หองปฏิบัติการดนตรีไทย 
-หองปฏิบัติการทัศนศิลป 
-หองโสตทัศนศึกษา 
-หองแนะแนว 
-หองจริยธรรม 
-หองสมุดกลุมสาระสังคม
ศึกษา--หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

180 
144 
144 
144 
144 
180 
108 
216 
216 
180 
180 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 
สวนใหญ 
ใชตลอดทั้งป
การศึกษา 

- พิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิ
- พิพิธภณัฑธนาคารแหง
ประเทศ 
  ไทย 
- พิพิธภณัฑรถมาพระที่นั่ง 
- พิพิธภณัฑธรรมชาติ ชีววทิยา 
- พิพิธภณัฑพชืวิทยา  
- พิพิธภณัฑเทคโนโลยี 
   ทางภาพถาย 
- พิพิธภณัฑทหารบก 
- สถานนีวิทยุ อ.ส. พระราชวัง 
   ดุสิต 
- อุทยานประวตัิศาสตรเมือง
สิงห 

ฯ ลฯ 

1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
5 
 
1 

หมายเหตสุวนใหญใช
แหลงละ 1 ครั้ง 

 
 



  

 

 
9.3 ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน/ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู/นักเรียน 
       ในปการศกึษา 2549  
 1. รศ.ดร.กรรณิการ  สัจกุล               ใหความรูเร่ือง กระบวนการคิด 
 2. คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท                  ใหความรูเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
              3. รศ.ดร.สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม   ใหความรูเร่ือง วิจัยในช้ันเรียน 
 4.  รศ.ดร. เรียม    ศรีทอง   ใหความรูเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ดร.ศักดิ์สิน โรจนสราญรมย   ใหความรูเร่ือง การสรางแผนกิจกรรมคิด
วิเคราะหตามแนวทางการเรยีนรูของสมอง(BBL) 
 6. ครูทองใบ เรืองนนท (ศิลปนแหงชาต)ิ ใหความรูเร่ือง ละครชาตรี 
 7. ครูบัวสาย ควนสิงหกิจ   ใหความรูเร่ือง ละครชาตรี 
 8.  พระเอกภพ สุปภาโส   ใหความรูเร่ือง มวยคาดเชือก 
 9. นายบุญวงศ วิงศรัตน   ใหความรูเร่ืองการแตงหนา ทําผม แตงกาย
นาฏศิลป 
             10. อาจารยกนกวรรณ ตุรงคินนนท ใหความรูเร่ือง กระบวนการพัฒนาความคดิ 
 11. อาจารยสุพัตรา อุตตะมงั  ใหความรูเร่ือง กระบวนการพัฒนาความคดิ 
 13. อาจารยทวศีักดิ์  สาสงเคราะห         ใหความรูเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑจากกระดา
เหลือใช 
 14. คุณกัมปนาท  ตุงคะเตชะ         ใหความรูเร่ือง Friend For Friend : Anti  Aids 
Academy 
 15. คุณนุชนาถ  ฉัตรแสงอุทัย                ใหความรูเร่ือง Friend For Friend : Anti  Aids 
Academy 
 16. คุณพจนยี  จันทรแยม           ใหความรูเร่ือง Friend For Friend : Anti  Aids 
Academy 
 17. ผูอํานวยการพัฒนาความกาวหนากรุงเทพมหานคร ใหความรูเร่ืองยทุธศาสตรการ
พัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ (OD สถานศึกษา) 
              18. พระมหาสมปอง                               ใหความรู เร่ือง  คุณธรรม จริยธรรม 
              19. พระครูอาทรธรรมเมธี                      ใหความรูสอน   พระพุทธศาสนา 
               20. พระมหาสุทธไิกร                            ใหความรูสอน   พระพทุธศาสนา 
               21. พระมหาวินยั                                    ใหความรูสอน   พระพุทธศาสนา 
               22. พระครูสังฆรักษปรีชา                      ใหความรูสอน   พระพุทธศาสนา 
 

 



  

 

บทที่ 2 
 แผนพฒันาโครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
ปรัชญาของโรงเรียน 
ศึกษาดี   มีวินยั  ใฝกิจกรรม  
วิสัยทัศน 
 กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลัก  ที่มุงจัดและสงเสริมการศึกษาใหประชาชน              
มีคุณธรรมนําความรู  มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
เสริมสรางสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู  และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของ               
ความเปนไทย 
พันธกิจ 
 เร งรัดการปฎิ รูปการศึกษาเพื่อ เสริมสรางโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชน                          
โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น ประชากรวัยแรงงานมีความรูและทักษะที่จําเปน
ในการประกอบอาชีพและเพิ่มผลผลิต 

2. ผูเรียนมีลักษณะตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
3. ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

การศึกษา 
4. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีความเขมแข็ง                

มีอิสระ  มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
5. การศึกษาชวยสรางความสมานฉันท  ความสามัคคีและใชสันติวิธี  ในการแกปญหา 

นโยบาย 

1. เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  สรางความตระหนัก  สํานึก            
ในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  
พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการ   เ รียนรูที่ เชื่อมโยง                    
ความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  และสถาบันการศึกษา 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน  ใหกวางขวางทั่วถึงมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย  และขยายโอกาสทางการศึกษา  ทุกระดับ / ประเภท 

3. พัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
4. กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 



  

 

5. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ภาคเอกชน  และทองถ่ิน 
6. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

ยุทธศาสตร 

1. สรางกระบวนการการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม  วัฒนธรรม                   
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลแกเยาวชนและ
ประชาชนทุกระดับ โดยเชื่อมโยงความรวมมือกับทุกภาคสวนในสังคม 

2.  สรางโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. เรงปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
4. สนับสนุนการผลิต  และพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 
5. เรง รัดผลักดันการกระจายอํานาจ   และสรางความเขมแข็งใหสํานักงานเขต                      

พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่

หลากหลาย 
7. จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมใหเกิดสันติสุข 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. เปนผูมีความรูจงรักภกัดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและรักศักดิ์ศรีของ
สถานศึกษา 

2. เปนผูสนใจใฝรูใฝเรียน  คิดเปนเนนคณุธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของโรงเรียน  
3. เปนผูมีความสภุาพเรียบรอย  สุขภาพกายสขุภาพจิตทีด่ี ดาํรงชีวิตอยางมีความสุข   
4. เปนผูมีวัฒนธรรมรักษาความเปนไทย   ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ในการดาํเนิน

ชีวิต 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 
องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

1. ดานการบรหิารจัดการสถานศึกษา (5 องคประกอบ) 

1. ดานการวางแผนขบัเคล่ือนการ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูสถานศึกษา  

1. มีโครงการขับเคลื่อนการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป  

2.  มีคําส่ังมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง            ทีชั่ดเจน  

3.  มีการจดักิจกรรมตาม
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 

4.  มีการตดิตามประเมินผล
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 
คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 
คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 
คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 
คะแนน 

ได  3 คะแนน 

2. ดานวชิาการ 1. มีการสงเสริมบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การจัดการเรยีนการสอน 

2.  มีการสงเสริมกิจกรรม
โครงงานหรือนิทรรศการเกีย่วกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีการสงเสริมการศึกษาวิจยั 
หรือ การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีการติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 
คะแนน 
2. ปฏิบัต ิ2 ขอ ได 2 
คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 
คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 
คะแนน 

ได  4 คะแนน 
 
 
 

 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

1. ดานการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
3. ดานอาคารสถานที่  1.   มีแหลงเรียนรูสงเสริม

สนับสนุนการเรียนรูเกีย่วกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา  

2.  มีการจดัภูมิทัศนที่สวยงาม  
สะอาด  เรียบรอย  สงบ  รมร่ืน
เหมาะสม  ปลอดภัย  เอื้อตอการ
เรียนรู  เกีย่วกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการจดัใชอาคารสถานที่
อยางประหยัด  คุมคา  
 เกิดประโยชน  

4.  บุคลากรสถานศึกษาและ
ผูเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษา
อาคารสถานที่  สภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 
คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 
คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 
คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 
คะแนน 

ได  4 คะแนน 

4.  ดานงบประมาณ  1.มีการใชงบประมาณตามแผน
ที่กําหนดไวโดยยดึหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีการตดิตามประเมินผลการ
ใชงบประมาณเปนระยะๆอยาง
เปนระบบ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
อยางเหมาะสม  

4.  มีการระดมทุนจากองคกร 
หรือหนวยงาน หรือชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษ 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 
คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 
คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 
คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 
คะแนน 

ได  3 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



  

 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑการใหคะแนน 
5. ดานความสมัพันธกับชุมชน  1. สถานศึกษามีแผนรวมกับ

ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาใหบริการ
สถานที่แกชุมชนเพื่อใชเปนแหลง
เรียนรูเกีย่วกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  สถานศึกษารวมมือกบั
ชุมชนจัดกจิกรรมพัฒนา
ส่ิงแวดลอมหรือสังคมหรือ
เศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สถานศึกษาระดมทรัพยากร
รวมกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 
คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 
คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 
คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 
คะแนน 

ได  3 คะแนน 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องคประกอบ)  

1. การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียน
การสอน  

1.  มีการจดัทําแผนการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางนอย 1 กลุม สาระ / 
รายวิชา / รายภาค / แผนก / อ่ืนๆ 

2.  มีการจดัทําแผนจดัการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 – 3 กลุม สาระ / รายวิชา / 
รายภาค / แผนก / อ่ืนๆ 

3.  มีการจดัทําแผนจดัการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 4-5 กลุม สาระ / รายวิชา / ราย
ภาค / แผนก / อ่ืนๆ 

4. มีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากกวา 5 กลุมสาระ/ รายวิชา 
/ รายภาค / แผนก / อ่ืนๆ 
ขึ้นไป  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  มีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  มีผูเรียนมีสวนรวมและมี
รองรอยที่นักเรียนปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  ผูเรียนมีสวนรวมและมีผลงาน
ของนักเรียนปรากฏใหเหน็ประจักษใน
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องคประกอบ)  

3.  สื่อและแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  มีการใชส่ือการเรียนรูเพื่อ
บูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.  มีการผลิตส่ือข้ึนใชเองใน
สถานศึกษาเพือ่สนับสนุนการ
เรียนรูหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  มีการเผยแพรส่ือ / แหลง
เรียนรูเกีย่วกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาสูชุมชน 

4.  มีการคนหาหรือมีสวน
รวม       ในการพัฒนาแหลง
เรียนรูเกีย่วกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3  คะแนน 
 
 

4. ผูเรียนมีความรูและปฏิบตัิตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  ผูเรียน 50 % มีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผูเรียน  25 % มีสวนรวม
ในการเผยแพรหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใน
สถานศึกษา 

3. ผูเรียน 25 % สามารถ
เผยแพรหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูครอบครัว/
ชุมชน/องคกร/หนวยงาน 

4.  ผูเรียน 25 %  ไดนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวนั 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องคประกอบ)  
5.  การวัดและประเมินผล 1. มีการเรยีนการสอนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต
ไมมีการวดัผลประเมินผล 

2.  มีการวดัผล  ประเมินผล  
ที่เกิดจากการเรียนการสอน
บูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแตไมครบทุก
กลุมสาระ/ รายวิชา / ภาควิชาที่
เปดสอน  

3.  มีการวดัผล  ประเมินผล  
ครบทุกกลุมสาระ/รายวิชา/
ภาควิชาที่เปดสอน แตขาดการ
นํามาปรับปรุงพัฒนา 

4.  มีการวดัผล  ประเมินผล  
ครบทุกกลุมสาระ / รายวิชา / 
ภาควิชา  และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4  คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑการใหคะแนน 

3.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( 4 องคประกอบ) 
1.  การแนะแนวและระบบดูแล
นักเรียน 

1.  มีกิจกรรมใหผูเรียนรูจัก
ศักยภาพตนเองตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  มีกิจกรรมสงเสริมการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  มีการจดักิจกรรมใหผูเรียน
ไดวางแผนอนาคตของตนเองที่
สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 

2.  กิจกรรม นักเรียนลูกเสือ หรือ 
เนตรนารี  หรอืยุวกาชาด หรือ
บําเพ็ญประโยชน 

1.  มีการจดักิจกรรมลูกเสือ / 
เนตรสารี / ยุวกาชาด / ผูบําเพ็ญ
ประโยชน  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีการจดักิจกรรมลูกเสือ / 
เนตรนารี / ยวุกาชาด / ผูบําเพ็ญ
ประโยชน  เพือ่กอใหเกิดประโยชน
ภายในสถานศกึษาตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการจดักจิกรรมลูกเสือ / 
เนตรนารี / ยวุกาชาด / ผูบําเพ็ญ
ประโยชน  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวมบาํเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน  
 

 

 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

3.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( 4 องคประกอบ) 

2.  กิจกรรม นักเรียนลูกเสือ 
หรือ เนตรนารี  หรือยุวกาชาด 
หรือบําเพ็ญประโยชน 

4. จัดกจิกรรม /โครงการที่
เนนการมีสวนรวมระหวาง  ครู 
นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน     
เพื่อใหผลของกิจกรรมมีความ
ยั่งยืน  ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 

3.  โครงงาน 1.   มีการสวนใหผูเรียนจดัทํา
โครงงานเรียนรูที่หลากหลายตาม
ภูมิสังคมอยางสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  โครงการที่นักเรียนจัดทํามี
สวนรวมในการแกปญหาและ
พัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน/ดาน
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอมหรือวัฒนธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  โครงงานที่นักเรยีนจดัทํามี
การใชภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
วัฒนธรรมหรอืหลักคําสอนทาง
ศาสนา  มาประยุกตใชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  โครงงานที่นักเรยีนจดัทํา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มกีารเผแพรและขยายผล
สูชุมชน   
 
 
 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

3.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( 4 องคประกอบ) 

4.  ชุมชน / ชมรม 1.  สงเสริมใหผูเรียนจัดตั้ง
ชุมนุม / ชมรม ที่ สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  จัดกจิกรรมชุมนุม / ชมรม
ที่มุงเนนใหเกดิความกาวหนา
อยางสมดุลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  จัดกจิกรรมชุมนุม / ชมรม 
ที่เนนจิตอาสา / จิตสาธารณะตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.  ขยายผลกิจกรรมชุมนุม / 
ชมรม ที่สอดคลองกบัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูชุมชน 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

4.  ดานการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา ( 3 องคประกอบ) 

1.  การสรางความตระหนักและ
เขาใจในเรื่องเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  มีโครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีการจดัประชุม / อบรม / 
สัมมนา เพื่อสรางความรู          ความ
เขาใจ  และความตระหนกัในคุณคา
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  มีการศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
เพื่อสงเสริมการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  มีความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3 คะแนน 

2.   สงเสริมใหมีการพัฒนา
บุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สํารวจความตองการ / ความ
จําเปนของบบคุลากรในสถานศึกษาที่
จะพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  จัดกจิกรรม / โครงการพัฒนา
บุคคลากรเพื่อสงเสริมใหบุคลากรใน
สถานศึกษานําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

3.  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แกบคุลากรในสถานศึกษา
อยางสม่ําเสมอ 

4.  มีการตดิตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนระยะๆ 
 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3 คะแนน 



  

 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑการใหคะแนน 
3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชจายใหมีความสมดุล
และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

2.  บุคลากรมีจิตสํานึกดานจิต
อาสา/จิตสาธารณะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  บุคลากรมีการดําเนินชีวิตตาม
วิถีไทย/วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดี
งาม  

4.  บุคลากรมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บทที่ 3 

 ในรอบปท่ีผานนับตัง้แตเร่ิมดําเนินโครงการ ขับเคล่ือนการนําปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา โรงเรยีนราชวนิิต มัธยม  ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2548  และดําเนินการเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน  
 ป 2550 การจัดกิจกรรมโครงการฯ บรรลุตามวัตถปุระสงคดงันี้  

 1  การดําเนนิงานดานการบริหารจัดการสถานศกึษา 

  1)  ดานการวางแผนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาแนวทางการดําเนินชีวิตที่ทําให
ปฏิบัติแสดงออกถึงความพอเหมาะพอประมาณ  มีความสมเหตุสมผล  ประกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยางรอบรู  รอบคอบ  และระมัดระวัง  มีความอดทน  มีความพยายาม  มีความ
ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ  มีสติปญญา  เกิดความสมดลุ  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
วัฒนธรรม 
  โรงเรียนราชวนิิต  มัธยม  เปนโรงเรียนหนึง่ที่  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนากลุบุตร  กุลธิดา  ใหเปนคนดแีหงพระบารมปีกเกลา 
  ความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 1 มาตรา 6 วาดวยการจัดการศึกษา   การจัดตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรูและคณุธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุงให
สถานศึกษาขบัเคลื่อนการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเปน
รูปธรรมจริงจัง ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการฝายกิจกรรมรวมกับสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย  ฝายโครงการวิจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดจดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการสราง
คนสรางสังคมสูความพอเพียง: ประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนการสอน
เมื่อเดือน ตุลาคม 2549 เพื่อใหสถานศึกษา ครู และบุคลากร ในวงการศกึษามีความรู และความ
เขาใจหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนในโรงเรียนราชวินติ มัธยม ซ่ึงเปนโรงเรียนถือกําเนิดจาก
พระบาทสมเดจ็ – พระเจาอยูหัว ดําเนินการใหปรากฏเปนรูปธรรม โรงเรียนเหน็สมควรจัด
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติขึ้นเพื่อดาํเนินกจิกรรมใหบรรลุ
เปาหมาย     
 การนอมนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนราชวนิิต มัธยม โรงเรียน
ไดประชุมคณะกรรมการปรกึษาหารือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีปฏิบัติผลที่คาดหวังจาก
โครงการฯ ไดกําหนดแนวทางไดวา “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แบบราชวินิต มัธยม” ซ่ึงมุงหวังใน



  

 

การขับเคลื่อนโครงการฯอยางคอยเปนคอยไปขับเคลื่อนไปพรอมๆกันทุกๆ ฝายงาน ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู การประยุกตใชในชีวิต ใหเกิดการซึมซับจนเปนนิสัยอยูในวิถีชีวิตโดยเริม่ตนที่ตนเอง
และกระจายขยายเครือขายไปยังเพื่อนและสังคม  
 ในการดําเนินโครงการโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามคําส่ัง 252/2549 
และคําส่ัง 89/2550 คณะกรรมการโครงการฯประกอบดวยครูผูมีจิตอาสาจากหลายกลุมสาระการ
เรียนรู  ดําเนินงานจัดทําโครงการ  วางแผนการจัดกิจกรรมโดยกําหนดเปน  3ระยะ ไดแก   
 ระยะท่ี 1 ระยะปรับความรู  เปนระยะที่มวีตัถุประสงคเพื่อพัฒนาทบทวน  ตรวจสอบ
ความรู  ความเขาใจ  และสรางความรูความเขาใจของบคุลากร  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง  และ
ผูเกี่ยวของในการดําเนนิโครงการใหตรงกันโครงการจดัประชุมชี้แจงอบรมใหความรู  ศึกษาดูงาน
ทัศนศึกษาฯลฯ  
 ระยะท่ี 2 มุงสูจุดหมาย     เปนระยะที่ดําเนนิการตามแผนและสรุปประเมินผล  พัฒนา  การ
ดําเนินโครงการ   
 ระยะท่ี 3 ขยายเครือขายการพัฒนา  เปนระยะการขยายการดําเนนิกิจกรรมไปยังคร ู 
นักเรียนและโรงเรียนตางๆ 
 ในการดําเนินงานตามโครงการฯและแผนการจัดกจิกรรมโรงเรียนไดมีคําส่ังแตงตั้ง
มอบหมายงาน ผูรับผิดชอบชัดเจน  คณะกรรมการไดกําหนดแผนงานและประสานงานกับครู  
นักเรียน   ผูเกีย่วของ  รวบรวมผลการปฏิบัติงาน  และรวมจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ  
 การติดตามผลการดําเนนิงานโครงการฯมีการติดตามเปนระยะๆ ขณะนี้โครงการฯได
ดําเนนิงานมาถึงระยะที่ 2 และเริ่มระยะตนของระยะที่ 3 คือการขยายเครือขายการพฒันา  ซ่ึงขยาย
การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบาง
แลว โดยการใชแบบสํารวจความคิดเหน็ครู  ผูปกครอง  สัมภาษณครู  นักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียน สังเกตพฤติกรรมและวิถีการดําเนนิชีวิตของนกัเรียนซ่ึงการติดตามประเมินผลยังไม
หลากหลายประเด็นจะตองพฒันาตอไป 
 ผลของการดําเนินงาน 
  การวางแผนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูสถานศึกษาแมจะมี
การศึกษาปริบทของโรงเรียน มีคําส่ังแตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ  ดําเนินกิจกรรม และติดตามผล
แตการดําเนินงานยังไมครอบคลุมหรือบริเวณทกุฝาย  บคุลากรที่เกี่ยวของบางสวนยงัไมชัดเจนใน
องคความรูและวิธีปฏิบัติ  การบริหารจัดการในระยะเริ่มตนจําเปนตองใชเวลาใหบุคลากรทําความ
เขาใจที่ชัดเจน  มีจิตสํานึกและตระหนกั  จึงทําใหการวางแผนและการติดตามประเมินผลตองคอยๆ
พัฒนาตอไป  

สรุปการประเมินการปฏิบตังิานตามตัวชี้วัด ปฏิบตัิ  3 ขอ ได 4 คะแนน 



  

 

2)  ดานวิชาการ 

 กลุมบริหารงานหลักสูตรและวิชาการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการจดัประชุม 
วิเคราะหปญหา และพัฒนาตนเอง  สรุปผลความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนและจุดมุงหมายในการจัด
การศึกษา จากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเมื่อปลายป 2548   

 ครูไดนําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง สูการเรียนการสอน สงเสริมกิจกรรมการจัดกิจกรรม  การจัดทาํโครงงาน  นิทรรศการ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ดังเชน นิทรรศการ 25 ป ใตรมพระบารมีปกเกลา  
นิทรรศการตามรอยเทาพอ ร.น.ม. พอเพียงแบบกัลยาณมติร  ลักษณะของการนิเทศมทีั้งนิเทศ
ระหวางเพื่อนครูนิเทศเปนกลุม  นิเทศโครงการอบรม  ศึกษาดูงาน  มีการติดตาม  ประเมินผล อยาง
สม่ําเสมอ 
 ผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนไดพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
มีเอกสารหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนจัดทําหนวยการเรยีนรูและแผนการจัดการ
เรียนรู 

สรุป  การประเมินการปฏิบตังิานตามตัวชี้วัดปฏิบตัิ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

 3)   ดานอาคารสถานที ่

  โรงเรียนราชวนิิต  มัธยม  มีเนื้อที่จํานวน 6  ไร 3 งาน 34.5  ตารางวาเปนเนื้อที่ที่
จํากัด  โรงเรียนจึงไดพยายามบริหารจัดการใหมีหองเรยีนหองบริหาร  หองพิเศษตางๆและ
สภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่ดี  เอื้อตอการเรียนรู  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ในดานการเรียนการ
สอนการจัดกจิกรรมตางๆ ของนักเรียนเพือ่เสริมสรางพัฒนาบรรยากาศในการเรยีน  โรงเรียนได
พิจารณาปรังปรุงซอมแซมอาคาร  สถานที่  จัดภูมิทัศนใหสวยงาม  สะอาด  เรียบรอย  รมร่ืน  
เหมาะสม  เอือ้ตอการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมีการใชอาคารสถานที่อยางประหยดั  
คุมคา  เกิดประโยชนสูงสุด โดยบุคลากรแตงตั้งรับผิดชอบประสานดูแลและมีสวนรวมในการดูแล
รักษาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ของสถานศึกษา 
 ผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนมีอาคารที่ที่สะอาดรมร่ืนใชประโยชนอยางคุมคา  มีบรรยากาศที่สวยงาม  
สะอาดรมร่ืน  การดําเนนิงาน / โครงการตางๆที่กลาวถึงขั้นตนเกดิผลการดําเนนิงาน  ดังนี้  
 
 
 



  

 

 
 

1. โรงเรียนมาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
2. โรงเรียนมีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของนักเรยีน 
3. โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวย

ตนเองและการเรียนรูแบบสวนรวม  
4. โรงเรียนมีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองศูนยการเรยีนของกลุมสาระฯ ตางๆ

หองเรียนสื่อผสมหองโสตทัศนศึกษา  หองประชุม  หองสมุด  และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางพอเพยีงและอยูในสภาพใชการไดดี  

5. โรงเรียนมีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ มีบรรยากาศที่
สวยงาม 

       สะอาด   รมร่ืน  
สรุปผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัด  ปฏิบตัิ 4 ขอได 4 คะแนน 

4)   ดานงบประมาณ 

 การบริหารดานงบประมาณ  โรงเรียนกําหนดแผนการใชงบประมาณโดยยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการติดตาม ประเมินผลการใชงบประมาณเปนระยะๆอยาง
เปนระบบ  มีการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอยาง
เหมาะสม  เชนการ อนุมัติรายไดของสถานศึกษา จัดทําบันทึกรองรอยการขับเคลื่อนวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ราชวินิต  มัธยม สํานักงานสลากกินแบงแหงประเทศไทย ให
การสนับสนุนงบประมาณ พฒันาแหลงเรยีนรูจัดทํากระดานอิเล็กทรอนคิส สงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู 
ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนสามารถ บริหารงานงบประมาณ  ไดตรงวัตถุประสงคและมีผลงาน
ปรากฏบนพื้นฐานการประหยัดและใชงบประมาณอยางคุมคา  

สรุปการประเมินการปฏิบตังิานตามตัวชี้วัด   ปฏิบตัิได 3 ขอ ได 3 คะแนน 

5.)   ดานความสัมพันธกับชุมชน 

 ความสัมพันธกับชุมชนที่เกดิขึ้น ในโรงเรยีนราชวนิิต มธัยม เกิดจากการ
ประชาสัมพันธและการมีแผนรวมกนักับชมุชน  ในการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี  งานประชาสัมพนัธของโรงเรียนทําหนาที่ประชาสัมพันธขาวสาร
การดําเนนิกิจกรรมตางๆของโรงเรียนตอชุมชนโดยการจดัทําไฟวิ่ง  จัดปายนิทรรศการ  
จัดทําหนังสือถึงผูปกครอง  แจงขาวสารขอมูลผานสื่อมวลชน  อินเทอรเน็ต และวารสาร
อินไซด  ร.น.ม. ซ่ึงเปนสื่อพิมพที่โรงเรียนดําเนนิการเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร



  

 

ของโรงเรียนสูผูปกครองและชุมชน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารดวยระบบเครือขายเพื่อเปนการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน  
 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบรหิารสมาคมผูปกครองและ
ครูโรงเรียนราชวินิต  มัธยม  คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและงานประชาสัมพนัธ
โรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมวางแผนการดําเนนิงาน  ระดมจดัหาทรัพยากรและให
การสนับสนุนการจัดการศกึษาของโรงเรียนในสวนของงานแนะแนวโรงเรียนไดจัด
โครงสรางแผนการเรียนและกําหนดโครงการตอบสนองความตองการของนักเรียน  
ผูปกครองและชุมชน  จัดใหครูที่ปรึกษาพบผูปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงาน
ผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 ในปการศึกษา  2549 โรงเรียนไดจดัทําโครงการหลายโครงการเพื่อสนับสนุน 
ดังนี ้

1. โครงการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
2. โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู โดยจัดทั้งชวงชั้นที่ 3 และชวง

ช้ันที่ 4 ในกลุมสาระฯวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปะและ
ภาษาตางประเทศ 

3. โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตโดยมีกจิกรรมคือพานักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ณ โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลาฯ 

4. โครงการพานักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภายในประเทศ  ทัศนศึกษา 
สถานที่สําคัญๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ   อาทิ  สวน
สัตวดุสิต ทําเนียบรัฐบาล 

5. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิทยากรทองถ่ินของ
กลุมสาระฯศิลปะ 

6. โครงการสนุกกับสุขภาพ ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
7. โครงการคุณธรรมเพื่อชีวิต 
8. โครงการโรงเรียนนํารองสรางสํานึกรักพลเมือง 
9. โครงการ  Friend For Friend :Anti Aids Academy 

                   โรงเรียนมีการรวมมือกับชุมชนในการอนุญาตใหชุมชนใชสถานที่ในการประชุม อบรม        
สัมมนา  เลนกฬีา และเปนสนามสอบแขงขันตาง ๆ  จัดสงลูกเสือ เนตรนารีไปบําเพญ็ประโยชน  
จัดนักเรียนสนบัสนุนในงานพระราชพิธี  งานเลี้ยงพระราชทาน ใหบริการวงโยธวาทติ และดนตรี
ไทยแกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  ใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบตัแิละสนับสนนุหนวยงาน
องคกรตาง ๆ ในการระดมทนุเพื่อการกุศล  
 



  

 

 
 
 
                   โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน ดังตอไปนี ้

- โครงการแลกเปลี่ยนและสงเสริมวัฒนธรรม  (AFS) 
- โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 
- โครงการตอตานยาเสพตดิใหกับชุมชนนางเลิ้งและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสรางแผนกิจกรรมคดิวิเคราะหตามแนวทางการ

เรียนรูของสมอง(BBL) ซ่ึงมีโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
โรงเรียน 
สิริรัตนาธร โรงเรียนสุขเจรญิผล และโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษาเขารวมอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาสูความ
เปนเลิศ(ODสถานศึกษา)    โดยมีโรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสุขเจรญิผล
แพรกษา และ 

       โรงเรียนสุขเจริญ ผลเขารวมอบรมสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน 
- โครงการ  6 ราชวินิต เฉลิมฉลองครองราชย 60 ป จัดรวมกับโรงเรียนราชวินิตทั้ง 6 

แหง 
- โครงการรวมพลังสรางสุขภาพจัดรวมกับกระทรวงสาธารณะสุขและ

กระทรวงศกึษาธิการ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงไมเสี่ยงความจน จัดรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ(ธกส.) 
- โครงการสืบสานอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ(ถนนตนปบ  

และสวนไมมงคล)  โครงการไดรับความรวมมือจากสํานกังานเขตดุสิตและ
สํานักงานกรุงเทพมหานคร 

- รินน้ําใจ  ใสสมอง  นองชาวใต   รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
- รินน้ําใสสูโรงเรียนราชประชานุเคราะห  รวมกับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ 
- โครงการกลับคืนถ่ินของศิษยเกา  รวมกับสมาคมศิษยเกาโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
- โรงเรียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรยีนรูคณิตศาสตรดวย

โปรแกรม TheGeometer’s Sketchpad(GSP) ใหกับครูคณิตศาสตรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  มีโรงเรียนตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เขารวม
โครงการ  



  

 

- โรงเรียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู
คณิตศาสตร ใหกับครูคณิตศาสตร  มีโรงเรียนตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด เขารวมโครงการ  

- โรงเรียนจัดอบรมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา   สําหรับ 6   
โรงเรียน 

        ราชวินิต 
- โรงเรียนจัดโครงการอบรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูหลักสตูร

สถานศึกษา 
- โรงเรียนรวมกบัสถาบันพระปกเกลาจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยดวยรถ

ประชาธิปไตยสําหรับนักเรียน  ครู และผูปกครอง   
- โรงเรียนมีโครงการสงเสริมจริยธรรมโดยนมินตพระสงฆมาใหความรู   อบรม

คุณธรรม จริยธรรมและประกอบกิจกรรมทางศาสนา  เปนประจําสม่าํเสมอ 
- โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเผยแพรความรูสูสาธารณชนทางสื่อมวลชน 

เชน  กิจกรรมสํานึกพลเมืองในรายการ “หองขาวสีขาว”  ทางสถานีโทรทัศนชอง 
11      กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ในรายการ  “พ.ศ.พอเพียง” ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 5    

                  นอกจากนี้โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไปเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรจากภูมิปญญาทองถ่ิน มาใหความรูกับนกัเรยีนในเรื่อง 
ละครชาตรี      การแตงกายของนาฏศิลป  มวยไทยคาดเชือก  ผามัดยอม  ปาทองโกไรมัน เปนตน  

ผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายโดยใชแหลงเรียนรูและบุคลากรใน
ทองถ่ิน ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  โรงเรียนเปนศนูยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ในชุมชนทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพือ่ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาการศึกษา  อาทิ การบรรยายใหความรู  เผยแพร
ประสบการณกับครูและนกัเรียนโดยผูทรงคุณวุฒใินทองถ่ินนั้นๆ  โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการใน
การบริหารใหความรูกับชุมชนและครูมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกนั  

สรุปผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัด   ปฏิบตัิ  4  ขอ  ได  4 คะแนน  

2.  ดานหลกัสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 1). การบูรณาการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน 

  โรงเรียนราชวนิิต มัธยม  จัดการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาโดยใชหลักการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2544  โรงเรียนราชวินติ  มัธยม  ไดนาํหลักสูตรแกนกลางเปนแนวทางจัดทํา



  

 

หลักสูตรสถานศึกษาที่เปนกรอบกวางปรบัปรุงบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 กลุมสาระ 
หลักสูตรที่จัดทําขึ้นไดรับความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และผุทรงคุณวุฒ ิ
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวางแผน 
ใหครูที่สอนในระดับชั้นเดยีวกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกนั   มีการประชุม
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเหน็ในการจัดกิจกรรมการเรียน    การจัดทําส่ือนวัตกรรม    การประเมินผลการเรียนการ
สอน    การเรียนซอมเสริม  และพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนโดยใชการวิจยัในชัน้เรียน   มี
จัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการและใชวิธีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงที่มีความ
หลากหลายและมีการสงเสริมการทําวิจยัในชั้นเรียนในดานการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
การประเมินความกาวหนาโดยใชเทคนิค วิธีการประเมนิผลตามสภาพจริง  เชน การทดสอบยอย  
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน               การสัมภาษณ  การจดัทําโครงงานและการปฏิบัติจริง 
   ปการศึกษา 2549  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานเกณฑเปนดังนี ้
  วิชาภาษาไทย    สอบผานเกณฑรอยละ 99.01 
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอบผานเกณฑรอยละ 99.54 
  วิชาคณิตศาสตร    สอบผานเกณฑรอยละ 98.37 
  วิชาวิทยาศาสตร    สอบผานเกณฑรอยละ 97.69 
  วิชาภาษาตางประเทศ   สอบผานเกณฑรอยละ 99.18 
  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  สอบผานเกณฑรอยละ 99.15 
  วิชาศิลปะ    สอบผานเกณฑรอยละ 99.52 
  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สอบผานเกณฑรอยละ 98.59 
 
ผลการดําเนินงาน  
 โรงเรียนจัดทําหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
พัฒนาหนวยการเรียนรูและจดัทําแผนการจดัการเรียนรูบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 8 
กลุมสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

สรุปผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัด   ปฏิบตัิ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

 2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรูคูคุณธรรม ความคิด
สรางสรรค กระบวนการคิดวิเคราะห  ความสามารถเฉพาะบุคคล  คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการ
เรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาใหมีความสมดุล  โดยยึดหลัก นักเรียนสําคัญที่สุด 
นักเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  



  

 

  โรงเรียนไดจัดวิชาสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสม  ทันสมัย มีการใช
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน และเปดสอนวิชาเลือกสาระเพิ่มเติม   อาทิ  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   มารยาทไทย   คติธรรมในชาดก  ภาษาจีนตั้งแตช้ัน
มัธยมศึกษา 
ปที่ 1- 6    เปนตน 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหกับนักเรียนเลือกตามความสนใจและความ
ถนัดทั้งในรูปของชุมนุม  ชมรม  กีฬา  ศิลปะ  กองรอย  กองรอยพิเศษและกิจกรรมตาง ๆ ที่
สอดคลองกับกลุมสาระฯตาง ๆ ทั้งแปดกลุมสาระ ในปการศึกษา 2549  กลุมบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ ไดดําเนินการวิเคราะห วิจัย หลักสูตรสถานศึกษา แลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไข
พัฒนาโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2550ใหม ใหสอดคลองกับแนวทางการปฎิรูป
การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ปรับหนวยการเรียนรู เนื้อหาสาระรายวิชา และแผนการ
จัดการเรียนรู ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู สูการปฏิบัติที่มีความหมายเปนรูปธรรมและสอดคลองกับ
การปฎิรูปการศึกษา  ปรับโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
ใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรของ สสวท. และเพื่อใหสอดคลองกับอัตรากําลังของครูผูสอน
ที่มีการปรับเปลี่ยน ยาย เกษียณอายุราชการใหเหมาะสม เพียงพอ  โดยดําเนินการจัดทําแนว
ทางการจัดสาระการเรียนรู  ชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4   ปรับการกําหนดหนวยน้ําหนักและเวลา
เรียน ชวงชั้นที่ 3  จํานวนหนวยกิต ชวงชั้นที่ 4 ทั้งสาระการเรียนรูพื้นฐานสาระเพิ่มเติม  และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปรับโครงสรางหลักสูตรชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4  กําหนดระดับผลการ
เรียน (เกรด) ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 จาก 5 ระดับเปน 8 ระดับ  กําหนดเกณฑการผานชวงชั้น
และการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปที่ 1-3)  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษาปที่ 4- 6)  กําหนดตารางการดูแลชวยเหลือนักเรียน   พิจารณากําหนดเวลาเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ             เนตรนารี ชุมนุมและคาบมารยาท) กําหนดใหทุกกลุมสาระ
การเรียนรู ปรับเปลี่ยน จัดทํา หนวยการเรียนรู 

แผนการเรียนรูบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนไดจัดกิจกรรมรวมกับนักเรียนปรากฏใหเห็น
ประจักษอยางหลากหลาย  เชน  
1.  กิจกรรมสงเสริมความรูและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปประยุกตใชในการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู แกนักเรียนและนักพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
         1.1  ประกวดโครงงาน  ผลงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง 
         1.2  ประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
         1.3  ประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  กิจกรรมพัฒนาสิง่แวดลอม 



  

 

         2.1  ธนาคารขยะ 
         2.2  โรงเรียนสวยดวยมอืเรา 
         2.3   ผูกพันรักใครใสใจสังคม 
 
 
3.  กิจกรรมปลูกจิตสํานึกพลเมืองที่ดี  
         3.1  เลนอยางฉลาด    
         3.2  ใชเวลาวางอยางรูคุณคา 
         3.3  เพื่อนเพื่อเพื่อน 
         3.4  ใชส่ือ IT อยางมีสติ  
4.  กิจกรรม  สงเสริมเศรษฐกิจ  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
         4.1  จดไมมีจน 
         4.2  ออมอยางฉลาด 
         4.3  โครงงานอาชีพ 
         4.4  เจาสัวนอย 
5.  กิจกรรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
         5.1  วิถีคนพุทธ 
         5.2  ดนตรีไทย  สายใยของชาติ 
         5.3 นาฏศิลปไทย  ภูมปิญญาทองถ่ิน 
         5.4  ศิลปะแบบไทยๆ 
ผลการดําเนินงาน 
 ปรากฏกิจกรรมการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยผูสอนแลผูเรียนมี
สวนรวมปรากฏใหเห็นเปนประจักษ 

สรุปผลการปฏิบัตงิาน  ตามตัวชี้วัด  ปฏบิัติ  4  ขอ ได 4 คะแนน 
  

3.  สื่อและแหลงเรยีนรูเกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

 การพัฒนาการใชส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนสงเสริมการผลิตการจัดหาและการใชส่ือ
อยางประหยัดโดยคํานึงไดจัดหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางศักยภาพการเรียนรู และสนับสนุนให
ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีโครงการผลิตและใชส่ือการสอนที่หลากหลาย มีการรวบรวมสื่อการสอน
ไวในกลุมสาระการเรียนรูเพื่อสะดวกในการใช รวมทั้งถึงประโยชนใชใหเกิดความคุมคา 



  

 

 สงเสริมใหครูเขารับการอบรมการใชส่ือเทคโนโลยี มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู         ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
 นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการประเภทสื่อการเรียนการสอน 
(Symposium)  ที่ครูผลิตขึ้นและเปนสื่อที่นําไปใชแลวทําใหผูเรียนพัฒนาขึ้น 

คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู และมาตรฐานรายวิชา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2550 และเริ่มใชหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดปรับปรุงแลวใน
ปการศึกษา 2550 
               โรงเรียนมีการนิเทศการสอนทั้งในระดับผูบริหาร ระดับหัวหนากลุมสาระ หัวหนางาน
และระดับเพื่อนครูนิเทศซึ่งกันและกัน 
                ในสวนของการพัฒนาบุคลากรและการจัดหาสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสามารถจัด
หองเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการใชส่ือเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เชน หองโสตทัศนศึกษา หองศูนยแหลง
เรียนรู  หองปฏิบัติการใชภาษา  หองสมุดหมวดวิชา  หอง MLL หองสื่อผสม หอง Smart Kid และ
หองปฏิบัติการของทุกกลุมสาระวิชา ครูสามารถเลือกใชส่ือการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย 
อีกทั้งไดอนุมัติโครงการใหครูเขารับการอบรมทั้งในและนอกโรงเรียน สนับสนุนโครงการผลิตสื่อ
การสอนของทุกกลุมสาระฯ            ครูสามารถผลิตสื่อและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
กับความถนัดและความสามารถของนักเรียน อาทิ นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพรองทางการเรียน 
เปนตน  
ผลการดําเนินงาน   
  จากรายงานการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ผลการประเมิน 
ครูสามารถจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อยูในระดับ ดี และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อ
ที่ฝกการคิดหลายรูปแบบอยูในระดับ ดี โดยส่ือการสอนที่ครูใชประกอบการจัดการเรียนการสอน
มากตามลําดับคือ เอกสารประกอบการสอน ใบความรู ใบงาน เอกสารฝกทักษะ /แบบฝกหัด 
รูปภาพ ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว เรียนรูจากธรรมชาติ วีดิทัศน ทีวี วิทยุและคอมพิวเตอร 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิต มัธยมมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน   นักเรียนไดเรียนสาระพื้นฐาน 
และมีโอกาสไดเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง ทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการศึกษาตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน รูจักการคิดวิเคราะหและหาแนวทางในการแกปญหา  รูจักการคนควาหาความรูดวย
ตนเอง  มีระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการศึกษาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยส่ือตาง ๆ อาทิ ส่ือจําลอง  ส่ือธรรมชาติ ส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ซ่ึงทางโรงเรียนไดสนับสนุนเต็มที่ตามศักยภาพของผูเรียนทําใหผูเรียนมีความรูและ



  

 

ทักษะ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการศึกษาตอ การดํารงชีวิตประจําวัน รูจักการคิดวิเคราะห
และหาแนวทางในการแกปญหา  รูจักการคนควาหาความรูดวยตนเอง   

สรุปผลการปฏิบัตงิาน  ตามตัวชี้วัด ปฏบิัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 
4)  ผูเรียนมีความรูและปฏบิัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การดําเนนิโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรียนราชวินติ มัธยมโรงเรียนได
ดําเนินอยางเปนขั้นเปนตอนเปนระยะๆโดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน คือ  

ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                         
โรงเรียนราชวนิิต มัธยม 

 โรงเรียนราชวนิิต มัธยม  เปนโรงเรียนทดลองนํารองการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติในสถานศึกษาโรงเรียนหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยดําเนนิกิจกรรมอยางหลากหลาย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก  การสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหนกัเรียนรูจกัคิด
อยางมีวิจารณญาณรูจักพึ่งตนเอง  รูจักแบงปน  รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา  ชวยกัน
รักษาสิ่งแวดลอม  ไมฟุมเฟอย  ไมมีคานยิมผิดๆ  รูจักศึกษา หาความรู  มีคุณภาพ พรอมรับการ
เปลี่ยนเปลี่ยน   และเปนแบบอยางแกผูอ่ืน การดําเนนิการของโรงเรียนดาํเนินการแบบธรรมชาติ  
คอยเปนคอยไปปลูกฝงจิตสํานึกสูการปฏิบัติเริ่มที่ตัวครู ขยายความรูไปยังนักเรียน สรางความรู  
ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติจริงในชีวติ 
 โรงเรียนพยายามสงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติแบบยั่งยนื  โดย
มีนโยบายเชงิธุรกิจมาตั้งแตป 2548  อาทิ สงเสริมจัดโครงการอนุรักษประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีชีวติ
แบบไทยๆประเพณีไหวครู การทําบุญหลอเทียนพรรษา  ถวายเทยีนพรรษา  การเวยีนเทียน  การ
แสดงตนเปนพุทธมามกะ  การนั่งสมาธิ  ฟงธรรม  การมีมารยาทไทยที่ดีงาม ฯลฯ  
 ป พ.ศ. 2549 มีความมุงมั่นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเปนระยะๆซึ่งถือไดวาเปนโรงเรียนริเร่ิมโรงเรียนหนึง่ที่นํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาอยางจริงจัง  และเปนรูปธรรม  โดยมีแนวคิดดําเนนิงาน
ดังนี้  

1. ศึกษาปญหา 
 การดําเนนิกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อใหไดขอมูล  ขอเท็จจริงที่จะเปนประโยชน  
จําเปนจะตองศึกษาปญหาทีเ่กิดขึ้น หรือส่ิงที่ตองการพฒันาเพื่อใหการจัดกิจกรรมบรรลุผล
ตามเปาหมายอยางชัดเจน 
2. นําพาอดีต 
 อดีตคือภาวะที่เปนตัวอยางอันดีที่จะทําใหการกําหนดแนวทางปฏิบัติจะผิดพลาด
หรือผิดพลาดนอยที่สุด “อดีตคือแนวทาง สูอนาคตที่ดี”          
3. รวมคิดปูทาง  



  

 

 การรวมคิด  รวมทํา  รวมแกปญหา  คือ การทํางานเปนกลุมมีความสมานสามัคคี
จะทําใหการดาํเนินงานเกิดประโยชนอยางสมบูรณ 
4. เสริมสรางความรู 
 ความรอบรู  รอบคอบ  มีความระมัดระวัง มีความสําคัญ ปจจุบันความรูมี
แหลงที่มาหลากหลายแหลงควรไดนํามาคดิเสริมสรางใหเกิดประโยชน(อยางแทจรงิ)  
5. มองดูแบบอยาง 
 การคิดพัฒนากิจกรรมหรือการงานใดๆแบบอยางที่ปรากฏอยูในรอบเปน
ประโยชนใหไดศึกษา เห็นจดุดี  จุดดอย  ในบางครั้งสามารถติดตอยอดจากแบบอยางหรือ
ใชแบบอยางเปนจุดพัฒนาความคิดอยางสรางสรรค 
6. แทรกระหวางวิถี 
 การดําเนนิกิจกรรมที่เปนไปโดยธรรมชาติของชีวิต  ยอมกอใหเกิดความมั่นคง  
ยั่งยืน   ไมเปลีย่นแปลงไปตามกระแสของสังคม  ไมปฏิบัติโครงการบีบบังคับโดยใจไม
ยินยอม   “การซึมซับ ยอมเกดิการดูดซึม” ที่เกิดเปนเนื้อเดียวกันเกิดเปนนิสัยที่ยาก               
จะลืมเลือน 
7. มีหลักการปฏิบัต ิ
 การดําเนนิการใดๆ  การปฏิบัติควรตองมีหลักการแนววิธีที่เปนระบบซึง่ตองการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
8. พัฒนารวมกัน 
 การดําเนนิกิจกรรมที่ตางคน ตางกลุม  ตางคิด  ตางทํา  แมจะสําเร็จตามเปาหมาย  
แตหากเกิดจากความรวมมือปฏิบัติไปในทศิทาวเดยีวกันพรอมยอมเกิดผลสําเร็จรวดเร็ว
และเหน็ผลคุมคาเกิดกําลังใจ  
9. สานฝนสูความเปนจริง 
 การปฏิบัติงานใดๆยอมตองมหีลักชัย  เปาหมายหรือความฝน หากไดปฏิบัติอยางมี
แนวทางเปนขัน้ตอน  รวมคดิ  รวมทํา  มีความรู   มีคุณธรรม  เปาหมายคือความฝน  ก็ยอม
เกิดขึ้นได  

ผลการดําเนินงาน 
 จากการสํารวจความรูความเขาใจผูเรียนมีความรูความเขาใจรอยละ  25  สามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและประยุกตใชในการปฏิบตัิงาน 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวดั  ปฏิบัติ 4 ขอ  ได  4 คะแนน  
6.การวัดผลประเมินผล 
 ในการจดัการเรียนการสอนครูผูสอน เลือกวิธีปฏิบัติเพือ่ใหเหมาะสมกับผูเรียน  
การจัดการเรยีนการสอนสามารถปฏิบัติไดหลายวิธี  เชน  การเลือกใชส่ือ  ที่มีเนื้อหาสาระ
ที่สามารถทําใหผูเรียนเขาใจหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 



  

 

 การออกแบบกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถสะทอนพฤติกรรมความพอเพยีงได  
ผลการดําเนินงาน 
 เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแลวมีการวัดผลประเมินผลครบทุกกลุมสาระ
แตละรานวิชาและนําผลการประเมินมาปรบัปรุงพัฒนาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหมีความสมบูรณยิง่ขึ้น   

สรุป ผลการปฏิบัตติามตัวชีว้ัด 4 ขอ ได 4 คะแนน 
 
 
 

3.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1)   การแนะนาํและระบบดูแลนักเรียน 
  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสวนของการแนะแนวและดูแล
นักเรียน  โรงเรียนไดจัดกจิกรรมใหผูเรียนตามศักยภาพ มีกิจกรรมแนะแนวกจิกรรม
สงเสริมการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษาและการประกอบอาชีพ  จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
วางแผนอนาคตของตนเองทีส่อดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน  

- กิจกรรมติวกอนเอ็นทรานซ 
- กิจกรรมรูรูรอบ  รอบรู 
- กิจกรรมตลาดความรู  ศึกษาแหลงเรียนรู  ศึกษาสูทางศึกษาตอ  
- กิจกรรมสํารวจความสนใจความถนัดของนักเรียน 
- การศึกษาขอมลูกอนเลือกแผนการเรียน 
- กิจกรรมฝกทกัษะประสบการณกับสถานประกอบการณ 

ผลการดําเนินงาน 
 งานแนะแนวและฝายบุคลากรและกิจกรรมนักเรียนไดศกึษา  สํารวจ  และรวบรวมขอมูล
ประชาสัมพันธ จัดกิจกรรม 
ใหนกัเรียนรวมกิจกรรม  เรียนรูศักยภาพของตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
วางแผนอนาคตของตนเองตามความสนใจ  ความถนัด  อยางรอบคอบระมัดระวัง 
 สรุปผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัด 4 ขอ ได 4 คะแนน  

2.) กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ  เนตนาร ี ยุวกาชาด   
   โรงเรียนโดยฝายกิจกรรพัฒนาผูเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี –           
ยุวกาชาด เพื่อกอใหเกิดประโยชนในสถานศึกษาและหาโอกาสใหความรวมมือ บําเพ็ญประโยชน
แกชุมชน ดังเชน การเขารวมกิจกรรม 

- สวนสนามงานวันสถาปนาวันลูกเสือแหงชาติ และวนัมหาธีรราชเจา  
- สวนสนามงานวันสถาปนานาวันลูกเสือแหงชาติ เฉลิมพระเกยีรต ิ



  

 

- ปฏิบัติอํานวยความสะดวก ดานจราจร / สวัสดิการ 
- ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณสนามหลวง 
- รวมรณรงคทําความสะอาดชมุชนเชน วัดนางเลิ้ง 
- รวมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด / การงดสูบบุรี 

 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดเปนผูมีสวนรวมในการปฏิบตัิกิจกรรมอันเปนประโยชน ตอ
สวนรวมและสาธารณชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   

สรุปผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดปฏิบตั ิ4 ขอ ได 4 คะแนน 
3)  โครงงาน 

  การสงเสริมใหผูเรียนจดัทําโครงงานอยางหลากหลายตามภูมิสังคม  มีสวนรวมใน
การแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา  ดานสังคมและสิ่งแวดลอม  เชน  จัด  cleaning day  รณรงคทํา
ความสะอาดภายในโรงเรียนและชุมชนแวดลอม 
 จัดทําโครงงานที่ดําเนนิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เผยแพรและขยายผลโดย
จัดทําเปนเอกสารโครงงานเผยแพร  และจดัอบรมใหความรูแกครูที่สนใจทั้งในและภายนอก
โรงเรียน 
 ตัวอยางโครงงาน  เชนโครงงานประหยัดไฟกําไร  2 ตอ   
 -  ไฮโดรเจน  ขุมพลังงานในอนาคต 
 -  Energy  Fantasia   
  - Coal  to school  
 ผลการดําเนินงาน 
  การดําเนนิการสงเสริมใหผูเรียนทําโครงงานทําใหมีตวัอยางโครงงานหลากหลาย
ผูเรียน  เกดิความตระหนกัในการจัดทําโครงงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดปฏิบตั ิ 4 ขอ 4 คะแนน 
4)  ชุมนุม/ชมรม 

  การสงเสริมใหผูเรียนจดัตั้งชุมนุมและชมรมที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความหลากหลาย  โดยมุงเนนใหเกิดความกาวหนาเนนจิตอาสา  เอื้ออาทรตอสังคม  เชน  
มีชุมนุม Give and take เปนชุมนุมชวยเหลือสังคมดวยจิตอาสา  ชุมนุมเพื่อนชวยเพื่อน  รณรงค
ตอตานยาเสพติด ฯลฯ 



  

 

 ผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนมีชุมนุมและชมรมที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  อยาง
หลากหลายผูเรียนสามารถดําเนินการได 

สรุปผลการปฏิบัตงิาน  ปฏบิัติงาน 3 ขอ 3 คะแนน 
4.   ดานการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 

1)   การสรางความตระหนกัและความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสรางความตระหนกัใหบุคลากรเขาใจเกีย่วกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนไดกําหนดโครงการพัฒนาบคุลากรของสังคมโดยจัด
ประชุมช้ีแจง  อบรม  สัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจ  มีผูทรงวุฒิ  มาใหการอบรม  
ช้ีแจง  ศึกษาดงูานแหลงเรยีนรูตางๆ เชน  ศึกษาดูงาน ณ  โรงเรียน วชิรวุธ  ศูนยกสิ
ธรรมแหงชาติ  จังหวดัชลบุรี  ศูนยภมูิรักษจังหวดันครนายก  โรงเรียนนายรอย จ.ป.ร. 
จังหวดันครนายก  โรงเรียนชมุพร คานานา  จังหวดั ชุมพร   ศึกษาดูงานและรับฟงคํา
บรรยายวิธีกําจัดขยะของจังหวัดสมุทรปราการ  ใหความรวมมือกับชมุชน ในการ
พัฒนาบุคลากร โดยจัดครูเปนวิทยากร เผยแพร แลกเปลีย่นเรียนรูใหความรู ช้ีแนะ
แนวทางในการปฏิบัติและนาํเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  เชน   ใหการอบรมครู  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน อุดมศึกษา สถานบันราชภัฏ อาทิ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, 2, 3, จังหวดัชลบุรี  จังหวดั
ชุมพร  จังหวดัตาก  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3บางบอน  
กรุงเทพมหานคร  นํานักศึกษาสถาบันราชภัฎพระนคร รวมเผยแพรจัดนิทรรศการใน
งานศิลปะหัตกรรมภาคกลางและภาคตะวนัออก  แสดง ณ จังหวัด ชลบุรี  นิทรรศการ
รวมพลังสรางสรรคมาตรฐาน การศึกษาไทย  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ศูนยรังสิต  

 การแสดงผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง ณ ครุศาสตร  การแสดงนิทรรศการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสมาคมครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ    คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โรงเรียนตางๆมาศึกษาดูงาน        ณ โรงเรียนราชวินติ  มัธยม  
ผลการดําเนินงาน  ครูและบคุลากรในสถานศึกษา  นักเรยีน  ครู  และเจาหนาที่  ตระหนักและเขาใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหความรวมมือเปนอยางดี   

สรุปผลการปฏิบัตงิานปฏิบตัิ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
2)  สงเสริมใหมีการพัฒนาบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  โรงเรียนไดจดัประชุมวิเคราะหปญหา  พฒันาตนเอง  สํารวจปญหาและความ
จําเปนของบุคลากร เพื่อสงเสริมใหบุคลากร นําความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปปฏิบัติ  ดังเชน การสํารวจปญหาของโรงเรียน  การระดมความคิด  สํารวจปญหาของกลุมสาระ
การเรียนรู  การสํารวจความตองการเรื่องความเปนอยูบางแตยังไมครอบคลุมและไมคอยตอเนื่อง  



  

 

ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากร  ครู  นักเรียน  เร่ิมตืน่ตัวเห็นความสําคัญในการดาํเนินชวีิตตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัด 3 ขอ ได 3 คะแนน 
 

3)  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบ 
 

ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

1. ดานการบรหิารจัดการสถานศึกษา (5 องคประกอบ) 

1. ดานการวางแผนขบัเคล่ือน
การนําปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา  

1. มีโครงการขับเคลื่อนการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป  

2.  มีคําส่ังมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานขับเคลื่อน
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ที่ชัดเจน  

3.  มีการจดักิจกรรมตามโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 

4.  มีการตดิตามประเมินผล
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 
ได  3 คะแนน 

2. ดานวชิาการ 1. มีการสงเสริมบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการ
เรียนการสอน 

2.  มีการสงเสริมกิจกรรม
โครงงานหรือนิทรรศการเกีย่วกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีการสงเสริมการศึกษาวิจยั 
หรือ การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีการติดตามประเมินผลการ

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 
ได  4 คะแนน 
 
 
 
 
 



  

 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 

 
 
 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

1. ดานการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
3. ดานอาคารสถานที่  1.   มีแหลงเรียนรูสงเสริม

สนับสนุนการเรียนรูเกีย่วกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  

2.  มีการจดัภูมิทัศนที่สวยงาม  
สะอาด  เรียบรอย  สงบ  รมร่ืน
เหมาะสม  ปลอดภัย  เอื้อตอการ
เรียนรู  เกีย่วกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  มีการจดัใชอาคารสถานที่อยาง
ประหยดั  คุมคา  
 เกิดประโยชน  

4.  บุคลากรสถานศึกษาและผูเรียน
มีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่  สภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 
ได  4 คะแนน 

4.  ดานงบประมาณ  1.มีการใชงบประมาณตามแผนที่
กําหนดไวโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีการตดิตามประเมินผลการใช
งบประมาณเปนระยะๆอยางเปน
ระบบ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม  

4.  มีการระดมทุนจากองคกร หรือ
หนวยงาน หรือชุมชน เพื่อขับเคลื่อน

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัต ิ2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 
ได  3 คะแนน 
 
 
 
 
 



  

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑการใหคะแนน 
5. ดานความสมัพันธกับชุมชน  1. สถานศึกษามีแผนรวมกับ

ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาใหบริการสถานที่
แกชุมชนเพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3.  สถานศึกษารวมมือกบัชุมชน
จัดกิจกรรมพฒันาสิ่งแวดลอมหรือ
สังคมหรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สถานศึกษาระดมทรัพยากร
รวมกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 
ได  3 คะแนน 

 
  จากการดําเนินโครงงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราช
วินิต  มัธยม  มีผลทําใหบุคลากรครู  นักเรียน  เจาหนาที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ขีึ้น  
เชน  การวางแผนการใชจาย  การทําบัญชีรายรับ  รายจาย  ความมีจิตสํานึกดานจิตอาสา  มีความ
รับผิดชอบตอสังคม  มีน้ําใจชวยเหลือเอ้ืออาทรตอกันมากขึ้น  นักเรียนอาสาเขาไปมีบทบาทในการ
รวมคิด  รวมทาํ  รวมนําเสนอ  และรวมแกปญหาเกิดกิจกรรมพี่ชวยนอง  เชน  กิจกรรมธงคุณภาพ  
ครูและนักเรยีนมีจิตรักภาคภูมิใจในความเปนไทย  การสืบทอดวัฒนธรรมเชน การไหว  การทักทาย  
การพูด  การกลาวคําวา “สวัสดี”  การแตงกาย  ความมีจติใจเมตตากรณุา  รวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  ประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟ  ใชกระดาษอุปกรณอยางรูคุณคา  
รูจักระมัดระวงัการใชจาย  ออมอยางฉลาด  ฝากเงินกับธนาคารอยางสม่ําเสมอ  สืบสานภูมิปญญา
ไมใชวัสดุที่มผีลกระทบตอภาวะอากาศ  ทําลายสิ่งแวดลอม 
 ผลการดําเนินงาน 
 ครูและนักเรยีนมีพฤติกรมทีเ่ปลี่ยนไปในทางที่ขึ้น  รู  เขาใจตนเอง  รักษส่ิงแวดลอม  มีจิต
สาธารณะ  เหน็ประโยชนสวนรวมมากขึน้  พรอมรับการเปลี่ยนแปลง   

สรุปผลการปฏิบัตงิาน  ตัวชี้วัดปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

2. ดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องคประกอบ)  

1. การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการ
สอน  

1.  มีการจดัทําแผนการเรียนรูที่บูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
นอย 1 กลุม สาระ / รายวิชา / รายภาค / 
แผนก / อ่ืนๆ 

2.  มีการจดัทําแผนจดัการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 2 
– 3 กลุม สาระ / รายวิชา / รายภาค / แผนก 
/ อ่ืนๆ 

3.  มีการจดัทําแผนจดัการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 4-
5 กลุม สาระ / รายวิชา / รายภาค / แผนก / 
อ่ืนๆ 

4. มีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
มากกวา 5 กลุมสาระ/ รายวชิา / รายภาค / 
แผนก / อ่ืนๆ 
ขึ้นไป  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3.  มีผูเรียนมีสวนรวมและมีรองรอยที่
นักเรียนปฏิบัติการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4.  ผูเรียนมีสวนรวมและมีผลงานของ
นักเรียนปรากฏใหเหน็ประจกัษในการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

2. ดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องคประกอบ)  

3.  สื่อและแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  มีการใชส่ือการเรียนรูเพื่อ
บูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.  มีการผลิตส่ือข้ึนใชเองใน
สถานศึกษาเพือ่สนับสนุนการ
เรียนรูหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  มีการเผยแพรส่ือ / แหลง
เรียนรูเกีย่วกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู
ชุมชน 

4.  มีการคนหาหรือมีสวนรวม      
ในการพัฒนาแหลงเรียนรูเกีย่วกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3  คะแนน 
 
 

4. ผูเรียนมีความรูและปฏิบตัิตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ผูเรียน 50 % มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผูเรียน  25 % มีสวนรวมใน
การเผยแพรหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใน
สถานศึกษา 

3. ผูเรียน 25 % สามารถเผยแพร
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูครอบครัว/ชุมชน/องคกร/
หนวยงาน 

4.  ผูเรียน 25 %  ไดนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวนั 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4  คะแนน 
 
 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

2. ดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องคประกอบ)  
5.  การวัดและประเมินผล 1. มีการเรยีนการสอนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตไม
มีการวัดผลประเมินผล 

2.  มีการวดัผล  ประเมินผล  ที่
เกิดจากการเรยีนการสอนบรูณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงแตไมครบทุกกลุมสาระ/ 
รายวิชา / ภาควิชาที่เปดสอน  

3.  มีการวดัผล  ประเมินผล  
ครบทุกกลุมสาระ/รายวิชา/ภาควิชา
ที่เปดสอน แตขาดการนํามา
ปรับปรุงพัฒนา 

4.  มีการวดัผล  ประเมินผล  
ครบทุกกลุมสาระ / รายวิชา / 
ภาควิชา  และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น  

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4  คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑการใหคะแนน 

3.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( 4 องคประกอบ) 
1.  การแนะแนวและระบบดูแล
นักเรียน 

1.  มีกิจกรรมใหผูเรียนรูจัก
ศักยภาพตนเองตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  มีกิจกรรมสงเสริมการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  มีการจดักิจกรรมใหผูเรียน
ไดวางแผนอนาคตของตนเองที่
สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 

2.  กิจกรรม นักเรียนลูกเสือ หรือ 
เนตรนารี  หรอืยุวกาชาด หรือ
บําเพ็ญประโยชน 

1.  มีการจดักิจกรรมลูกเสือ / 
เนตรสารี / ยุวกาชาด / ผูบําเพ็ญ
ประโยชน  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีการจดักิจกรรมลูกเสือ / 
เนตรนารี / ยวุกาชาด / ผูบําเพ็ญ
ประโยชน  เพือ่กอใหเกิดประโยชน
ภายในสถานศกึษาตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการจดักจิกรรมลูกเสือ / 
เนตรนารี / ยวุกาชาด / ผูบําเพ็ญ
ประโยชน  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวมบาํเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน  
 

 

 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

3.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( 4 องคประกอบ) 

2.  กิจกรรม นักเรียนลูกเสือ 
หรือ เนตรนารี  หรือยุวกาชาด 
หรือบําเพ็ญประโยชน 

4. จัดกจิกรรม /โครงการที่
เนนการมีสวนรวมระหวาง  ครู 
นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน     
เพื่อใหผลของกิจกรรมมีความ
ยั่งยืน  ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 

3.  โครงงาน 1.   มีการสวนใหผูเรียนจดัทํา
โครงงานเรียนรูที่หลากหลายตาม
ภูมิสังคมอยางสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  โครงการที่นักเรียนจัดทํามี
สวนรวมในการแกปญหาและ
พัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน/ดาน
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอมหรือวัฒนธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  โครงงานที่นักเรยีนจดัทํามี
การใชภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
วัฒนธรรมหรอืหลักคําสอนทาง
ศาสนา  มาประยุกตใชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  โครงงานที่นักเรยีนจดัทํา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มกีารเผแพรและขยายผล
สูชุมชน   
 
 
 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

3.  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( 4 องคประกอบ) 

4.  ชุมชน / ชมรม 1.  สงเสริมใหผูเรียนจัดตั้ง
ชุมนุม / ชมรม ที่ สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  จัดกจิกรรมชุมนุม / ชมรม
ที่มุงเนนใหเกดิความกาวหนา
อยางสมดุลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  จัดกจิกรรมชุมนุม / ชมรม 
ที่เนนจิตอาสา / จิตสาธารณะตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.  ขยายผลกิจกรรมชุมนุม / 
ชมรม ที่สอดคลองกบัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูชุมชน 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

4.  ดานการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา ( 3 องคประกอบ) 

1.  การสรางความตระหนักและ
เขาใจในเรื่องเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  มีโครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีการจดัประชุม / อบรม / 
สัมมนา เพื่อสรางความรู          ความ
เขาใจ  และความตระหนกัในคุณคา
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  มีการศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
เพื่อสงเสริมการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  มีความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3 คะแนน 

2.   สงเสริมใหมีการพัฒนา
บุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สํารวจความตองการ / ความ
จําเปนของบบคุลากรในสถานศึกษาที่
จะพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  จัดกจิกรรม / โครงการพัฒนา
บุคคลากรเพื่อสงเสริมใหบุคลากรใน
สถานศึกษานําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

3.  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แกบคุลากรในสถานศึกษา
อยางสม่ําเสมอ 

4.  มีการตดิตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนระยะๆ 
 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  3 คะแนน 



  

 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑการใหคะแนน 
3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชจายใหมีความสมดุล
และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

2.  บุคลากรมีจิตสํานึกดานจิต
อาสา/จิตสาธารณะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  บุคลากรมีการดําเนินชีวิตตาม
วิถีไทย/วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดี
งาม  

4.  บุคลากรมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ ได 4 คะแนน 

ได  4 คะแนน 
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