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1. ความนํา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

คํ านิ ย า มป รัชญาขอ ง เ ศรษฐกิ จพอ เพี ย ง ท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกปวงชน 
ชาวไทย มีหลักจํางาย ๆ คือประกอบดวย คุณลักษณะ 
3 หวง และเงื่อนไข 2 เงื่อนไข 

หวงที่  1  ความพอประมาณ หวงที่  2  ความมี 
เหตุผล หวงที่ 3 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไข 
ความรู เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม 

รูปที่  1  คุณลักษณะเงื่อนไขปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3  หวงและ  2  เงื่อนไข 

+ 
พอประมาณ 

มีเหตุผล 
มีภูมิคุมกัน 

ท่ีดี 

เงื่อนไขความรู 

เงื่อนไขคุณธรรม
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คุณลักษณะ 3 หวง มีรายละเอียดดังน้ี 
หวงที่  1  ความพอประมาณ  คือ ทําอะไรให 

เหมาะสม ตองพอประมาณ ไมฟุงเฟอ มีความพอดี ซึ่งจะ 
พอดีขนาดไหนนั้นขึ้นอยูกับแตละคน เพราะความพอดี 
ของแตละคนไมเทากัน อยาใหใหญเกินตัว 

หวงที่ 2 ความมีเหตุผล  คือทําอะไรตองมีเหตุผล 
ไมทําตามกระแส ตองพิจารณาใหรอบคอบวาเหมาะสม 
หรือไม เชน ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ไมมี 
เหล็กผลิตน้ํามันเองก็ไมได แลวจะมาเปลี่ยนเปนประเทศ 
อุตสาหกรรมทันทีทันใดยอมไมเหมาะสม 

หวงที่ 3 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ไมประมาท มีการ 
เ ต รี ยมพ ร อ มต อ ก า ร รอ ง รับ ผลก ระทบและก า ร 
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 
และกวางขวางท้ังทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ 
วัฒนธรรมในอนาคตท้ังใกลและไกล โดยมีมาตรการ 
ปองกันความเสี่ยงท่ีรอบคอบและรัดกุม
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เงื่อนไข 2 เงื่อนไข มีรายละเอียดดังน้ี 
เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู องคประกอบในการ 

ทํางานทุกอยางตองเร่ิมตนจากความรู ตองรูลึก รูกวาง 
สามารถนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และ 
ดําเนินการทุกขั้นตอนอยางรอบคอบ และระมัดระวัง 
เพราะหากไมมีความรูการนําไปปฏิบัติก็อาจมีปญหา 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม  เปนสิ่งสําคัญใน 
การดํารงชีวิตในสังคม ความซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 
พากเพียร สามัคคี รอบคอบ ระมัดระวัง แบงปนใหกับ 
สังคม เพราะวาในสังคมมีคนดอยโอกาสอยูในฐานะ 
ลําบากอีกมาก ดังนั้น สําหรับผูท่ีมีฐานะดี มั่นคง มีจิตใจ 
เกื้อกูลและแบงปน จะทําใหสังคมดีขึ้น แตตองฉลาด 
ในการแบงปน ไมใชแบงปนจนกระทั่งตัวเองเดือดรอน



2. วิธีพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  3 หวง และ  2 เงื่อนไข สถานศึกษา 
มีวิธีดําเนินการในหลายลักษณะ เชน บูรณาการในการจัด 
การเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระการเรียนรู และการเปด 
โอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะ 
ดังกลาวดวยวิธีการท่ีหลากหลายผานกิจกรรมท่ีบูรณาการ 
กลวิธีตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมี 
ความสมบูรณ ท้ังในแงของความคิด พฤติกรรม หรือ 
อารมณและความรูสึก อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการปลูกฝงคุณลักษณะใหแกผูเรียน 

สําหรับวิธีการและคุณลักษณะท่ีสถานศึกษาได 
ปลูกฝง หรือพัฒนาผู เ รียน มีรายละเอียดดังท่ีจะกลาว 
ตอไปนี้



2.1 ความพอประมาณ 
ความพอประมาณ  การทําอะไรก็ตามตองให 

เหมาะสม พอประมาณ ไมฟุงเฟอ และฟุมเฟอย ความพอดี 
จะพอดีขนาดไหนขึ้นอยูกับแตละคน เพราะความพอดีของ 
แตละคนน้ันไมเทากัน 

การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียน 
รูจักความพอประมาณ หรือความพอเพียง มีสถานศึกษา 
หลายแหงดําเนินการ อยางเชน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
ไ ด จั ด วั นแบ งป นของ ใช ให เ พื่ อน   ส วน โ ร ง เ รี ย น 
สตรีวัดอัปสรสวรรค ไดจัดบริษัทจําลอง โดยใหนักเรียน 
นําของท่ีไมไดใชแลวมาขายในราคาถูก ท้ังนี้เพื่อฝกให 
นักเรียนไมฟุงเฟอและฟุมเฟอย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
ไดฝกใหนักเรียนรูจักความพอประมาณในเร่ืองการใช 
น้ําประปาและใชไฟฟา โดยใหนักเรียนนําใบเสร็จรับเงิน 
คาน้ําประปาและคาไฟฟาแตละเดือนมาวิเคราะหและ 
เปรียบเทียบกับเดือนท่ีผานมา วาการใชเปนอยางไร 
ใชมากขึ้น หรือลดลงเพราะเหตุใดโดยมีค รู ท่ีสอน
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สาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ รับผิดชอบนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตนและครู ท่ีสอนสาระการเ รียนรู 
วิทยาศาสตร รับผิดชอบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การดําเนินงานของสถานศึกษาท้ัง 3 แหง เปนการปลูกฝง 
ความพอประมาณ ในเร่ืองการใชของ แตยังมีสถานศึกษา 
ท่ีปลูกฝงความพอประมาณในเร่ืองอื่นอีก เชน เรื่องการ 
พูด  สถานศึกษาท่ีใหนักเรียนดําเนินการในเร่ืองนี้คือ 
โรงเรียนศึกษานารี ไดนําภาษามือ มาใชหยุดการพูดของ 
นักเรียนโดยการพูดของนักเรียนแตละคร้ังตองพูดนอย 
ฟงมาก สิ่งท่ีพูดตองไดสาระจึงจะพูดได นอกจากเร่ือง 
การพูดแลวยังมีเร่ืองการทํารายงานสงครู ถาเปนการเขียน 
ครูจะกําหนดจํานวนหนากระดาษใหนักเ รียนเขียน 
นัก เ รียนจะ เขี ยนมาก  ๆ  ไมได  สิ่ ง ท่ี เขี ยนตองเปน 
องคความรูจริง ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนรูจักการพอประมาณ 
โดยใชการใชกระดาษเปนสื่อในการพัฒนา



2.2 ความมีเหตุผล 
ความมีเหตุผล  การทําอะไรก็ตามตองมีเหตุผล 

ไมทําตามกระแสแตตองพิจารณาใหรอบคอบวาเหมาะสม 
หรือไม ซึ่งการปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล ไดมี 
การดําเนินการผานการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรู 
ตาง ๆ และผานการเขารวมกิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษา 
กําหนด ดังเชน โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) 
ในพระราชูปถัมภ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมศีลธรรมวันละ 
นิด โดยมุงหวังใหนักเรียนมีศีลธรรมพื้นฐานและเคารพ 
ศักดิ์ศรีคุณคาของคน เพื่ อจะไดอยู ในสังคมอยางมี 
ความสุข 

วิธีการท่ีสถานศึกษานํามาใชคือ การใชวิกฤตของ 
สังคมปจจุบันใหเปนโอกาส โดยจัดทําวีดีทัศนเหตุการณ 
ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน แลวนํามาเปดใหนักเรียน 
ทุกคนไดดู ไดฟง หนาเสาธงในตอนเชาทุกวัน นอกจากนั้น 
เวลาท่ีครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนในแตละสัปดาห (1 คาบ) 
ก็จะทําเชนเดียวกัน หลังจากท่ีนักเรียนดูแลว ครูจะตั้ง
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คําถามใหนักเรียนวิเคราะหวาจากภาพที่นักเรียนไดเห็น 
นักเรียนจะปฏิบัติอยางไร ใหนักเรียนไดสะทอนความรูสึก 
เมื่อนักเรียนไดฝกมาก ๆ และมีขอมูลเพียงพอ ก็จะกําหนด 
เปนกฎกติกา  ใหนักเรียนปฏิบัติ เชน นักเรียนตองอดทน 
อดกลั้น รูจักขอหาม กติกาของสังคมวาสิ่งใดควรสิ่งใด 
ไมควร เปนตน 

การพัฒนาใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล ตามวิธีการ 
ท่ี โ ร ง เ รี ยน ทีป ง ก ร วิทย าพั ฒน  ( วั ด น อ ย ใน )  ใ น 
พระราชูปถัมภ นํามาใชเปนการพัฒนาผานกิจกรรมการคิด 
วิเคราะหตามกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น แตอยางไร 
ก็ตามการพัฒนาใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผลยังมีวิธีการ 
ปฏิบัติอื่น ๆ อีก ดังเชน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 
ไดจัดกิจกรรมผานการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษาฯ ดวยการใหนักเรียนวิเคราะหคุณคาแท 
คุณคาเทียมของโทรศัพทมือถือ ตามประเด็นที่กําหนด
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โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อใหนักเรียนมีเหตุผล 
ในการใชโทรศัพทนั่นเอง 

อนึ่ง การปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล โดย 
ผานกระบวนการคิดวิเคราะห ดังเชน ท่ีสถานศึกษาท้ัง 
2 แหง ไดดําเนินการ ถานักเรียนไดรับการพัฒนาอยาง 
ตอเนื่องก็จะซึมซับและติดตัวไปตลอดชีวิต เมื่อจะคิด 
จะพูด จะทําจะใชอะไรก็จะมีเหตุผล สามารถแยกแยะ 
ไดวาสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดไมควรปฏิบัติ



2.3 การสรางภูมิคุมกัน 
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ด ี ตองไมประมาท มีการ 

เ ต รี ยมพ ร อ มต อ ก า ร รอ ง รับ ผลก ระทบและก า ร 
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 
และกวางขวางท้ังทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ 
วัฒนธรรม ในอนาคตท้ังใกลและไกล 

ดังนั้น  การสรางภูมิคุมกันใหเกิดแกผูเรียนจึงมี 
หลายลักษณะ ดังเชน โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด 
จวนอุปถัมภ” ไดดําเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหนักเรียนรูจักคุณคา 
ของเงิน  ดวยการขอใชท่ีดินวางเปลาขาง ๆ โรงเรียนให 
นักเรียนทําการเกษตร เร่ิมตั้งแตการวิเคราะหลักษณะดิน 
การเลือกประเภทของพืชท่ีจะปลูก (เนนประเภทผัก) เมื่อ 
ตัดสินใจแลววาจะปลูกพืชชนิดใด นักเรียนก็จะวางแผน 
และลงมือปฏิบัติ โดยเร่ิมตั้งแตการปรับดินท่ีเพาะปลูก 
ผลผลิตท่ีไดนักเรียนนําไปขาย และทําบัญชีรายรับรายจาย 
การทํากิ จกรรมดังกล า วใช เ วลาว า งจากการ เ รียน
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โรงเรียนปญญาวรคุณ ดําเนินการผานการจัดการเรียนรู 
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครู 
ท่ีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนผูรับผิดชอบและ 
วิธีท่ีใชในการพัฒนานักเรียน มีดังนี้ แบงนักเรียนออกเปน 
กลุม ๆ โดยใหแตละกลุมคิดวิเคราะหตามกรอบท่ีกําหนด 
คือ จะเลือกทําอะไรก็ไดตองพอเหมาะ พอดี และชวยเหลือ 
ครอบครัวได   โดยการไปหาประสบการณภายนอก 
โรงเรียนและเมื่อสิ้นภาคเรียนจะตองนํามาเปดบรูทแสดง 
ท่ีโรงเรียนในระหวางท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอก 
โรงเรียน จะมีครูไปตรวจเย่ียมเปนระยะ ๆ ผลปรากฏวา 
นักเรียนทํากิจกรรมหลากหลาย เชน คิดสูตรทําบาบีคิว 
รับเสื้อผาจากโรงงานมาขาย ฯลฯ ผลที่นักเรียนทํากิจกรรม 
ดังกลาว พบวา จากนักเรียน 133 คน นักเรียนเกือบท้ังหมด 
(132 คน) พึงพอใจถึงพอใจมาก ประสบการณท่ีนักเรียน 
ได รับคือ  การวางแผนการทํางาน  โดยแตละกลุ ม 
มีสมาชิกประมาณ 8 คน แตละคนตองแบงเวลาในการรวม
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ทํากิจกรรมโดยไมใหเสียเวลาเรียนสิ่งท่ีนักเรียนไดรับ 
นอกจา กก ารว า ง แผนก าร ทํ า ง านแล ว คื อ  ทั กษ ะ 
การแกปญหา ความภาคภูมิ ใจในสิ่ง ท่ีปฏิบัติ  ความ 
รับผิดชอบ การมีเจตคติท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริต และท่ีสําคัญ 
คือนักเรียนเรียนอยางมีความสุข 

สวนโรง เรียนวัดชาง เหล็ก  ซึ่ ง เปนโรงเ รียน 
ประถมศึกษามีวิธีการสรางภูมิคุมกันใหนักเรียน แตกตาง 
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียนท่ีกลาวมาคือ โรงเรียน 
มุงเนนใหนักเรียนทุกคนมีจิตวิญญาณในเรื่องศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา โดยนักเรียนทุกคนตองเลือกเลนกีฬาตาม 
ความสนใจคนละ 1 อยาง ในชวงเวลา 14.30 – 15.30 น. 
สวนเ ร่ืองของศิลปะและดนตรี จะเรียนในชวงหลัง 
เลิกเรียน และวันหยุดเสาร – อาทิตย  การดําเนินการเชนนี้ 
ส ง ผล ใหนั ก เ รี ยนมี สุนท รียะและมี ความคิ ด ริ เ ร่ิ ม 
สรางสรรค นอกจากนั้น การสรางภูมิคุมกันใหนักเรียน
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สิ่งสําคัญคือ  ตองใหนักเ รียนมีทักษะการคิด  ดังนั้น 
โรงเรียนจึงกําหนดใหวันอังคารของทุกสัปดาหหลังจาก 
เคารพธงชาติ เส ร็จแลวกํ าหนดใหมีกิจกรรมสาธิต 
การทดลองทางวิทยาศาสตร งาย ๆ สั้น ๆ โดยครูจะเปน 
ผู เตรียมนักเ รียน   เมื่อทดลองเสร็จจะมีการสรุปและ 
มีคําถามใหนักเรียนตอบคนท่ีตอบไดก็จะไดรับรางวัล 
ซึ่งนักเรียนมีความภาคภูมิใจมาก 

อนึ่ง การสรางภูมิคุมกันใหนักเ รียนนอกจาก 
ดําเนินการดวยวิธีการดังกลาวแลว โรงเรียนนวลนรดิศ 
วิทยาคม รัชมังคลา-ภิเษก ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน 
รูปของฐานการเรียนรูมีทั้งหมด 39 ฐาน เชน ฐานเร่ือง 
กลวย เผาถาน หญาแฝก ฯลฯ นักเรียนทุกคนตองเลือก 
เรียนรู 1 ฐาน และการเปลี่ยนฐานจะเปลี่ยนไดปละ 1 คร้ัง 
การเรียนรูในแตละฐานมุงเนนใหนักเรียนรูจักการแสวงหา 
ความรูดวยตนเอง ดวยการจัดทําโครงงานในเร่ืองท่ี
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เกี่ยวกับฐานการเรียนรูท่ีเลือก ผลงานท่ีเกิดและไดรับ 
คะแนนผลการประเมินระดับ 4 หรือไดรับเหรียญทองจะ 
นํามาจัดนิทรรศการ “ในวันเปดบานนวลรัช”



2.4 เงื่อนไขความรู 

การทํางานทุกอยางตองเร่ิมตนจากความรู ซึ่งตอง 
รูลึก รูกวาง และสามารถนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ 
วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอนอยางรอบคอบและ 
ระมัดระวัง 

การจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีความรูอยาง 
รูลึก รูกวาง และสามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติได 
จะเห็นไดวาสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการเพราะอยาง 
นอยตองบรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 แตการจะให 
นักเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติ เร่ิมตั้งแตการวางแผน 
และดําเนินการทุกขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมี 
ปญหาก็สามารถแกปญหาได และสามารถแสวงหาความรู 
ไดดวยตนเอง โครงการท่ีสถานศึกษาดําเนินการและ 
ปรากฏผลอยางเดนชัด เชน  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบางมด 
วิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
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การจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนปญญาวรคุณ 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในฐานการเรียนรูท้ัง 39 ฐาน 
ของโรง เรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิ เษก 
รายละเอียดดังไดกลาวไวแลวในหัวขอ 2.3



2.5 เงื่อนไขคุณธรรม 
คุณธรรม  เปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคม 

ความซื่อสัตยสุจริต  ขยัน อดทน พากเพียร สามัคคี 
รอบคอบ ระมัดระวัง และการแบงปนใหกับสังคม เปน 
คุณธรรมที่กลาวไวในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการเสริมสรางคุณธรรมใหแกเด็กและเยาวชนมี 
อยูหลากหลายไมวาจะเปนการอบรมสั่งสอนโดยตรงของ 
ผูปกครอง หรือครูผูเกี่ยวของ การฝกการเอาใจเขามาใสใจ 
เรา การเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม 
การมีตัวแบบท่ีดีในสังคม การเลานิทานเสริมสราง 
คุณธรรม หรือการสรางสังคมจําลองใหบุคคลเรียนรูถึง 
การอยูรวมกันโดยใชคุณธรรม เปนตน เมื่อวิเคราะหแลว 
จะเห็นไดวาการเลือกใชกลวิธีในการเสริมสรางคุณธรรม 
เพียงวิธีการหนึ่งวิธีการใดนั้น ยังมีประสิทธิผลจํากัด 
จึงควรเสริมสรางคุณธรรมผานกิจกรรมที่บูรณาการกลวิธี 
ตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีมี 
ความครบถวนสมบูรณท้ังในแงของความคิด พฤติกรรม
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หรืออารมณความรูสึก อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการปลูกฝงคุณธรรมแกเด็กและเยาวชน 

คุณธรรมท่ีสถานศึกษาปลูกฝงใหนักเรียนโดยให 
ทํากิจกรรมตาง ๆ มีดังน้ี 

1)  การประหยัด 
พ จน า นุ ก ร ม ฉ บั บ ร า ช บัณ ฑิ ต ยส ถ า น 

พ.ศ.2546  ไดนิยามคําวา  “ประหยัด” ไววา หมายถึง 
ก ารยับยั้ ง ระมัดระวั ง   ใช จ า ยแตพอควรแก ฐ านะ 
(ราชบัณฑิตยสถาน,  2546)  เด็กและเยาวชนท่ีได รับ 
การบมเพาะคุณธรรมในดานความประหยัด จะเขาใจถึง 
ฐานะการเงินของตน ไมใชจายสุรุยสุรายเกินตัว รูจักคุณคา 
ของเงินและรู จักเก็บออม อีกท้ังยังดํา เนินชี วิตอยาง 
ประหยัดบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
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อนึ่ง วิธีการท่ีสถานศึกษาไดนํามาใชในการ 
ปลูกฝงคุณธรรมเรื่อง การประหยัดมีหลากหลายวิธีปฏิบัติ 
เชน อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดดําเนินโครงการ 
ธนาคารขยะ โดยธนาคารจะเปดทําการทุกวันศุกร เวลา 
14.30 – 16.00 น.  การดําเนินการของธนาคารมีการจัดทํา 
ระบบบัญชีเงินฝาก ระบบตรวจสอบ สมุดคูฝาก สมุดฉีก 
ฝาก สมุดเงินสด เหมือนกับธนาคารพาณิชยท่ัวไป  การ 
จัดเก็บขยะของนักเรียนจะมีการแยกขยะสําหรับนําเงินไป 
ชวยเหลือคนพิการ โดยมีผูประกอบการมารับซื้อขยะ 
ทุกวันศุกร เวลา 14.30 – 16.00 น. เชนเดียวกัน เงินท่ีได 
จากการขายขยะจะนําฝากธนาคาร โดยแยกบัญชีเปน 2 
บัญชีคือ บัญชีท่ัวไปกับบัญชีเพื่อนําไปชวยเหลือคนพิการ 

การดําเนินการโครงการขยะ นอกจากนักเรียน 
ของอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการแลว 
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
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ก็ดํ า เนินการโดยใชชื่ อว า  โครงการ  “ธนาคารขยะ 
RECYCLE  สายใยรักแหงครอบครัว” วิธีดําเนินการ 
ก็คลายกับของอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ตางกันท่ี 
ผูรับซื้อคือ นักเรียนโดยแบงเปนชุด แตละชุดประกอบดวย 
ผู รับซื้อขยะ ผูชั่ ง  และบอกปริมาตร  ผูคิดราคาขยะ 
ผูจดบันทึกปริมาณและราคา โดยจะรับซื้อสัปดาหละ 
1 วัน คือวันจันทร เวลา 7.30 น. เปนตนไป ขยะท่ีรับซื้อ 
จะนําไปขายใหกับ มว.วังพิเศษ 904 

การปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการประหยัดดวย 
การเห็นคุณคาของขยะแลว ยังมีวิธีอื่นอีก เชน โรงเรียน 
วัดอมรินทราราม  จัดกิจกรรมฉลาดบริโภคทันโลก 
โฆษณา โดยการปลูกฝงใหนักเรียนรูคุณคาของเงิน ดวย 
การคิดวิเคราะหกอนตัดสินซื้ออาหาร โรงเรียนศึกษานารี 
กําหนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําบัญชี 
รายรับ–รายจาย ทุกวัน และในการทํานั้นตองวิเคราะห
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ดวยวา ไดใชเงินอยางไร นักเรียนจะลดรายจายไดอยางไร 
โดยตองมี เหตุผลประกอบ ฝกทําอยางนี้ ทุกวัน  สวน 
โ ร ง เรี ยนศึ กษานารี วิ ทย า  ไ ด กํ าหนดใหนั ก เ รี ยน 
ชั้ นมั ธ ยม ศึกษาป ท่ี  1 –3  ทํ า บัญชี ร า ย รับ–รา ยจ า ย 
เชนเดียวกัน  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ใหนักเรียน 
ไปสํารวจสินคาในหางสรรพสินคา แลวใหนําขอมูล 
มาวิเคราะห แสดงใหเห็นถึงการประหยัด และอิสลาม 
วิ ท ย า ลั ย แห ง ป ร ะ เทศ ไท ย  กํ า ห นด ให นั ก เ รี ย น 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 2 ฝกทําบัญชี 
ครัวเรือนสานฝน โดยทําบัญชีรายรับ – รายจาย ท้ังของตัว 
นักเรียนเองและครอบครัว เปนรายวัน แลวนํามาสรุปเปน 
รายสัปดาหและรายเดือน 

2)  การมีน้ําใจ 
การมีน้ําใจ หมายถึง การแสดงออกถึงการ 

อาสาหรือเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรือทําเพื่อผูอื่นและ
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สวนรวม โดยไมหวังผลตอบแทนดังเชน โรงเรียนทีปงกร- 
วิทย าพัฒน  (ทวี วัฒนา )  ในพระร า ชูปถั มภ ฯ  ไ ด 
ปลูกจิตสํานึกในการทําความดี รูจักความรับผิดชอบท้ังตอ 
ตนเองและสังคม มีจิตอาสาทํางานสาธารณะประโยชน 
ใหแกสังคมที่ตนอาศัยอยู โดยใชความสามารถของตน 
ไมหวังผลตอบแทน ฝกความสามัคคีในการทํางานรวมกัน 
เพื่อจะไดเปนคนท่ีมีคุณภาพอยางย่ังยืน วิธีดําเนินการ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทุกคนเปนแกนนําในแตละ 
กิจกรรม และนักเรียนทุกคนตองเลือกเขารวมกิจกรรม 
คนละกิจกรรม กิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด เชน กิจกรรม 
สายใยสานใจ...จากพี่สูนอง  โดยพี่ ท่ีสอบเขาเรียนตอ 
ในสถาบันตาง ๆ ไดจะมาแนะนําและใหความรูกับนอง 
ในการสอบ  กิจกรรมสวยหลออยางมีสไตล  แตงกาย 
ใหถู กระ เ บียบ และอนามัยดีมีสุข  โดยในระหว า ง 
ดําเนินการจะมีการประชุม ประเมินผลการทํากิจกรรม
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ทุกสัปดาหและเมื่อสิ้นปการศึกษาจะมีการประเมินผล 
และมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 
และแตงกายดี



3. สรุปผล 
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษามีการกําหนดแผนไวชัดเจน 
เร่ิมตั้งแตผูบริหารและครู ตระหนักและเปนความสําคัญ 
ในเร่ืองดังกลาว โดยทุกฝาย ไดแก ผูปกครอง ชุมชน 
ผูบริหารสถานศึกษา และครู ตางก็มุงมั่นท่ีจะรวมกัน 
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง สวนกระบวนการในการพัฒนา แบงออกเปน 
2 กระบวนการคือ  กระบวนการเรียนรูและพัฒนา ไดแก 
การพัฒนาแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ใหเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน การพัฒนา 
ผูบริหารสถานศึกษาและครู ใหเปนตนแบบของสังคมใน 
การดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ 
กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใชวิธีการ 
เสริ มสร า งผ านกิ จกรรมที่ บู รณาการกลวิ ธี ต า ง   ๆ 
เขาดวยกัน ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาในชั้นเรียน
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กิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษากําหนด การใหนักเรียน 
ทําโครงงานและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สวนการ 
ถายทอดเนื้อหา องคความรูของครูตางก็มุงเนนท่ีการ 
ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงอยางบูรณาการ 3 หวง และ 2 เงื่อนไข คือ ความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน เงื่อนไข 
ความรูและเงื่ อนไขคุณธรรม  ความสํา เ ร็จของการ 
ดําเนินการของสถานศึกษา สรุปไดดังแผนภาพท่ี 1
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แผนภาพท่ี 1  แสดงความสําเร็จของการพัฒนานักเรยีน 

นักเรียน  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน 

เงื่อนไขความรู  เงื่อนไขคุณธรรม 

กระบวนการ 
จัดการ 

ศึกษาของ 
โรงเรียน 

การเรียนรูและ 
พัฒนา 

การเรียนรู 
ในชั้นเรียน 

การเขารวม 
กิจกรรมที่ 
สถานศึกษา 
กําหนด 

การเรียนรู 
จากการ 
ปฏิบัติจริง 

การทํา 
โครงงาน 

บุคลากรเปน 
ตนแบบที่ดีใน 
การดํารงชีวิต 

แหลงเรียนรู 
ภายในและภายนอก 

ทรัพยากร 
งบประมาณ 

ผูบริหารและ 
ครูตระหนักและ 
เห็นความสําคัญ 

ทุกฝาย 
มีสวนรวม
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พอเพียง
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