
๑ 

 

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๘๓ หมู่ที่ ๕ต าบลเขาพังอ าเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  รหัสไปรษณีย์ ๘๔๒๓๐  โทรศัพท์ ๐–๗๗๓๔–๖๐๙๓โทรสาร ๐–๗๗๓๔–๖๐๙๓ 
   Website www.ratchaprapa.ac.th 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ว่าที่ร.อ.ภูพยงค์คงชนะ โทรศัพท์๐๖๑ – ๓๑๗๑๕๕๘๙ 
ชื่อ-สกุลครูแกนนำ   นายสวัสดิ์    บุญรัตน์  โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๐๘๐๓๑๗๓  
ชื่อ-สกุลครูแกนนำ    นา งบุญเรียง จันทร์ทัน  โทรศัพท์๐๘๑   – ๙๖๙๐๘๘๐ 
 

๑.เหตุผลที่สถานศึกษาขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมได้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนอย่างต่อเน่ืองและท าให้
เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยให้
ความส าคัญและเชื่อมั่นว่าถ้าก าหนดให้สถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา ให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา การจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่า หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างข้ึนได้ในสังคมทุกระดับ เพื่อที่จะได้น าสังคมไทยสู่ “สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งอุปนิสัยพอเพียงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จะได้น าพาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มั่นคง
และยั่งยืนต่อไป 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้แนวทางของความพอดี ความมีเหตุผล และมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ซึ่งโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียง มีการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางด้านนโยบายและการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง เป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ความรู้ควบคู่
คุณธรรมในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษา 
อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร 
จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อน ามาพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ
องค์ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยสอดแทรกเน้ือหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรมในการด าเนินชีวิตให้กับนักเรียน พร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีนักเรียนที่เป็นแกนน าเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า รู้จักใช้ 
ใส่ใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนๆนักเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

http://www.ratchaprapa.ac.th/


๒ 

 

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม ให้อยู่ควบคู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองและเพื่อนนักเรียนที่
เป็นแกนน าอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีบทบาทในการ
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุม 
ปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน โดยสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ 
  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีการบริหารจัดการด้านอาคาร 
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งหมด ๒ หลัง อาคารประกอบจ านวน 
๒ หลัง มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน ได้แก่ โครงการปุ๋ยหมัก 
โครงการหมูหลุม โครงการไก่ไข่ โครงการปลาบ่อดิน โครงการปลาในกระชัง โครงการปลูกพืชไร่ 
โครงการปลูกพืชผักสวนครัว โครงการปลูกพืชสมุนไพร และโครงการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 
  ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ชุมชนให้ความส าคัญและสนับสนุนทางโรงเรียน
ในการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชุมชนและหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานและถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์แก่โรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
จากวิธีดังกล่าวท าให้โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนต้นแบบและศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยตระหนักและน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๒. ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย 
     ๒.๑ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูอัตราจ้าง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนจ าแนกตามระดับการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท รวม 
ภาษาไทย - ๑ ๑ - ๒ 
วิทยาศาสตร์ - ๑ ๒ - ๓ 
คณิตศาสตร์ - - ๑ - ๑ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- ๒ - - ๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - 
ศิลปะ - ๑ - - ๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ๔ - - ๔ 
ภาษาต่างประเทศ - ๑ ๑ - ๒ 
ปฐมวัย - - - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
บุคลากรทางการศึกษา - - ๑ - ๑ 

รวมทั้งสิ้น - ๑๐ ๖ - ๑๖ 
 
๒.๒ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
นักเรียนที่มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง (จ านวนคน/ร้อยละ) 

จ านวนนักเรียนแกนน า
ขับเคลื่อน 

ระดับมัธยมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๐ ๓๒ ๑๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๗ ๒๑ ๑๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๔ ๒๕ ๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐ ๒๐ ๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙ ๑๙ ๑๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๖ ๖ 

รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ ๑๒๓/๘๔.๒๕ ๕๘ 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๒.๓  บริบทของสถานศึกษา / ลักษณะชุมชน / ภูมิสังคม 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่๓๘๓หมู่ที๕่ต าบลเขาพังอ าเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีรหัสไปรษณีย์๘๔๒๓๐โทรศัพท์/โทรสาร๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓มีพื้นที่๕๓ไร่ 
 ปี พ .ศ .๒๕๒๗ เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านตา
ขุนวิทยา โดยมีการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการเข่ือนเชี่ยวหลานได้สนับสนุนจัดสร้างอาคาร

เรียนชั่วคราว โรงฝึกงาน ห้องน้ าห้องส้วม สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอลและปรับปรุงบริเวณให้จน
ใช้ได้ในปัจจุบัน 
 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งโดยแยกจากการเป็นโรงเรียน
สาขาให้ชื่อว่า ”โรงเรียนเชี่ยวหลานวิทยา “และกรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้ นายณรงค์  
กองมณี ครูใหญ่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยามาด ารงตำแหน่งครูใหญ่ ได้อนุมัติวงเงินจัดสร้างอาคารเรียน 

๑๐๘ล จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒ ,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ กรมสามัญศึกษาโดย นายมารุต บุนนาค ได้ลงนามเปลี่ยน

ชื่อโรงเรียนใหม่ตามชื่อเข่ือนรัชชประภาเป็น ”โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม “ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ 
กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว บ้านพักครู บ้านพักภารโรงและห้องน้ า
ห้องส้วมอย่างละ ๑ หลัง 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 
๑๐๘ล บ้านพักครู ๒ หลัง และถังเก็บน้ าฝน ฝ๓๓ จ านวน ๑ ชุด 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารชั่วคราว 
๑๐๔ /๓๐ จ านวน ๑ หลัง เป็นอาคารโรงฝึกงาน  

ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษา ได้จัดอนุมัติงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ
๒๐๖ /๓๐ จ านวน ๑ หลัง  

ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 
๑๐๘ล จ านวน ๑ หลัง บ้านพักภารโรง จ านวน ๑ หลัง  

ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน
แบบ ๘ คน จ านวน ๒ หลัง  

ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร
ส าหรับ ๓๐๐ นั่ง จ านวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑ ,๘๔๐,๐๐๐ บาท  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และมีพื้นที่ท าการเกษตร  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน เข่ือนรัชชประภา กองร้อย
ต ารวจตระเวรชายแดนที่ ๔๑๖ ศูนย์ศิลปาชีพต าบลเขาพัง ศูนย์ปราบปรามและปูองกันการประมงน้ าจืด
ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน โรงเรียนบ้านพัฒนา โรงเรียนบ้านพัฒนา ๒ วัดไกรสรเขมา
ราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาพัง อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  



๕ 

 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๘๐ ,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๔คน 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมอยู่ใกล้เข่ือนรัชชประภาเทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน กองร้อย
ต ารวจตระเวรชายแดนที่ ๔๑๖ ศูนย์ปราบปรามและปูองกันการประมงน้ าจืดภาคใต้ วัดไกรสรเขมาราม 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาพังซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนอีกทั้งได้รับการสนับสนุน
จากเข่ือนรัชชประภา ชุมชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ในเขื่อนรัชชป
ระภา และเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด “หลักคิดสู่วิถีพอเพียง” เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเก่ง ดี และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๒.๔ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา / อัตลักษณ์ของนักเรียน 
           เอกลักษณ์ คือ “มารยาทดี มีคุณธรรม” 

อัตลักษณ์  คือ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายดี”  
ค าขวัญของโรงเรียนคือ “ระเบียบวินัย ใฝุศึกษา พัฒนาชุมชน” 
ปรัชญาของโรงเรียนคือ“สุวิชาโน  ภว โหต”ิ  แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนา
วิชาการ  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  โดยการพัฒนาอาชีพและ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล 
 

  พันธกิจ 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวิถี
ชีวิตพอเพียง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่นและสู่ความเป็น
สากล  
 

เป้าหมายโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปูาหมายที่ก าหนด 
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
๓. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตในชีวิตประจ าวันแบบวิถีชีวิตพอเพียง 
๔. ผู้เรียนด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕. ผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการจัดการความรู้ น าความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน 
๖. ผู้เรียนแต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ มีอารมณ์แจ่มใส มีมารยาทไทยที่งดงาม 

 



๖ 

 

ด้านกระบวนการเรียนรู ้
๑. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นสากล 
๒. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เชิงประจักษ์  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานการเรียนรู้และ

การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
๓. โรงเรียนร่วมกับผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของผู้เรียน  
๔. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายครอบครัวและชุมชน 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  จิตอาสาในการจัดการเรียนรู ้
๖. สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
ด้านระบบการบริหารการจัดการ 
๑. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน 
๒. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน  แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลให้ได้พัฒนาตามศักยภาพ 
๓. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเน้นความเป็นท้องถิ่น/สังคมโลก 

 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู ้
๑. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
๒. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เป็น  “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

๒.๕ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีอะไรบ้าง/ใช้ประโยชน์อย่างไร)  

ล าดับ ฐานกิจกรรมการเรียนรู ้ ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๑ กิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก 

นักเรียนและครูมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าปุ๋ยหมักสามารถน ามูล
สัตว์ และซากพืชจากกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยง
หมูหลุม และการปลูกพืชไร่ มาผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
มากเพียงพอส าหรับน ากลับไปใช้ในการด าเนินงานเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เกี่ยวกับการปลูกพืชผักต่อไป 

๒ กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม 
นักเรียนและครูมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงหมูหลุม สามารถ
เลี้ยงหมูและเพื่อน ามาใช้เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย รวมทั้งน ามูล
ของหมูมาใช้ในการท าปุ๋ยหมัก 

๓ 
กิจกรรมการเลี้ยงปลา 
ในบ่อดิน 

นักเรียนและครูมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงปลาบ่อดิน  
สามารถเลี้ยงปลาและน ากลับมาใช้เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 

๔ 
กิจกรรมการเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

นักเรียนและครูมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงปลาในกระชัง 
สามารถเลี้ยงปลาและน ากลับมาใช้เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 

๕ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข ่
นักเรียนและครูมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงไก่โรงเรียนเป็น
ศูนย์บริการการบริโภคไข่โดยการจ าหน่ายไข่แก่สหกรณ์โรงเรียน
และชุมชน รวมทั้งได้น ามูลไก่มาเป็นองค์ประกอบในการท าปุ๋ยหมัก 

๖ กิจกรรมการปลูกพืชไร ่

นักเรียนและครูมีความรู้และสามารถปลูกพืชไร่ได้ผลผลิตที่ดีมี
คุณภาพโรงเรียนเป็นศูนย์บริการการบริโภคพืชไร่ที่ปลอดสารเคมี 
โดยการจ าหน่ายผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานแก่สหกรณ์โรงเรียน
และชุมชน รวมทั้งน าซากพืชมาเป็นองค์ประกอบในการท าปุ๋ยหมัก
ต่อไป 

๗ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร 

นักเรียนและครูมีความรู้และสามารถปลูกพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง  
สามารถน าพืชสมุนไพรที่ปลูกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพส าหรับให้บริการครู นักเรียน และ ผู้ที่มาเยี่ยมชม
โรงเรียนได้ 

๘ 
กิจกรรมการปลูกพืชผักสวน
ครัว 

นักเรียนและครูมีความรู้และสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้
เหมาะสมตามฤดูกาล ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพโรงเรียนเป็น
ศูนย์บริการการบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมี โดยการ
จ าหน่ายผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานแก่สหกรณ์โรงเรียนและ
ชุมชน รวมทั้งได้น าซากพืชมาเป็นองค์ประกอบในการท าปุ๋ยหมัก 

๙ โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 
นักเรียนและครูมีความรู้และสามารถเลี้ยงผึ้งโพรง  น าผลผลิตมาใช้
เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย  รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่น้ าผึ้ง 

 
 
 



๘ 

 

๓. แนวทางในการด าเนินการในด้านต่างๆซึ่งสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  ๓.๑ การบริหารจัดการ 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
มุ่งเน้นการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน คือ “จัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาวิชาการ เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพและเทคโนโลยีสู่ความเป็น
สากล” ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้บูรณาการใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินการ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและ
ชุมชนต่อไป 
  สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนน าผลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้เป็นทักษะในการด าเนินชีวิต สถานศึกษา ได้
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประจ าปี มีการบูรณาการและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีทักษะและเกิด
ความสุขในการเรียน เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ท าความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม แบ่งครูแกนน า
บูรณาการตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วได้มีการติดตามผลการด าเนินงานระหว่างด าเนิน
กิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรมตามโครงการมีการรายงานผลการด าเนินการ โดยใช้แบบทดสอบ /แบบ

บันทึกคะแนน/แบบประเมินโครงการและรายงานผลจากการด าเนินการ  โดยมีการน าข้อสรุป /
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานอยู่เสมอ เมื่อได้
มีการน าข้อสรุป /ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสรุปผลเป็นรายภาคการศึกษา และน าข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

 ๓.๒ บุคลากร 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมกับอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเกินกว่าครึ่งหน่ึง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายที่ถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ อันเห็นได้จากการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ จนท าให้เกิดผลประจักษ์ต่อตัวผู้เรียน 
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ใน



๙ 

 

ชุมชน ทั้งกับเขื่อนรัชชประภา  เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยว หลาน ส านักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุาและพืชพันธ์ (อุทยานแห่งชาติเขาศก  )เกษตรอ าเภอบ้านตาขุนศูนย์บริหารจัดการ

ประมงน้ าจืดภาคใต้โรงเรียนเครือข่ารป  ฯลฯ 
  บุคลากรหลายท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตให้กับผู้อื่นได้ มีวินัยในตนเอง ไม่ท าให้
ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน รวมทั้งมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มีใจกุศล บริจาคทาน
และท าบุญเป็นนิจ และมีส่วนร่วมในการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ  

และอีกทั้งยังมีความตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาและชุมชนได้ 
 

๓.๓ งบประมาณ 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีแผนงานการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ที่
พอเพียงและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินการตามแผนงบประมาณ
พร้อมติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการและปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้
เหมาะสมในปีต่อไป มีการวางแผนการด าเนินงานบริหารจัดการงบประมาณในการด าเนินงาน /

โครงการ/กิจกรรม โดยค านึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชนอย่างคุ้มค่าและผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในทักษะชีวิตได้ มีการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณ ท า

ความเข้าใจในการจัดสรรซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ชุมชนและสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได้ทุกงาน ทุกโครงการ 
และทุกกิจกรรม 
  เมื่อด าเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ 
ตรวจสอบการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ ติดตามการใช้ประโยชน์จากสื่อวัสดุที่จัดซื้อเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน จากการด าเนินการบริหารงบประมาณได้น าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการด าเนินงาน โดยการน าข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาให้
ก้าวหน้าและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
 

๓.๔ แหล่งเรียนรู้ 
  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของศึกษา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ท าการเกษตรประกอบกับโรงเรียน  
มีพื้นที่ในการท ากิจกรรมการเกษตรอย่างเพียงต่อจ านวนนักเรียน มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ 
ซึ่งสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ประจ าฐานการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสื่อความได้ถูกต้องและชัดเจน มีการประเมินผล
การใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และน าผลการประเมิน
มาพัฒนา ปรับปรุงฐานการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ท าให้โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีฐานการเรียนรู้ที่
สามารถรองรับนักเรียน สถานศึกษาอื่น ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานและใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๑๐ 

 

๓.๕ วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษาโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 

๓.๕.๑. การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
ภายใต้แนวทางของความพอดี ความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ซึ่งโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียง มีการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นเหตุ เป็นผล พอประมาณ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเองและสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชุน 
 มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการศึกษาซึ่งยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “จัดการศึกษาที่
มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาวิชาการ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญา เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพและเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล” ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการการจัดการเรียน  การสอน เพื่อให้เรียนมี
คุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี ทางโรงเรียนจึง
ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและชุมชน 
 
  ๓.๕.๒. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีแผนงาน /โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ๓.๕.๓การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนน าผลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในทักษะชีวิต สถานศึกษา
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประจ าปี มีการบูรณาการและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีทักษะและเกิด
ความสุขในการเรียน มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการน านโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๑ 

 

มาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ท าความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม 
แบ่งครูแกนน าบูรณาการตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระ จากการจัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานระหว่าง
ด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการรายงานผลการด าเนินงานระหว่างด าเนิน
กิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการรายงานผลการด าเนินการโดยใช้แบบทดสอบ/แบบ
บันทึกคะแนน/แบบประเมินโครงการและรายงานผลจากการด าเนินการ 

โดยมีการน าข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน เมื่อได้มี
การน าข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สรุปผลเป็นรายภาคการศึกษา และน าข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 
  ๓.๕.๔การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานสัมพันธ์กับชุมชน เผยแพร่ข่าวสารและหลักการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน
สถานศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 ๓.๕.๕ความสัมพันธ์ชุมชนกับหน่วยงานภายนอก 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับการสนับสนุน
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชุน จัดบรรยายให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนอ าเภอบ้านตาขุนและ
ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและการประสานงานอย่างดีจากผู้น าท้องถิ่น จนท าให้ชาวบ้านใน
ชุมชนอ าเภอบ้านตาขุนมีการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้นในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต พออยู่ พอกิน พอเพียงและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี ท าให้ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้
การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

 

๔. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

    ๔.๑ ผู้บริหารสถานศีกษาพอเพียง 
๔.๑.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 
ผู้บริหารมีการจัดท าวารสารเผยแพร่การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 



๑๒ 

 

๔.๑.๒ การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
  ผู้บริหารน าความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติและน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
พอประมาณ กับศักยภาพของตนและภูมิหลัง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับ
ตนเอง และสถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมในการด าเนินชีวิต ท าให้คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษามีแบบอย่างที่ดีในการน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
  ๔.๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้บริหารสามารถน าประสบการณ์ในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองปฏิบัติมา
ถ่ายทอดและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนประสบ
ความส าเร็จจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการศึกษาโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “จัดการศึกษาที่
มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาวิชาการ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพและเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล ” ผู้เรียนมีคุณธรรมน า
ความรู้โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเน่ือง 
 

๔.๑.๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้บริหารน าความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ “จัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาวิชาการ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการ
พัฒนาอาชีพและเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล ”ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้น า
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

 
๔.๑.๕ การสร้างความสัมพันธ์กับครู   บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองและ

ชุมชน  
ผู้บริหารน าความรู้และประสบการณ์ที่ตนได้รับจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปฏิบัติขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเน่ือง อาทิ เช่น โครงการรัชประภาสานฝันร่วมกับเขื่อนรัชชประ
ภา  โครงการปลูกปุาประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ร่วมกับอ าเภอบ้านตาขุน และประชาชนจิต
อาสา การให้ความรู้เรื่องการต่อยอดทุเรียน ร่วมกับเขื่อนรัชชประภา และอ าเภอบ้านตาขุน การให้
ความรู้ต่างๆ ของโรงเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน  การท าเหรียญโปรย
ทานไปให้งานศพในชุมชน 

 
 

 



๑๓ 

 

๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๒.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่ากึ่งหน่ึงในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนและการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
๔.๒.๒ การพัฒนาและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเอง อันจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โครงการรัช
ประภาสานฝัน ร่วมกับเขื่อนรัชชประภา โครงการปลูกปุาประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ร่วมกับ
อ าเภอบ้านตาขุน และประชาชนจิตอาสา การให้ความรู้เรื่องการต่อยอดทุเรียน ร่วมกับเขื่อนรัชชประภา 
และอ าเภอบ้านตาขุน การให้ความรู้ต่างๆ ของโรงเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนที่มาศึกษา
ดูงาน  การท าเหรียญโปรยทานไปให้งานศพในชุมชน 
 
  ๔.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร  หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้นมี 
การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล  มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วย
การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานของหลักสูตรพุทธศักราช 2551รวมทั้ง 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ จนสามารถพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  
และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็น
ผล นักเรียนสามารถถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 
 ๔.๒.๔ พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายเป็นแบบอย่างที่ดีได้  
 ครูมากกว่ากึ่งหน่ึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและการประเมินผลตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
โดยครูผู้สอนมีส่วนร่วมใน กระบวนการเรียนการสอน น าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาพัฒนา 
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของ
ผู้เรียน 
 
 ๔.๒.๕ การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนครู   นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  
 ครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมีครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนท าให้มีครูแกนน าที่
สามารถน าบทเรียนความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น น้ า



๑๔ 

 

วิเศษในครัวไทย หน่อไม้ดัดจริต ปุ๋ยพันล้าน จากการถอดบทเรียนของตนมาจัดท าเป็นสื่อขยายผลสู่
ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ จนเห็นผล ประจักษ์ ท าให้มีสถานศึกษาเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 
 ๔.๒.๖ ครูแกนน าทุกกลุ่มสาระ เขียนตัวอย่างเรื่องเล่าของครู ในการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้/ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างหลักคิด
พอเพียงให้แก่นักเรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารในภาคผนวก   

๔.๒.๖.๑ มีวิธีการอย่างไรในการสอดแทรกเน้ือหา/บูรณาการในรูปแบบกระบวนการ
ในขั้นน า/ขั้นสอน/ขั้นสรุป หรือการท าโครงการ/โครงงาน หรือในวิถีชีวิต  

๔.๒.๖.๒  มีเครื่องมือช่วยสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนอะไรบ้าง ใบงาน  ชุดค าถาม การ
ทบทวน การท างานหลังการปฏิบัติ การถอดบทเรียนความส าเร็จ/ล้มเหลว ผังมโนทัศน์ หรืออื่นๆ 

๔.๒.๖.๓  มีวิธีตรวจสอบวัดผล/ประเมินผลอย่างไร จึงท าให้ครูมั่นใจว่านักเรียนได้ 
เรียนรู้ แล้วเข้าใจและน าไปใช้จริงได้ 
 
๔.๓ นักเรียน 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีนักเรียนที่เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา และปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีดังนี้ 

๔.๓.๑ มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติตนอยู่อย่าง
พอเพียง นักเรียนน าอาหารกลางวันใส่ปิ่นโตมารับประทานที่โรงเรียน นักเรียนเดินเท้ามาโรงเรียน 
 

๔.๓.๒ มีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่า และเกิดศรัทธาในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ ใช้ในการด าเนินชีวิต นักเรียนมีทักษะในการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์ เช่น การปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ดฟาง ปลูกพืชสมุนไพร พืชไร่ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหมู
หล่ม การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และกระชัง เป็นต้น จากการท ากิจกรรมดังกล่าว
ท าให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

๔.๓.๓ มีความรู้ คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 นักเรียนมีความรู้คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน น ามาพัฒนาตนเองจนสามารถจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

๔.๓.๔ มีความส าเร็จที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 



๑๕ 

 

 นักเรียน ส่วนใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการมีวินัย การใช้จ่าย มีการออมทรัพย์ตาม
ศักยภาพหรือใช้จ่ายทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล การใช้ประโยชน์
จากสาธารณะสมบัติอย่าง ประหยัดและคุ้มค่า ผู้เรียนมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น ไม่เบียดเบียน
หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น รวมทั้ง กระท าตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม  นักเรียนแกนน า
และเพื่อนนักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท ากิจกรรม จนประสบ
ความส าเร็จ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค เป็นประจ าทุกปี 

๔.๓.๕ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาจนมี
นักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงเพิ่มจ านวนข้ึน คิดเป็นร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด  จน
สามารถเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายใน
สถานศึกษา และจัดกิจกรรมขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอก
สถานศึกษาจนเห็นผล 
 
๔.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา 

๔.๔.๑ ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความ
สนใจเห็นคุณค่า ศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ
ความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต อย่างพอเพียง 
 
 ๔.๔.๒   บทบาทในการให้ การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขันเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

มีบทบาทในการสนับสนุน จัดหางบประมาณในการส่งเสริม สถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล เห็นชอบในการด าเนินโครงการต่างๆตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้โครงการต่างๆ
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 

๕.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ / สิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ และ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนดูแลรักษาและ
พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม  รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวสาร
และหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนท าให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

 



๑๖ 

 

๕.๑ ความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  มีอาคารสถานที่ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย
อาคารเรียน  อาคารอเนกประสงค์  และห้องกิจกรรมต่างๆ   ที่มีความเหมาะสมเอื้ออ านวยต่อการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะมีผู้รับผิดชอบดูแล
การใช้  ปรับปรุง พัฒนา และรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจน มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน มีแผนการปฏิบัติงาน โครงการและงบประมาณใน
การด าเนินงาน มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
รวมถึงมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ทั้งนี้ครู
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๕.๒ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยการอยู่อย่างพอเพียงให้กับ
นักเรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวยนักเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายนอกและแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ส าคัญ อาทิ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ าจืดภาคใต้สุ
ราษฎร์ธานี  โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาคลองแสง เป็นต้น  
ส าหรับแหล่งเรียนรู้ภายใน  โรงเรียนได้มีการจัดโครงการชุมชนอยู่ดีมีสุข  ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้  จ านวน ๙ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปุ๋ยหมัก กิจกรรมหมูหลุม กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน  
กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมปลูกพืชไร่ กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร  กิจกรรม
ปลูกพืชผักสวนครัว และกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  โดยแต่ละกิจกรรมจะมีคุณครูและนักเรียน
รับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีการวางแผนการด าเนินงานและด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  มีการประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และน าผลการประเมินมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ืองจนได้รับการยอมรับและสามารถรองรับการมาศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕.๓ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มีล าน้ าส าคัญ ที่
สามารถใช้ได้ตลอดปี คือล าน าคลอง  ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของต้นน้ าตาปีที่หล่อเลี้ยงประชากรชาวจังหวัด
สุราษฏร์ธานี  สภาพของดินเป็นดินลูกรังผสมดินด า มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือท า
การเกษตร  บริบทรอบ ๆ โรงเรียน จึงเป็นชุมชนชาวสวนที่ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง
เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เมื่อศึกษาบริบทอื่นก็จะพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริหารจัดการ
ประมงน้ าจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  หรือศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน  ส่วนบริบทภายใน เนื่องจาก
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  มีพื้นที่จ านวน ๕๓ ไร่  และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ 



๑๗ 

 

และมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถใช้ได้ตลอดปี  สภาพของดินก็เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูกหรือท าการเกษตร ดังนั้น โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมจึงมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 

๖. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 

๖.๑ การวางแผนและด าเนินการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นเพื่อมาศึกษาดูงานเช่น โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียน
พระแสงวิทยา เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษา
อื่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
๖.๒ ชุมชนให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสามารถ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท าให้ชุมชนให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

๖.๓ สถานศึกษามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับการสนับสนุนใน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชนจัดบรรยายให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนต าบลเขาพังและ
ชุมชนใกล้เคียงซ่ึงได้รับการสนับสนุนและการประสานงานอย่างดีจากผู้น าท้องถิ่นจนท าให้ชาวบ้านใน
ชุมชนต าบลเขาพังและชุมชนใกล้เคียงมีการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้นในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตพออยู่พอกินพอเพียงและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี 
 

๖.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นได ้
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 (สถานศึกษาพอเพียง สพฐ.) และได้รับการรับรองการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษาเรียนรู้ และน าไปปฏิบัติเป็นผลส าเร็จจากรายการ “ก้าวอย่าง
พอเพียง” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตให้กับชุมชน และ
สังคม รวมทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 

๖.๕ ผลความส าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงาน
อ่ืน 



๑๘ 

 

 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นเขื่อน
รัชชประภาเทศบาลต าบลบ้านเชียวหลาน เกษตรอ าเภอเป็นต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาอื่นในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มต าบลเขาพัง และต าบล
ใกล้เคียง ท าให้ชุมชนหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเครือข่ายเห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วมมือใน
การขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
   


