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ที่มาและหลักการ 
การศึกษา vs องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ให เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวน

ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดการศกึษาใหแกประชาชนในพื้นที ่



การจัดการศึกษาทองถิ่น 
อ งค ก ร ปกค รอ ง ส ว นท อ ง ถิ่ น ทํ า หน า ที่ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมี

คุณภาพ  ไดมาตรฐาน อยางทั่วถึงแกประชาชนในเขตพื้นที่
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   



รูปแบบการจัดการศึกษา 
1 การศึกษาในระบบ (Formal Education) 
เปนการศึกษาที่กํ าหนดจุดมุ งหมาย วิธี การศึกษา 

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 

ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน โดย

แบงเปน 2 ระดับ ประกอบดวย 

• การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

2 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)  
เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 

การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการ

สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของบุคคลแตละกลุม การจัดการศึกษานอกระบบของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การฝกอบรมอาชีพ

ใหแกราษฎร การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 

เปนตน 

3 การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) 
เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 

ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือ แหลงความรูอื่น 

ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ไดแก ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานหองสมุดชุมชน 

จัดการสอนใหกับเด็กเรรอนตามชุมชนเมืองใหญการอนุรักษ

และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศูนยคอมพิวเตอรทองถิ่น ศูนย

การเรียนรูตางๆ เปนตน 



สถานการณและปญหาการศึกษาของประเทศไทยที่ผานมา 

คุณภาพการศึกษา 

• พัฒนาเด็ก 0-5 ขวบ มีพัฒนาการสมวัยลดลง 
• ผลสัมฤทธทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากคะแนน O - net ยังอยูในระดับไมเปนที่พอใจ 
• ความสามารถการเรียนรูของผูเรียนเมื่อเทียบกับ

นานาประเทศทั้งใน ASEAN และระดับโลก ไทยอยู
ในอันดับหลัง 

• ทักษะการเรียนรูในการสังเคราะห วิเคราะหต่ํา 
• ทักษะดานภาษาและทักษะดานการแขงขันอยูใน

เกณฑต่ํากวามาตรฐาน 
• ผลผลิตบุคลากรจากระบบการศึกษาไมตอบโจทย

ตลาดแรงงาน 

การบริหารจัดการการศึกษา 

• สัดสวนจํานวนนักเรียนตอหองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
• จํานวนครูตอนักเรียน ต่ํากวาเกณฑ โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็ด 
• ครูเกินและขาดแคลนอยางมนีัยยะในบางสาขาวิชา 
• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษาที่สะทอน

คุณภาพผูเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ 
• สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็ก (นักเรียนนอยกวา 

120 คน) มีจํานวนมากเกินไป และเพิ่มขึ้นทุกป 
• รัฐบาลสวนกลางเปนผูรับภาระการจัดการศึกษาในทุก

ระดับและประเภทการศึกษา 
• กลุมผูมีรายไดนอยรับภาระคาใชจายในสัดสวนที่มาก 

 
 

คุณภาพการศึกษาในดานวิชาการและคุณลักษณะของผูเรียน

ยังไมเปนที่นาพอใจและทักษะของกําลังแรงงานไมตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงาน 

*ขอมูลอางอิงจากรายงานกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงินเพื่อ

การศึกษาของรัฐ การใชจายในหลายๆโครงการและกิจกรรม

ไมสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน 



กรอบแนวคิดความเชื่อมโยง 
การบริหารจัดการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กับยุทธศาสตรและแผนระดับตาง ๆ 

รัฐธรรมนูญ ฉบับป 2560 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศดานสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 

การจัดการศึกษาทองถิ่น 

สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและบริบทสังคมโลก 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 



รัฐธรรมนูญ ฉบับป 2560 และการศึกษาทองถิ่น 

มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแต กอนวัยเรียนจน

จบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล

และพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ

สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวน

รวมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการให

ประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบ

ตางๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และ

จัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  

การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได ตาม

ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐ 



รัฐธรรมนูญ ฉบับป 2560 และการศึกษาทองถิ่น 

มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 

หมวดที่ 14 การปกครองสวนทองถิ่น 

ดานการศึกษา ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษา ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 



พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
การบริหารจัดการการศึกษาทองถิ่น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สําคัญ  ดังนี้ 

มาตรา 9 วรรค (2)  
การจัดระบบ โครงสราง 

แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด

การศึกษาใหมีการกระจาย

อํ า น า จ ไ ป สู เ ข ต พื้ น ที่

การศึกษาสถานศึกษาและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มาตรา 41  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

สิทธิจัดการศึกษาในระดับใด

ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม

ความพรอม ความเหมาะสม

และความตองการภายใน

ทองถิ่น 

มาตรา 42  
ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินความพรอมในการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและมีหนาที่ในการประสาน

และสงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่ นใหสามารถจัดการศึกษา 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ ไ ด

มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการ

เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 



ยุทธศาสตรระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน 

การพัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพคน 

การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 

การสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
ความมั่นคง 
 

การสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกิจและแขงขันได

อยางยั่งยืน 

การเสริมสรางและ พัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย 
วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

การสรางความเปนธรรม  
ลดความ เหลื่อมล้ําในสังคม 

การเติบโตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน  

การจัดการศึกษาเพื่อ

ความมั่นคงของสังคมและ 

ประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ

สรางขีด ความสามารถใน

การ แขงขันของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกชวงวัยและการสราง

สังคม แหงการเรียนรู  

การสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและความเทาเทียมทาง

การศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อ

สรางเสริมคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกัสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

แผนการศึกษาแหงชาติ 



การศึกษากับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและ

ทั่วถึง  
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของ

ครอบครัวไทย  

5 ป 

10 ป 

20 ป 

• เกิดและเลี้ยงดูอยางมีคณุภาพ 
• มีวินัย ตื่นรู เรียนรูไดดวยตนเอง มีจิตสาธารณะ 

ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพ

กฎหมาย 
• มีความรูและทักษะหลากหลาย คิด วิเคราะห และ

สังเคราะห มีความสามารถดานภาษา และทักษะ

ดานเทคโนโลยี 

• คนมีพื้นฐานหลักดานทักษะในศตวรรษที่ 

21 ความรูดาน IT เทคโนโลยี และการ
เขียนโปรแกรม 

• มี IQ EQ MQ ที่ไดมาตรฐาน 

• คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอม

ทั้งกาย ใจ และปญญา 
• มีทักษะรอบดานในศตวรรษที่ 21 
• เปนแรงงานมีทักษะสมรรถนะสูง มี

นวัตกรรม นักสรางสรรค และสามารถเปน

ผูประกอบการได 



การศึกษาทองถิ่นภายใตบริบทที่เกี่ยวของ และทิศทางในอนาคต 

การศึกษา

ทองถิ่นไทย 

รัฐธรรมนูญ 

แผนยุทธศาสตรชาติ  
ระยะ 20 ป 

แผนปฏิรูปประเทศ 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

แผนการศึกษาแหงชาติ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ภายใตศตวรรษที่ 21 SDGs 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 4 ป (2560 – 2564) 

วิสัยทัศน 
“ประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรูตลอดชีวิต ดวยพลังประชารัฐ บนพื้นฐาน

ความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษที่ 

21 ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน” 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จั งหวัด

ชายแดนใต 

พันธกิจ  
จัดการศึกษาทั้งในระบบ 

น อ ก ร ะ บ บ  แ ล ะ ต า ม

อัธยาศัยใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนในทองถิ่น

ใหเรียนรูทุกชวงวัยอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต  

ส ง เ ส ริ ม พั ฒน า ให เ ด็ ก 

เยาวชน และประชาชนมี

ทักษะพื้นฐานที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21  

ขับเคลื่อนพลังประชารัฐใหมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

สงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

นอมนํ าหลั กปรั ชญาของ เศรษฐ กิจ

พอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 4 ป (2560 – 2564) 
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นให

เรียนรูทุกชวงวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  1 
เด็กปฐมวัย/เด็กเล็ก 

จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สติปญญา คุณธรรม 

และจริยธรรมที่พึงประสงค 

อยู ในสังคมอยางปกติ และ

พรอมที่จะกาวสูการศึกษา

ระดับขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมมสนับสนุน 
9จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาผูเรียนใหมี

ความหลากหลายตามชวงวัยอายุ 0 – 5 ขวบ 
9จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ครบถวนตามวัยเด็ก 
9กําหนดไมใหมีการปดเทอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
9สรางแนวรวมการดูแลเด็กเล็ก ในระดับผูปกครอง 

ครอบครัว และชุมชน 
9ให เด็กเล็กฝกใชกลามเนื้อสวนตาง ๆ ผาน

กิจกรรมหรือเครื่องเลนหรือวัสดุชิ้นเล็กๆ 
9จัดหาอาหารใหครบ 5 หมู ตามหลักโภชนาการ มี่

คุณภาพ และถูกหลักสุขอนามัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ภาคบังคับ กิจกรรมมสนับสนุน 
9องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง โดย

ไมเก็บคาใชจาย ไมนอยกวา 12 ป 
9จัดทําหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูอยาง 

หลากหลายโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเนนการ 

ฝกฝนทักษะตางๆ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย 

ตนเองและสามารถนําไปปรับใชในการดําเนิน

ชีวิต 
9จัดทําเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐาน 

การศึกษาภาคบังคับ ระดับ อปท. 
9ใหสถานศึกษาของ อปท. จัดใหมีระบบการ

ประเมิน คุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประกัน 

คุณภาพภายนอก ตามระบบการประกัน คุณภาพ

การศึกษา 
9จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ

ศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปน 

เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับ 
9มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความ 

ถนัดความสนใจของผูเรียนและสนองความ ตอง

การของทองถิ่น 
9จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ และ

ความสามารถในการสื่อสารด วยภาษาต าง

ประเทศ 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคบังคับ 

และอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคน อาชีพ 

สังคม มาตรฐานการศึกษา เพิ่มขีด

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น 

ตอบสนองตลาดแรงงานทั้งในและ

นานาประเทศ 

9สนับสนุนและผลักดันใหมีการนําระบบ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีอื่น ๆ

มาใชในการเรียนการสอน 
9จัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่หลากหลาย 

รูปแบบตอบสนองความสนใจและสงเสริม 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียน 
9 จัดกิจกรรมส งเสริมรักการอ านและ

การศึกษาคนควาจากแหลง เรียนรูตางๆ 

เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
9จัดตั้งและสนับสนุนใหมีลานกีฬา สนาม 

กีฬา สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่ 

พักผอนหยอนใจใหเพียงพอตอความตองการ

ของผูเรียนอยางเหมาะสม 

นอกระบบ/ตามอัธยาศัย 
กิจกรรมมสนับสนุน 

9จัดใหฝกอบรมอาชีพระยะสั้น – กลาง - ยาว  
9จัดหาทุนและตลาดใหกับผูฝกฝนอาชีพ 
9 สร างภาคีการพัฒนาอาชีพใหสอดคลองกับ 

ความตองการของทองถิ่นอยางทั่วถึงและตอเนื่อง  
9จัดหลักสูตรฝกอบรมที่สามารถเทียบโอน ผลการ

เรียนได 
9สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนสอน ศาสนา ตาม

ความพรอมและความตองการของทองถิ่น 
9จัดตั้งศูนยและหองสมุด ICT ทั้งในระดับ 

สถานศึกษาและตามแหลงเรียนรอูื่น ๆ 
 

จัดการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย ใหทองถิ่นเปนสังคมแหง

การเรียนรู ตลอด ชีวิตก าวทัน

เทคโนโลยี มีเศรษฐกิจพอเพียง มุง

สูคุณภาพชีวิตที่ดี 



แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 4 ป (2560 – 2564) 
สงเสริมพัฒนาใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  2 

อาน 
เขียน 

คิดคํานวณ 



แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น 4 ป (2560 – 2564) 
ขับเคลื่อนพลังประชารัฐใหมีสวนรวม

ในการจั ดการศึกษาขององค กร

ปกครองสวนทองถิ่น  

3 
9จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกพอ

แมผูปกครอง 
9จัดกิจกรรม ระดมสรรพกําลังทุกภาคสวนใหมี 

สวนรวมในการจัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนใน 

ศูนยฯอยางทั่วถึง 
9สร างแนวร วมจัดการศึกษาและดูแลเด็ก 

ปฐมวัยที่ถูกต อง ทั้งในระดับครอบครัวและ 

ชุมชน 
9ขอรับการสนับสนุนจากประชาชน องคกร 

โดยใหมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยสิน และ

ทรัพยากรอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

9จัดทําโครงการวันสําคัญของชาติและ ศาสนา  
9จัดทําโครงการทางวัฒนธรรมและประเพณี ของชาติ

และทองถิ่น 
9จัดกิจกรรมตามวันสําคัญทางศาสนาและ งาน

ประเพณีของทองถิ่น 
9 จัดตั้งศูนยรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น  
9จัดกิจกรรมลาน 
9จัดงานคาราวานภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคสังคม  
9สงเสริมสนับสนุนการผลิตหนังสือและ การพัฒนาสื่อ

เกี่ยวกับศาสนธรรมที่งายตอการทําความเขาใจและ

เหมาะสมกับเยาวชน ประชาชนวัยตางๆ 

4 นอมนํ าหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ

พอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
9จัดใหมีการประกวดผลงานนักเรียน จัดตลาดนัด

วิชาการ แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงาน

นักเรียนที่เกิดจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช 
9สงเสริมกิจกรรมการทําบัญชีรับจาย ใหนักเรียนทํา
บันทึกการใชจายของตนเองทุกวัน   
9กิจกรรมออมเงิน โดยใหนักเรียนนําเงินฝากเงินทุก

เชา ตั้งแตชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
9สมุดบันทึกความดี โดยมีรายละเอียดวันเดือนป 

ร ายกา รทํ าค วามดี  ล ายมื อ ชื่ อผู รั บ รอง  ไ ด แ ก

คุณครู  ผูปกครองและ ผูอื่นที่นักเรียนชวยเหลือ 
9จัดกิจกรรมกิจกรรมสรางจิตสํานึกลดพลังงานพิทักษ

สิ่งแวดลอม ไดแกปดน้ําปดไฟ ,ผลิตภัณฑจากภูมิ

ปญญา ,สิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุ ,การใชกระดาษ 2 
หนา,ลดขยะเพิ่มรายได,ตลาดนัดของเกา,ประกวดวาด

ภาพ/คําขวัญ/เรียงความอนุรักษพลังงาน ,ใชอาคาร

สถานที่อันจํากัดของโรงเรียนใหเกดิประโยชนสูงสุดฯลฯ 
9สอดแทรกการดํา เนินงานโครงการวิถีพุทธใน

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จัดการเรียนการสอน 

โดยนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใน

การบริหารและการพัฒนาผูเรียน 
9จัดใหบุคลากรไดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานแหลง

เรียนรูตางๆเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต 
9การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ โดยพัฒนาครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
9 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา (ไทย – มาลายูถิ่น) ในโรงเรียนสังกัด อปท.  
9ใหมีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพื่อใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียน 
9เปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถและมีชื่อเสียงดานการสอนศาสนาเขามาเปนผูสอนในสถานศึกษา 
9สงเสริมกิจกรรมเครือขายระหวางครู เด็ก ผูปกครอง ขาราชการ และผูนําศาสนาในทองถิ่น 
9จัดใหมีศูนยฝกอบรมอาชีพสําหรับเยาวชนและประชาชนเพื่อสงเสริมทักษะ ความรู ความสามารถใหสอดคลองกับ

ความตองการในถิ่นพื้นที่นั้น ๆ 
 

6 


