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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
.ปลูกฝงเศรษฐกิจพอเพียงดันครูภูมิปญญาสอน-จัดคาย 

ังกัดศธ.เดินหนาดันเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน-มหาวิทยาลัย สพฐ.มอบเขตพื้นที่เฟน
อยางนอยรอยละ 10 เพื่อขยายเครือขาย สกอ.ชูจัดระเบียบหอพัก สรางสภาพแวดลอมท่ีดี
ยอาสาใหนักลงสูชุมชนตนแบบ ขณะที่สกศ.ดันครูภูมิปญญาทองถ่ินกวา 130 คนเผยแพร
านศึกษาควบจัดพิมพเปนหนังสือ  

 มีนาคม 2550 นางมัณฑนา ศังขกฤษณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
าวในการอภิปรายเรื่อง”การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาขององคกร
รอบรมสัมมนา"พัฒนาผูนํา ตามรอยพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ท่ีหอประชุม
ทรวงศึกษาธิการโดยมีผูบริหารและขาราชการศธ.เขารวมฟงกวา 450 คนวา สํานักงาน
ารการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)ไดนําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการไปกับคุณธรรมนํา

ปนหลักสูตรอยูในวิชาเศรษฐศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ล-ม.6 และใหครูวิชาอื่นๆบูรณาการเขาไปในการเรียนการสอนดวย พัฒนาผูเรียนใหรูจักทํา
-รายจาย สงเสริมการออมเงิน รวมกับศาสนสถานและชุมชนจัดสภาพแวดลอม ท่ีสําคัญครู
รตองเปนตนแบบใหแกเด็ก  

 จะใหแตละเขตพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนําความรู
อยละ 10 หลังจากนั้นจะสงศึกษานิเทศกเขาไปอบรมครูในโรงเรียนตนแบบเพื่อใหรูจัก
รงเรียนอื่นๆและใหมาดูงานเพื่อขยายเครือขาย รวมถึงจะจัดทําหนังสือบทเรียนเศรษฐกิจ
ย และจะมีการจัดตลาดนดัคุณธรรม 4 ภาคดวย” รองเลขาธิการกพฐ. กลาว  

พงศ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กลาววา การขับเคลื่อน
อเพียงสูมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาเปนเด็กโต จึงตองใชปญญาเปนหลัก จะไปสั่งไมได 
เพื่อนมากกวาครู อยางไรก็ตาม สถานการณเยาวชนไทยปจจุบันยังหางจากเศรษฐกิจ
างงานวิจัยในโครงการไชลดวอทชสํารวจเด็กท่ัวประเทศพบวา เด็กอานหนังสือ ทํา
 นาทีตอวัน แตใชเวลาเลนเกม คุยโทรศัพทมือถือ เลนอินเทอรเนตมากกวา 2-3 เทา และ
เชน รอยละ 53 ดื่มเหลา รอยละ 24 สูบบุหรี่ รอยละ 38 เท่ียวกลางคืน  

็กรอยละ 50 อยูหอพัก อีกรอยละ 50 อยูกับครอบครัว แตสภาพแวดลอมรอบมหาวิทยาลัย
โคจร แจงทางบานเมืองก็เฉย จึงตองจัดการหอพักกอนเพราะหอพักเปนแหลงมั่วสุมของ
ยไดอยางมาก หากดูแลไมด ีปนี้ผมจึงมีนโยบายจัดการหอพักใหดีกอนโดยกําชับ
ัยเร่ืองกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และหอพักตองติดดาว 3-4 ดาว”เลขาธิการ
  

พงศ กลาวอีกวา ขณะเดียวกันไดดึงผูนํานักศกึษามารวมทํางานดวย โดยสงนักศึกษาไป
ุมชนที่เปนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม โดยมีมหาวิทยาลัย 150 แหงเขารวม มี
ม 5-6 พันคนและจัดคาย 160 คายในเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ เพื่อถอดบทเรียนและการจัดการ
ชุมชนและทําส่ืออิเล็กทรอนิกสเผยแพร รวมถึงใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยตางๆระดมสมองนักศึกษาเพื่อทําตัวชี้วัดและประเมินการดําเนินการเศรษฐกิจพอเพียง
ของมหาวิทยาลัย  

 น.ส.จิรพรรณ ปูณเกษม ผอ.สํานักพัฒนามาตรฐานการศกึษา สภาการศึกษา(สกศ.) กลาววา สกศ.
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปสูสถานศึกษาโดยใชแผนสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินโดยคัดเลือกครู
ภูมิปญญาไทย 9 ประเภทเชน ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน เกษตรกรรม ศิลปกรรม ซ่ึงตอนนี้มี 5 รุน
เปนจํานวน 217 คนในจํานวนนี้มีครูภูมิปญญาที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง 139 คน จะชวย
เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูระบบการศึกษา รวมถึงตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทยขึ้นดวย สกศ.
จะสังเคราะหความรูเศรษฐกิจพอเพียง 217 เร่ืองโดยแบงครบ 4 ภาคและจัดทําเปนหนังสือเผยแพร 
อีกท้ังผูสนใจเขาไปดูไดในเวบไซตของสกศ. www.onec.go.th  

 นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา(กอศ.) กลาววา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)มีสถานศึกษาในสังกัด 404 แหงและมีสถานศึกษานํารอง
เศรษฐกิจพอเพียง 25 แหงโดยสอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไวในวิชาภูมิปญญาทองถ่ิน และมี
สถาบันอาชีวศึกษา 2 แหงท่ีดําเนินโครงการไดดีคือ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีและวิทยาลัยการ
อาชีพหนองหาร มีการดําเนนิการเชน ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงหมูหลุม ผลติปุยชีวภาพ เพื่อ
ปลูกฝงเศรษฐกิจพอเพียงและทําใหนักศึกษามีรายได ซ่ึงในป 2551-2553 สอศ.ตั้งเปาจะขยายผลให
ได 200 แหง หลังจากนั้นคงดําเนินการใหครบ 404 แหง  

 นายธวัช ชลารักษ ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมมาตรฐานการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน กลาววา กศน.สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนนการเพิ่มรายได ลดรายจาย ฝกอาชีพ สอน
ทําบัญชีรายรบั-รายจายและพัฒนาทักษะชีวิต โดยใหศูนยการเรียนของกศน.ท้ัง 8 พันแหงถายทอด
ความรูใหชาวบานและสรางชุมชนคนพอเพียง  

ประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดประกวด
ผลงานตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษาปวงประชาเปนศุข
ศานต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การประกวดผลงานแบงเปน 2 ประเภท คือ  

ประเภทบุคคล ประกอบดวย ประชาชนทั่วไปและเกษตรทฤษฎีใหม ประเภทธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจ
ขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดยอม ประเภทบุคคล ใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน 
ความรอบรูและความรอบคอบ คุณธรรมและจริยธรรม เปนคนดี รูรักสามัคคี และเกษตรทฤษฎีใหม 
ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจขนาดใหญ ผลงานที่สงเขาประกวด คือ ดําเนินธุรกิจท่ีมีขนาดสินทรัพย
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป และมีพนักงานมากกวา 200 คน ข้ึนไป ธุรกิจขนาดกลาง ตองเปนธุรกิจท่ี
มีสินทรัพย มากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท และมีพนักงาน 50- 200 คน ธุรกิจขนาด
ยอม ผลงานที่สงเขาประกวดตองเปนธุรกิจท่ีมีขนาดสินทรัพยไมเกิน 50 ลานบาท และมีพนักงานไม
เกิน 50 คน  

ผูเขาประกวด เร่ิมสงผลงานไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2550 และจะประกาศผลภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2550 สอบถามขอมูลไดท่ีสํานักงาน กปร.78 ทําเนียบรัฐบาล โทร. 0-2280-6193-9 , 
0-2269-9192 ตอ 252-254, 302, 402  
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