
  

ขอบเขตของโครงการ  

 การฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสนิทร์พอเพียง” ปี ๒๕๖๑ 

๑. ความเป็นมา 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) และสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(สปล.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนพอเพียงเครือข่ายเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ
ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่โรงเรียนตนเอง และเครือข่ายได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ส าหรับปี ๒๕๖๑ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงจะใช้หลัก ๙ แนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานไว้ให้รฐับาลและประชาชนถือปฏิบัติ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารของ
โรงเรียนพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย โดยจะจัดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการศึกษาดูงานและเรียนรู้เชิงลึกในสถานที่ที่ส าคัญ ได้แก่ 
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โรงมหรสพ
หลวงศาลาเฉลิมกรุง และร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่ง
ผู้บริหารจะได้รับทราบความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชวงศ์จักรี และได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยแต่โบราณกาลที่ดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของไทย และร่วมกันถ่ายทอดส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ไม่ให้เลือนหายไปอนาคต  

นอกจากนี้ การฝึกอบรมจะช่วยเสรมิสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียง รวมถึงสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจในทิศทางและแผนงานการด าเนินงานของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะเน้น
โครงการที่ส าคัญ ๒ โครงการ ได้แก่ หลักสูตรการเงินพอเพียง และ ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม เพื่อให้โรงเรียน
เครือข่ายให้ความร่วมมือในการขยายผลการด าเนินงานของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงอย่างมีคุณภาพ  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ใน

สมัยรัตนโกสินทร์ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงความส าคัญ ร่วมรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและ

เป็นอัตลักษณ์ของไทย ซึ่งเป็นการรักษาชาติบ้านเมือง 
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม” และ “หลักสูตร

การเงินพอเพียง” อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการขยายผลการขับเคลื่อนแบบ

วิทยากรมืออาชีพ   

๓. กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติผู้เข้าอบรม  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาพอเพียง หรือรักษาการแทนในกรณีที่สถานศึกษาพอเพียงไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ และ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (สปล.) ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  

 



หลกัสตูร “รัตนโกสินทร์พอเพียง “ 

หน้า ๒/๔ 

๔. สถานท่ีจัดอบรม 
ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ช้ัน ๖ โรงแรมตรัง กรุงเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

๕. สถานท่ีศึกษาดูงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
๕.๑ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง  ๕.๒ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
๕.๓ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ๕.๔  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  
๕.๕ งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า (เฉพาะรุ่นที่ ๑-๓) 

๖. ระยะเวลาการจัดอบรม  
จ านวนทั้งสิ้น ๕ รุ่น ผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน ๑๐๐ คน โดยมีช่วงวันที่อบรมของแต่ละรุ่น ดังนี้  

รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสบดทีี่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
รุ่นที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ - วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
รุ่นที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๗. การแต่งกายในระหว่างการฝึกอบรม  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสุภาพตลอดระยะเวลาการอบรม เพื่อให้ความเคารพต่อ

สถานที่ที่จะไปเรียนรู้ สามารถสวมชุดเครื่องแต่งกายของโรงเรียนที่เป็นผ้าพื้นเมืองตามความหลากหลายของ
วัฒนธรรม หรือสวมเสื้อมีแขน และ(สุภาพสตรี)กระโปรงหรือผ้าซิ่นยาวคลุมเข่า (สุภาพบุรุษ)กางเกงขายาวสุภาพ 
ทั้งนี้ ควรสวมรองเท้าแบบหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบที่สวมใส่สบาย ถอดและสวมใส่ได้ง่าย เหมาะส าหรับทัศนศึกษา 

๘. วิธีการอบรมและเงื่อนไขการส าเร็จการอบรม 
๘.๑ การบรรยายให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ถึงการน าไปปรบัใช้และขยายผล   
๘.๒ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเรียนรู้เชิงลึกจากวิทยากรทีเ่ช่ียวชาญในด้านน้ันๆ 
๘.๓ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ การท างานกลุม่ และน าเสนอช้ินงานกลุม่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์   

๙. การประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรม 
๙.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมที่จะผ่านการประเมินจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๕ ของจ านวนช่ัวโมง

การอบรมทั้งหมด 
๙.๒ ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตร โดยมีตราศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
๙.๓ ประเมินความรู้และความเข้าใจของผู้เข้าฝึกอบรม จากความตั้งใจเรียนรู้และการน าเสนอ  

๑๐. การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม 
การติดตามผลภายหลังการอบรม โดยผู้เข้าฝึกอบรมน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้โรงเรียน

ตนเองและเครือข่ายโรงเรียน โดยผ่านเว็บไซต์ และ/หรือไลน์กลุ่ม ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

๑๑. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจและเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามและเป็นอัตลักษณ์ไทย  
๑๑.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมมคีวามรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสนิทรแ์ละพระราชวงศ์จักรี 
๑๑.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความส าคัญในการร่วมกันรักษาเอกราชของชาติไทย 
๑๑.๔ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลภายในโรงเรียนตนเอง และ

เครือข่ายโรงเรียนได้ 
๑๑.๕ ผู้เข้าฝึกอบรมมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 
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๑๒. หัวข้อการอบรมและวิทยากร 

 หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด วิทยากร 
๑ 
 

การบรรยาย  
“การเงินพอเพียง”  
(๑๒๐ นาที) 

 ท าไมต้องวางแผนการเงิน 
 การเงินมั่นคง เริ่มต้นที่ไหน 
 เทคนิคการจัดการการเงิน 
 แนวทางการจัดการหนี้สิน 

ดร.อัจฉรา โยมสินธ์ุ  
 

๒ 
 

หลักสูตรการเงินพอเพียง 
“เด็กไทยอปุนิสัยพอเพียง” 
(๙๐ นาที) 

 การขับเคลื่อนหลกัสูตรการเงินพอเพียง 
“เด็กไทยอปุนิสัยพอเพียง” ปี ๒๕๖๑  
ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

ผู้ประสานงานภาค  
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

๓ 
 

การบรรยาย  
“เรียนรู้ก่อนดูโขน” 
(๒๐ นาที) 

 ประวัตคิวามเป็นมาของนาฏศิลป์โขน   
 การสร้างความเข้าใจก่อนที่เข้าชมโขน 

อาจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ 
ศิลปินแหง่ชาติสาขาศิลปะ 
การแสดง 

๔ การแสดงโขน “ชุดหนุมาน 
(ปฐมบทแห่งจินตนาการ)” 
(๙๐ นาที) 

 การสร้างหนุมานข้ึนมาเป็นตัวเอก ให้เป็น
ซุปเปอร์ฮีโร่ส าหรบัเด็กและประชาชนชาวไทย 
รวมทั้งการแสดงใหเ้ห็นขนบธรรมเนียม
ประเพณี จารีตประเพณีของไทย ในเรื่อง      
ที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นรม่โพธ์ิ      
ร่มไทรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน
เปรียบเสมอืนเป็นข้าของแผ่นดิน และมี      
การแฝงปรัชญาของศาสนาไว้อีกด้วย 

ก ากับการแสดงโดย  
อาจารย์ศุภชัย จันทรส์ุวรรณ์  
ศิลปินแหง่ชาติ  

บรรเลงดนตรโีดย  
วงโรหิตาจล 

แสดงโดย “คณะโขนโรง
มหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง” 

๕ การเรียนรู้  
“พระบรมมหาราชวังและ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” 
(๖๐ นาที) 

 ประวัติ ความเป็นมา ความส าคัญ 
  ของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ความเป็นมาของพระที่นั่งแต่ละพระองค์ 
 พระราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ 

มัคคุเทศก์จาก 
ส านักพระราชวัง 

๖ การเรียนรู้ “วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม” 
(๖๐ นาที) 

 ประวัติ ความเป็นมา ความส าคัญของ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 ถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคารของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

วิทยากรจากวัดราชบพิธ 
สถิตมหาสีมาราม และ
ส านักงานทรัพยส์ินส่วน
พระมหากษัตริย ์

๗ การเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรกั 
คลายความหนาว” 
(๖๐ นาที) 
(เฉพาะรุ่นที่ ๑ – ๓) 

 การเรียนรูพ้ระราชประวัติและพระราช 
กรณียกิจรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙  

 การชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน และหนังกลางแปลง 
 การชมสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

วิทยากรจิตอาสาในงาน 

๘ การเรียนรู้  
“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” 
(๑๒๐ นาที) 

 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในยุครัตนโกสินทร์ 

 การให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิทยากรจากนิทรรศน์
รัตนโกสินทร ์



หลกัสตูร “รัตนโกสินทร์พอเพียง “ 

หน้า ๔/๔ 

 หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด วิทยากร 
สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
ก่อนไปเที่ยวชมสถานที่จริง 

การบรรยาย  
“พงศาวดารรัตนโกสินทร”์ 
(๙๐ นาที) 
(เฉพาะรุ่นที่ ๔ – ๕)  

 การปกครองในยุครัตนโกสินทร ์
 พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรง

รักษาประเทศไทยไว้ให้ประชาชนชาวไทย 

อาจารย์ไกรฤกษ์ นานา 
ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์
รัตนโกสินทร ์

๙ การเรียนรูเ้ชิงปฏิบัตกิาร 
“ปรัชญาพอเพียงสูห่ลัก 
นิติธรรม" 
(๑๘๐ นาที) 

 การสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และหลักกฎหมายส าหรับเยาวชน  

 การขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงสูห่ลกันิติธรรม 
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงนิติธรรมที่มี

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๖๑ 

ทีมงานศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง 

๑๐ กิจกรรมตลาดนัด  
“รัตนโกสินทร์พอเพียง” 
(๒๔๐ นาที) 

 การท ากจิกรรมกลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลิต
ช้ินงานและน าเสนออย่างสร้างสรรค์  

ทีมงานศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง 
 

๑๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารและอุปกรณ์

ส าหรับการอบรม ค่าห้องประชุม ค่าที่พักส าหรับ ๒ คนต่อห้อง ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน และอาหารเยน็ 
ค่าเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้เข้าฝึกอบรม
หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าฝึกอบรมรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

๑๔. การรับสมัครเข้ารับการอบรม 
ผู้ที่จะเข้ารบัการฝกึอบรมต้องลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ไดจ้ากเว็บไซต์ 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (http://www.sufficiencyeconomy.org/)  โดยผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเลือกวันเวลา 
ตามความเหมาะสม หากมีการลงทะเบียนใหม่อกีครั้ง โดยไม่แจ้งความประสงค์ หรือประสานงานล่วงหน้า         
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงขอตัดสิทธ์ิในการเข้ารบัการอบรม 

๑๕. ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๘-๓๕๐-๑๗๑๙  เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๗๘๗-๗๐๓๓  
เบอร์โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๘๒๒๖ Email: thanutluk.m@vyouth.org 

http://www.sufficiencyeconomy.org/

