


Background	
•  Na#onal	  contexts	  

– Past	  Development	  :	  imbalance,	  crisis,	  disparity	  …	  

– HMK’	  Sufficiency	  Economy	  Philosophy	  

•  UNESCO-‐ESD	  (2005-‐2014)	

Sufficiency-‐Based	  Educa#on	  Curriculum 
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Rich Poor Disparity 



Global Warming 



Greenhouse Gas Emission 



Flood 



Flood & Drought 



Rising Population 



Past Development: Resources Depletion	
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Efforts in solving problems,  
but not at the root-cause.	
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Working Approach	
•  Learning	  from	  HMK	  

– Sufficiency	  approach	  to	  development	  

– Development	  related	  working	  principles	  
– Royal-‐ini#ated	  Projects	  (4000++)	  

•  Buddhist	  teachings	  :	  Views-‐Values-‐Prac#ces	  	  
•  Knowledge-‐sharing	  among	  prac##oners	  

–  Scholars	  in	  various	  areas	  :	  educa#on,	  BBL,	  ….	  
–  School	  personals	  :	  headmasters,	  teachers,	  students,	  
parents,…	  
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Learning from HMK	
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His Majesty King Bhumibol Adulyadej bestowed the Sufficiency 
Economy Philosophy during the economic crisis in 1997. 



The First UNDP Human Development  
Lifetime Achievement Award, 2006	

15	  



Middle Path (IHT, 26 May 2006)	

…	  GlobalizaBon	  has	  clearly	  brought	  huge	  benefits	  to	  
many	  people	  around	  the	  world.	  However,	  these	  
benefits	  are	  unevenly	  spread,	  and	  the	  poor	  have	  
tended	  to	  be	  disproporBonately	  affected	  by	  the	  side	  
effects	  of	  globalizaBon.	  	  

Over	  one	  billion	  human	  beings	  sBll	  live	  in	  abject	  
poverty	  in	  communiBes	  around	  the	  world	  and	  are	  
precariously	  exposed	  to	  financial	  instability,	  violent	  
upheavals,	  unfair	  trade,	  global	  warming	  and	  its	  
environmental	  impacts.	  Something	  has	  to	  give.	  
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	  We	  are	  in	  desperate	  need	  of	  technological	  soluBons	  
to	  our	  energy	  problems,	  a	  more	  equitable	  
distribuBon	  of	  wealth,	  a	  level	  playing	  field	  for	  
internaBonal	  trade,	  and	  more	  generous	  and	  effecBve	  
development	  aid	  to	  poor	  countries.	  	  

	  But	  this	  will	  not	  be	  enough.	  	  A	  much	  deeper,	  more	  
profound	  transforma#on	  of	  our	  socie#es,	  	  
our	  values	  and	  the	  way	  we	  consume	  is	  needed.	
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Dr. Supachai Panitchpakdi 
Secretary-General of UNCTAD	

•  Sufficiency	  Economy	  is	  a	  framework	  for	  
pursuing	  a	  balanced	  growth	  based	  on	  
development	  from	  within	  and	  on	  
accumulaBon	  of	  knowledge.	  

•  The	  main	  thrust	  of	  the	  philosophy	  is	  to	  find	  
ways	  of	  engaging	  in	  a	  balanced	  manner,	  safely	  
and	  inclusively,	  with	  a	  globalized	  world.	  	
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Buddhist Teaching : Middle Way	

Right	  View	

Right	  	  
Thought	  

Right	  
	  Speech	  

Right	  	  
Ac#on	

Right	  
Livelihood	

Right	  
Mindfulness	

Right	  Endeavor	

Right	  
Concentra#on	
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→ Sustainable	  development	  starts	  from	  right	  mindset	  

→ People’s	  mindset	  is	  shaped	  by	  	  
their	  views	  of	  life	  and	  the	  surrounding	  world	  	  

Right View         Right Mindset	

The Middle Way : understand the world as it is 
Suffering/Stress in every aspect of life 
Knowing conditions that can cause changes  

Understand the interconnectedness 
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Cultivating Sufficiency- Mindset  
as a Transformative Learning	

•  Right	  view	  of	  the	  world	  
•  Right	  thinking	  :	  Sufficiency-‐mindset	  

– ModeraBon	  is	  the	  best	  soluBon	  

– All	  acBons	  have	  results:	  causes	  and	  effects	  
– All	  things	  are	  connected:	  prudence,	  resilience	  

•  Right	  speech-‐acBon-‐livelihood	  
•  Perseverance-‐mindfulness-‐concentraBon	  
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• Morality	  :	  diligence,	  
perseverance,	  
generosity,	  compassion	

•  Knowledgeable,	  
mindfulness	  	

Underlying	  
condi#ons	

• Modera#on	
•  Cause-‐effect	
•  Resilience	

Process	  Mgmt	
•  Balance	
•  Preparedness	  for	  
changes	

Goals	

Sufficiency Economy Philosophy (SEP)	

Economy	  
Society	  
Environment	  
Culture 
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• Environmental	  
friendly	

• Thai	  cultural	  	  
root:	  cherish	  &	  	  
preserve	

• Living	  with	  others	  
based	  on	  sharing,	  

non-‐harming,	  
prudence,…	  	  	

• Use	  material	  /
money	  	  with	  
moderaBon,	  
frugality	

26	

GOAL 
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Example : Responsible consumption 



Help	  others	  to	  help	  themselves	



Learn the interconnectedness	
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Thai Identity : Cultural and Arts	
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Basic Education Curriculum (2009)	
Five	  Main	  Objec#ves 
1/5	  	  Have	  morality,	  ethical	  values,	  self-‐integrity,	  discipline,	  

prac#ce	  Buddhist	  teachings	  or	  belief-‐religion, based	  on	  
Sufficiency	  Economy	  Philosophy 

Develop	  student’s	  characters	  to	  be	  able	  to	  live	  with	  others	  
as	  civic	  ci#zen	  of	  the	  country	  and	  the	  world	  

love	  country-‐religion-‐monarchy	  /	  honest /	  discipline	  /	  
inquiry	  mind	  /	  sufficiency-‐life	  /	  determina#on	  /	  cherish	  
Thai	  value	  /	  public	  mind  

Learning	  Standards	  in	  social-‐religion-‐culture	  subjects	  	  
 (Social	  3.1) understand	  and	  be	  able	  to	  manage	  limited	  
resources	  for	  produc#on	  and	  consump#on	  in	  an	  efficient	  
and	  effec#ve	  way	  based	  on	  sufficiency	  principles 
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Sufficiency-School	

Management 
Integrated	  SEP	  into	  	  

school	  vision	  &	  policy	  &	  
management	  -‐-‐	  
academic,	  finance,	  
personal,	  general,	  

community	  related	  work 

Apply	  HMK’s	  working	  
principles	  to	  school	  

works 

Manage	  school	  
resources	  based	  on	  
SEP	  by	  emphasizing	  
on	  parBcipaBon,	  

harmony,	  prudence 

Classroom	  learning 

Learn	  S	  3.1	  
Sufficiency	  contents 

Every	  subjects	  
integrate	  SE	  in	  

learning	  acBviBes 

Create condiBons	  
conducive	  to	  

Sufficiency-‐mindset 

Extra-‐curriculum	  learning 

AcBviBes	  
related	  to	  
school	  

contexts	  :	  
geo-‐

sociology	   

Well	  plan	  
&	  prepare	  

for	  
changes	  
and	  risk 

Apply	  
learned	  

knowledge	  
with	  care	  
and	  based	  
on	  morality	   

Develop	  
morality	  
and	  life	  
skill 
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กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

๑. การเตรียมความพร้อม 

๒. การจัดระบบการเรียนรู้ 

๓. กิจกรรม 
ร.ร.และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๔. การ
เปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น 

๕. การสร้างเครือข่าย 
และขยายผล 

ปัจจัยสําคัญ 

ต่อความ
สําเร็จ 

พอ
ประมาณ 

มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน 

เงื่อนไขความรู ้

รอบรู ้รอบคอบ 
ระมัดระวัง 

เงื่อนไข
คุณธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
เพียร 

มีสติ  ปัญญา 



 
นําหลัก ปศพพ.มาเป็น
แนวคิด            แนว
ปฎิบัติในการบริหาร
จัดการ 
สถานศึกษา การเริ่ม

ต้น 
พัฒนาต่อยอดจากโครงการ
อื่น  
- โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 

- โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
- โครงการสุขภาพ 

- โครงการวิถีพุทธ 

 

ภาพรูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีปัจจัยที่สําคัญและกระบวนการขับเคลื่อนที่มีการ
ปฏิบัติที่น่าสนใจ 

ปัจจัยภายนอก 

1) นโยบายการส่ง
เสริมจากต้นสังกัด 

2) บริบทพื้นฐาน
ทางสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม 

    ปัจจัยภายใน 

1) แรงบันดาล
ใจ 

2) คุณลักษณะ
สําคัญ    
     ของบุคคล 

ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ การสร้างเครือข่ายและ

ขยายผล ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย 
- เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วย
งานต่างๆ 
- เป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาแก่
โรงเรียนที่ต้องการประเมินเป็น 
สถพ. และ ศรร. 

ขยายผลสู่ชุมชน 
-  เข้าถึงชุมชน
โดยตรง 
- ผ่านผู้ปกครองนร. สู่
ครอบครัว 
- การมีส่วนร่วมกับ
ร.ร. 
- ร.ร.ทําให้เห็นเป็นต้น
แบบ 

การเตรียมความพร้อม 
เตรียมผู้บริหาร 
การปฏิบัติตน: เป็นต้น
แบบและสร้างแรงจูงใจ
แก่บุคลากร 
การพัฒนาความรู้: 
ศึกษาศาสตร์พระราชา 
ศาสตร์สากล และ
ศาสตร์ท้องถิ่น 
หลักการบริหาร: การ
บริหารแบบมี    ส่วนร่วม 

เตรียมครู 
เริ่มจากประชุมครู 
พัฒนาความรู:้ 
อบรม ศึกษาดู
งาน  
เรียนรู้กับปราชญ์
ชาวบ้าน ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เตรียมนักเรียน 
ระบบดูแลช่วยเหลือ: รู้จัก
นร.เป็นรายบุคคล การ
เยี่ยมบ้าน การคัดกรอง
นร.  จัดตั้งกองทุนการ
ศึกษา  
ระบบดูแลเด็กพิเศษ 
ด้านร่างกาย: โครงการ
อาหารกลางวัน 
ระบบส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
ด้านจิตใจ: โครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม 

เตรียมชุมชน 
ประชุมชี้แจง สร้างความ
เข้าใจ          ขอความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และ 
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เตรียมสภาพแวดล้อม 
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ของโรงเรียนอย่างคุ้ม
ค่า รวมถึง   
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
ป้ายความรู้ ห้อง
นิทรรศการ 

การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น มิติด้านวัตถุ: ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มีการบริหาร

จัดการการเงินที่ดี 
มิติด้านสังคม: ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์มีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  
มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความสุขในการเรียนรู้และ
การทํางาน มีการวางแผน 
การทํางาน  มีภาวะผู้นํา กล้าคิด กล้าแสดงออก ดูแลสุขภาพตนเอง 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม: ร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
มิติด้านวัฒนธรรม: รักท้องถิ่นบ้านเกิด อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ยึดหลักคําสอนของศาสนา 

อัตลักษณ์: โรงเรียนสร้างคนดี  มีสติปัญญา และอยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข 

               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมโรงเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน 

ประถม: เน้นกิจกรรมเสริมสร้างอุปนิสัย
พอเพียง   
เน้นการฝึกคิด ฝึกปฏิบัติจริง และนําไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน 
มัธยม: เน้นกิจกรรมที่สร้างกระบวนการ
เรียนรู ้ 
 การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ผ่าน
การวางแผนและการถอดบทเรียนตาม
หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิต ิ

กิจกรรมพัฒนาครู 
- มีกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู ้
เป็นการจัดการความรู้ 
(KM) ของร.ร. 
- เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ 
- อบรม ศึกษาดูงาน
เพิ่มเติม 
- พัฒนาครูใหม ่

กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
- เชิญภูมิปัญญาชาว
บ้านมาเป็นวิทยากร 
- การเข้าร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น  
-  กิจกรรมปลูกป่าชาย
เลน  
-  กิจกรรมขยะรีไซเคิล
ในชุมชน   
- การจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชน  
- ด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน เกี่ยว
กับวิถีชีวิตความพอ
เพียง และกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เช่น การทําปุ๋ย 
การทําเกษตรอินทร์ย์ 

การจัดระบบการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้:การบูรณาการหลัก ป
ศพพ.  
- การบูรณาการฯ ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 
- บูรณาการฯ ข้ามกลุ่มสาระฯ (แบบสห
วิทยาการ) 
- บูรณาการฯ แบบสอดแทรก 
- เน้นการถอดบทเรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 4 มิต ิ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ฐานการ
เรียนรู้ 
ฐานฯพืช  ฐานฯสัตว์  
ฐานฯขยะรีไซเคิล  ฐานฯ
ธนาคาร  ฐานฯไอซีที  
ฐานฯสุขภาพอนามัย  
ฐานฯศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม  ห้องสมุด  
ปราสาท ฯลฯ 

ผลการ
วิจัย 



Sufficiency School : Education for 
sustainable development 

Save	  &	  Safe	 Clean	  &	  Green	  
(No	  waste)	 Caring	  &	  Sharing	

Learning	  through	  
Thinking	  &	  Doing	

Global	  &	  Local	  	  
&	  Royal	  

Knowledge	
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Teacher Training Courses 

Knowledge 

•  SEP	  and	  EducaBon	  
Management 

•  Understanding	  by	  
Design	  /	  Backward	  
Design 

•  Standard-‐based	  
curriculum	  for	  basic	  
educaBon 

Learning	  
Design 

• Learning	  tools	  :	  QPAR 
• Emphasize	  on	  
learning	  from	  
experiences	  /
pracBces	   

• PBL 
• Conclude	  what	  have	  
been	  learned	  by	  
students	  +	  fill-‐in	  by	  
teachers 

• Do	  it	  again	  &	  again	  &	  
again	  …. 

Thinking	  Tools 

•  KM	  :	  think-‐pair-‐
share 

•  A	  set	  of	  QuesBons	  
based	  on	  SEP	  :	  
simple	  complicate 

•  Conceptualize	  –
(Place-‐mat	  tool) 

•  Synthesize (card	  &	  
chart) 

•  Connectedness	  –	  
mind	  mapping	  /	  
web	  /	  Flowchart 

36	
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Various Learning Tools	
Q
ue

s#
on

in
g	 inquiry	  

mind	
interesBng	  
issues	  	  

related	  to	  
community	  	

Pl
an

ni
ng
	

pracBce	  
thorough	  
thinking	  

Prepare	  for	  
changing	  
circumstances	  	
form	  the	  right	  
mindset	  	

A
c#
on

	  /
	  P
ra
c#
ce
	

learning	  by	  
doing	
pracBce	  
mindfulness	
learning	  from	  
real	  
experiences	
pracBce	  life	  
skills	

Re
fle

c#
on
	

think-‐pair-‐
share	
what	  works	  –	  
what	  does	  not	  
work	
link	  to	  SEP	
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QPAR	
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ศน.บุญพฤกษ์ มะศิริ 
(สพม. ๑๓) 



Sufficiency-School : Progress	

2007	  	  
(135	  Schools)	

2009	  
(1261)	

2011	  
(3000++)	

2013	  
(10,000)	

2017	  
	  (40,000)	
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Challenges	
•  Managing	  the	  network	  of	  various	  
organizaBons	  based	  on	  SEP	  approach	  

•  Developing	  the	  right	  understanding	  of	  SEP	  
•  Linking	  private	  interest	  with	  public	  goods	  
•  Driving	  through	  changing	  condiBons	  :	  
	  poliBcal	  &	  social	  
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