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ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
มุ่งใหเ้กิดความสมดุลและพรอ้มตอ่การรองรบัการเปลี�ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั�งทางวตัถุ สงัคม สิ�งแวดลอ้ม
และวฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมี
เหตผุล การสรา้งภูมิคุม้กนัที�ดีในตวัพอสมควร ตอ่การ
มีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�ง
ภายนอกและภายใน

เงื�อนไขพื�นฐาน (ความรูคู้คุ่ณธรรม)
 จะตอ้งอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวัง

อยา่งยิ�งในการนาํวิชาการตา่งๆ มาใชใ้นการวางแผน และการ
ดาํเนินการทุกขั�นตอน

 การเสริมสรา้งจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ของรฐั 
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดบั ใหมี้สาํนึกในคุณธรรม 
ความซื�อสตัยส์ุจริต และใหมี้ความรอบรูที้�เหมาะสม ดาํเนินชีวิต
ดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

กรอบแนวคดิ
เป็นปรชัญาที�ชี� ถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบตัตินของประชาชนในทุกระดบั ตั�งแตร่ะดบัครอบครวั ระดบั
ชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทั�งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกิจเพื�อใหก้า้วทนัตอ่โลกยุคโลกาภิวตัน์

ทางสายกลาง  พอเพียง

มีเหตผุล
มีภมิูคุ้มกนั
ในตวัที�ดี

พอประมาณ

เงื�อนไขคณุธรรม

ซื�อสตัยส์ุจรติ อดทน เพยีร มสีต ิปญัญา 

สมดลุ /พรอ้มรบัต่อการเปลี�ยนแปลง

วตัถ ุ/สงัคม /สิ�งแวดล้อม /วฒันธรรม

เงื�อนไขความรู้ 
รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั

www.sufficiencyeconomy.org
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นิยามของความพอเพียงนิยามของความพอเพียง

• ความพอประมาณ หมายถึง การคิด พูด ทาํ อยา่งประมาณตน บนพื� นฐาน
ความเป็นจริง ใหเ้กิดความพอดี พอเหมาะ พอควร โดยไม่สรา้งความ
เดือดรอ้นใหก้บัตนเองและผูอ้ื�น

• ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัความพอเพียงนั�น จะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล ถูกตอ้งตามหลกัความเป็นจริง โดยพิจารณาจากเหตุ 
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดขึ� นจากการกระทาํ
นั�นๆ ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต อยา่งรอบคอบ

• การมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั หมายถึง การไม่ประมาท ไม่เสี�ยง มีความรอบคอบ 
เตรียมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ� นจากการเปลี�ยนแปลง
ต่างๆ
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เงื�อนไขเพื�อใหเ้กิดความพอเพียงเงื�อนไขเพื�อใหเ้กิดความพอเพียง

การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ ใหพ้อเพียง ตอ้งอาศยั
ทั�งความรูแ้ละคณุธรรมเป็นพื� นฐาน

• เงื�อนไขความรู ้ประกอบดว้ย มีความรอบรูเ้กี�ยวกบัวิชาการตา่งๆที�
เกี�ยวขอ้งอยา่งรอบดา้น ใชค้วามรอบคอบที�จะนาํความรูเ้หลา่นั�นมา
พิจารณาใหเ้ชื�อมโยงกนั เพื�อประกอบการวางแผน และมีความ
ระมดัระวงัในขั�นปฏิบตัิทุกขั�นตอน

• เงื�อนไขคณุธรรม ที�จะตอ้งเสริมสรา้งใหเ้ป็นพื� นฐานทั�งดา้นจติใจ และ
การกระทาํ ประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคณุธรรม ละอายในการทาํ
ความชั �ว การตั�งมั �นในความดี มีความซื�อสตัยส์ุจริต ความอดทน ความ
เพียร ใชส้ตปัิญญาในการดาํเนินชีวิต
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คณุลกัษณะของกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคณุลกัษณะของกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณความพอประมาณ
พอเหมาะกบัพอเหมาะกบั
สภาพของตนสภาพของตน
  ((ปัจจยัภายในปัจจยัภายใน))

พอควรกบัภูมิสงัคมพอควรกบัภูมิสงัคม
    ((ปัจจยัภายนอกปัจจยัภายนอก))

((สมดุลสมดุล))

ความมีเหตุมีผลความมีเหตุมีผล
รูส้าเหต ุรูส้าเหต ุ––  ทาํไมทาํไม
รูปั้จจยัที�เกี�ยวขอ้งรูปั้จจยัที�เกี�ยวขอ้ง
วิชาการวิชาการ//กฏหมายกฏหมาย
//ความเชื�อความเชื�อ//ประเพณีประเพณี
รูผ้ลกระทบที�จะรูผ้ลกระทบที�จะ
เกิดขึ� นในดา้นตา่งๆเกิดขึ� นในดา้นตา่งๆ

((รอบรู ้รอบรู/้/สต ิปัญญาสต ิปัญญา))

มีภมิูคุม้กนัที�ดีมีภมิูคุม้กนัที�ดี
คาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลง
ในดา้นตา่งๆในดา้นตา่งๆ

รูเ้ท่าทนัและรูเ้ท่าทนัและ
เตรียมความพรอ้มเตรียมความพรอ้ม

  ((วางแผนวางแผน//รอบคอบรอบคอบ/ / 
เรียนรู ้เรียนรู ้//พฒันาตนพฒันาตน//
ทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคมทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคม//
รกัษส์ิ�งแวดลอ้มรกัษส์ิ�งแวดลอ้ม))

        ((ไม่ประมาทไม่ประมาท))

ใชค้วามรูค้วบคู่กบัคณุธรรม เพื�อใหเ้กิดความพอเพียงในการดําเนินชีวิตที�ใชค้วามรูค้วบคู่กบัคณุธรรม เพื�อใหเ้กิดความพอเพียงในการดําเนินชีวิตที�
สมดลุและพรอ้มรบัต่อการเปลี�ยนแปลงสมดลุและพรอ้มรบัต่อการเปลี�ยนแปลง
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที�ชี�บอกหลักการและแนวทางปฏิบตัิของทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่หรอืเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตวัอย่างการใชห้ลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตัิ

เศรษฐกิจพอเพียง & ทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๓

ทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๒ 

ทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๑
เศรษฐกิจพอเพียง

แบบพื� นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบกา้วหนา้

ความพอเพยีง
ระดบัชุมชน/องคก์ร

ความพอเพยีงระดบัประเทศ

ความพอเพยีง
ระดบับุคคล/ครอบครวั



โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๑ 8

 ระเบิดจากขา้งในระเบิดจากขา้งใน

 ปลกูจติสาํนึกปลกูจติสาํนึก

 ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ

 แกปั้ญหาจากจดุเล็กแกปั้ญหาจากจดุเล็ก

 ทาํตามลาํดบัขั�น คาํนึงถึงภูมิสงัคมทาํตามลาํดบัขั�น คาํนึงถึงภูมิสงัคม

 คิดอยา่งเป็นองคร์วม  มองอยา่งครบวงจรคิดอยา่งเป็นองคร์วม  มองอยา่งครบวงจร

 บริการรวมที�จดุเดียวบริการรวมที�จดุเดียว

 ไม่ติดตาํรา ประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชนสู์งสุดไม่ติดตาํรา ประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชนสู์งสุด

 ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ ใชอ้ธรรมปราบอธรรมใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ ใชอ้ธรรมปราบอธรรม

 การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม

 ขาดทุนคือกาํไร รู ้รกั สามคัคี รูเ้สียสละขาดทุนคือกาํไร รู ้รกั สามคัคี รูเ้สียสละ

 ซื�อสตัยสุ์จริต ขยนั เพียร อดทนซื�อสตัยสุ์จริต ขยนั เพียร อดทน

 เนน้ใหพ้ึ�งตนเองได ้พออยู่พอกินเนน้ใหพ้ึ�งตนเองได ้พออยู่พอกิน

 ประโยชนส์่วนรวม มุ่งประโยชนสุ์ขคนส่วนใหญ่ประโยชนส์่วนรวม มุ่งประโยชนสุ์ขคนส่วนใหญ่

ปฏิบติัอย่างพอเพียง

สรปุหลกัการทรงงาน

เป้าหมายคือสงัคมพอเพียง

คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา
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สรปุเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

 เป็นวิถีการดาํเนินชีวิต ที�ใชคุ้ณธรรมกาํกบัความรู ้

 เป็นการพฒันาตวัเอง ครอบครวั องคก์ร ชุมชน สงัคม 
ประเทศชาต ิใหก้า้วหนา้ไปพรอ้มกบัความสมดลุ มั �นคง ยั �งยนื

 เป็นหลกัคิดและหลกัปฏิบตัิ
เพื�อใหค้นสว่นใหญพ่ออยูพ่อกินพอใชไ้ดอ้ยา่งมั �นคง 
เพื�อใหค้นในสงัคม สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิุข
เพื�อใหค้นอยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิไดอ้ยา่งสมดลุ ยั �งยนื 
และเพื�อใหแ้ตล่ะคนอยูอ่ยา่งมีศกัดิ�ศรี มีรากเหงา้ทางวฒันธรรม
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การขบัเคลื�อนการขบัเคลื�อน
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดา้นการศึกษาดา้นการศึกษา
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“...การให้การศึกษานั�น

กล่าวสั �นๆ โดยความหมายรวบยอด 
คือ การช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีการดาํเนินชีวิตอยา่งถกูต้อง เหมาะสม

 ไปสู่ความเจริญ และความสขุตามอตัภาพ...

 ...ผูส้อนมีหน้าที �ต้องหาความรู ้และวิธีการดาํเนินชีวิต มาให้ศิษยไ์ด้รูไ้ด้ทราบ 

เพื �อให้สามารถเรียนรูต่้อไป และดาํเนินชีวิตต่อไปได้ดว้ยดี จนบรรลุจดุหมาย 
หากผูส้อนมีอบุายอนัแยบคาย ซึ �งเป็นปัจจยัสาํคญัที �สุดทั �งในการแสวงหาความรู้
ทั �งในการถ่ายทอดความรู ้เกิดจากความระลึกได้ถึงในความรูที้ �ผา่นพบมาแลว้ 
ประกอบกบัความรูต้วัและความคิดอ่านที �ว่องไวเฉลียวฉลาด ซึ �งปกติชนทุกคน
จะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ�นได้ ไม่เกินวิสยั แล้วนํามาใช้ควบเขา้กบัความรูค้วามถนัด

ของตนให้เป็นประโยชน์ได้ทกุโอกาส....”

พระราชทานแก่ผูสํ้าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (๑๙ มิถนุายน ๒๕๒๒ )
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ความเป็นมาของการขบัเคลื�อนดา้นการศึกษาความเป็นมาของการขบัเคลื�อนดา้นการศึกษา

 เยาวชนคืออนาคตของชาติ การพฒันาคนคือหวัใจของการพฒันาที�ยั �งยนื

 พรบ.ปฏิรูปการศึกษา ๒๕๔๒/ หลกัสตูรแกนกลาง ๒๕๔๔/ สาระที�๓ เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๓.๑ เขา้ใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใชท้รพัยากรที�มีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั�งหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 

»  จาํเป็นตอ้งปลกูฝงัคา่นิยม และหล่อหลอมพฤติกรรมจนเป็นนิสยั
อนุบาล-ขั�นพื� นฐาน-อาชีวะ-อุดมศึกษา

» ปัญหา : การเรียนการสอน ไมบ่รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร
» ตอ้งมยีทุธศาสตร ์กลไก ขั�นตอน วิธีการขบัเคลื�อนอยา่งเป็นระบบ

บริหาร-การเรียนการสอน-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน-พฒันาบุคลากร
» เป้าหมาย ทุกสถานศึกษาภายใน ๒๕๕๔
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

คุณธรรมนําความรู ้

การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

- กาํหนดมาตรฐานการเรยีนรูช้ั�นปี 
(รายวิชาพื� นฐาน)

- จดัทาํหน่วย/แผนการเรยีนรู ้
- จดักิจกรรมการเรยีนรู ้
- จดัทาํสื�อ/แหล่งเรยีนรู ้
- จดัทาํเครื�องมือวดั/ประเมินผล
- เกณฑก์ารผ่านช่วงชั�น 

- ใหบ้ริการแนะแนว
- ระบบดแูล
ช่วยเหลือ
  นกัเรียน

แนะแนว กิจกรรมนักเรยีน

- ลส.-นน. ยวุกาชาด 
  ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์
- โครงงาน   - ชุมนุม
- ชมรม      - ค่ายอาสา
          ฯลฯ

เนน้
จิตอาสา/จิตสาธารณะ/การมีสว่นร่วม

การเห็นคุณค่าของการอยู่รว่มกนั

การบริหารสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษา
- สรา้งวฒันธรรมองคก์ร
- ปลูกฝงัใหเ้ป็นวิถีชีวิต
- ชุมชนสมัพนัธ ์

เศรษฐกิจพอเพียง 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกั ปศพคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกั ปศพ..

๑ มีความรู ้ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสําคญัของการดําเนินชีวิตตาม ปศพ. 
 มีความรู้ ความเข้าใจ ปศพ. และความเชื�อมโยงกบัระบบเศรษฐกิจ สถานการณ์สงัคม สิ�งแวดล้อม

 มีความรู่ความเข้าใจในการดาํเนินชีวิตตาม ปศพ.

 เหน็ประโยชน์ และความสาํคญั ในการดาํเนินชีวิตตาม ปศพ. เพื�อพฒันาตนเอง ครอบคร้ว ชุมชน สงัคม

๒ มีความรู ้และทกัษะพื�นฐานในการดําเนินชีวิตตาม ปศพ.
 มีศกัยภาพและทางเลือกในการดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพ  เพื�อให้พึ�งตนเองได้ระดบัหนึ�ง

 อยู่ร่วมกบัผู้อื�นในสงัคม ได้อย่างสงบสุข รู้รกัสามคัคี ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่

 ใช้ ฟื� นฟ ูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ & สิ�งแวดล้อม ได้อย่างยั �งยืน 

 สืบสานวฒันธรรม ศิลปะ ประเพณี ประวติัศาสตร ์ภมิูปัญญา ภมิูใจในความเป็นไทย

๓ ปฏิบติัตนและดําเนินชีวิตตาม ปศพ.
 รู้จกัประมาณตน  รู้จกัศกัยภาพของตน ใช้ชีวิตบนพื�นฐานความเป็นจริง อย่างเป็นเหตุเป็นผล

 ดาํเนินชีวิตโดยใช้สติ ปัญญา ความรอบรู้ ความรอบคอบ ไม่ประมาท

 มีคณุธรรมเป็นพื�นฐานของจิตใจ รู้จกัผิดชอบชั �วดี ไม่ทาํความชั �ว สั �งสมความดี มีวินัยและความรบัผิดชอบ
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ภาพความสําเร็จ

๑. สถานศึกษา นํา ปศพ. ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา

จดัการศึกษา และดาํเนินกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม

๒. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาที�เกี�ยวข้อง

มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างตาม ปศพ.

๓. นักเรียน มีความรู้ ทกัษะ ปฏิบติัตน และดาํเนินชีวิต ตามปศพ.

๔. ผู้ปกครอง ชุมชน ดาํเนินชีวิต และ มีการพฒันาตาม ปศพ.
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แนวทางการนําหลกัปศพแนวทางการนําหลกัปศพ..ไปปรบัใชใ้นโรงเรียนไปปรบัใชใ้นโรงเรียน

- นําหลกัการทรงงาน มาปรบัใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
- เน้นการบริหารทรพัยากรตามหลกั ปศพ.

  การมีส่วนร่วม รู้รกัสามคัคี ไม่ประมาท

 กาํหนดเป็นนโยบาย  – วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ 
แผนปฏิบติัการ - งานวิชาการ งบประมาณ บุคคล
บริหารทั �วไป ชุมชนสมัพนัธ์

การบริหารจดัการ

ตวัอย่าง
มีวินัยในการใช้จ่าย
ประหยดั/การออม

พึ�งตนเองในการผลิต
หรือสร้างรายได้

เหน็ค่าการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
ช่วยเหลือสงัคม/ชุมชน

รกัษาสมดลุของ
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ร่วมอนุรกัษ์ภมิูปัญญาท้องถิ�น
สืบสานวฒันธรรม/ประเพณีไทย

ส่งเสริมการปฏิบติัตาม
คาํสอนทางศาสนา

ร่วมสร้างความสามคัคี

ลกัษณะของกิจกรรม
 ต่อยอดหรือพฒันา
กิจกรรมที�สอดคล้อง
กบัภมิูสงัคม/บริบท
 ดาํเนินการหลกัโดย
ผูเ้รียนด้วยความ
สมคัรใจ โดยมีครชู่วย
สนับสนุน
 ผูเ้รียนใช้หลกัคิด / 
หลกัปฏิบติัที�สอดคล้องกบั
หลกัวิชาการอย่างสมเหตุสมผล
มีการวางแผนอย่างรอบคอบ คาํนึงถงึความเสี�ยงต่างๆ
ส่งเสริมการเรียนรู้และคณุธรรม

หลกัสตูร

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

• สอนวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ตามมาตรฐาน ส ๓.๑ เพื�อให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที�
ถกูต้อง และสามารถนําหลกั 
ปศพ. ไปประยุกต์ใช้ได้
• จดัทาํรายวิชาเพิ�มเติม/
หลกัสูตรท้องถิ�น ที�สอดคล้อง
กบัสภาพและความต้องการ 
โดยใช้หลกั ปศพ. วิเคราะห์ 
เพื�อกาํหนดรายวิชา

• สร้างบรรยากาศที�ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลกั ปศพ. 
โดยพฒันาและจดัการ 
แหล่งเรียนรู้ ปศพ. ใน
สถานศึกษา

แหล่งเรียนรู ้

• จดัทาํหน่วย/แผนการ
เรียนรู้ หรือสื�อการเรียนรู้ ที�
บูรณาการหลกั ปศพ. กบั 
สาระการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระต่างๆ

การเรียนการสอน
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หลกัสตูรเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

สาระที� ๓ เศรษฐศาสตร ์

มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถ บริหารจดัการทรพัยากรใน
การผลิตและการบริโภค การใช้ทรพัยากรที�มีอยู่
จาํกดัได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั �ง
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อการดาํรงชีวิต
อย่างมีดลุยภาพ

มาตรฐานช่วงชั �นที � ๑-๒ (๔)  เข้าใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้กบัชีวิตประจาํวนัได้

มาตรฐานช่วงชั �นที � ๓-๔ (๕)  เข้าใจเกี �ยวกบัระบบและวิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้กบั
ชีวิตประจาํวนัได้



โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๑ 18

มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้((ช่วงชั�นที� ช่วงชั�นที� ๑๑) ) เนน้ระดบัตนเองเนน้ระดบัตนเอง//ครอบครวัครอบครวั

ประถมศึกษาปีที� ๑ ประถมศึกษาปีที� ๒ ประถมศึกษาปีที� ๓

๑  รูจ้กัช่วยเหลือตนเอง ๑ ปฏิบตัิหนา้ที�ของตนเอง และ
ครอบครวั อยา่งมีความ
รบัผิดชอบ

๑ รูจ้กัช่วยเหลือครอบครวั 
และชุมชน

๒  ใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั ๒ รูจ้กัใชท้รพัยากรอยา่ง
ประหยดัและคุม้ค่า

๒ รูจ้กัเลือกใชท้รพัยากรอยา่ง
ประหยดัและคุม้ค่า

๓  รูจ้กัการออม ๓ มีวินยัในการใชจ้า่ย ๓ วิเคราะหร์ายรบั- รายจา่ย 
ของตนเอง 

๔  รูจ้กัการแบ่งปัน สิ�งของที�มี
ใหก้บัผูอ้ื�น

๔ รูจ้กัการแบ่งปันสิ�งของ  
ช่วยเหลือผูอ้ื�น

๔ รูจ้กัเสียสละแบ่งปัน
ทรพัยากรที�มี เพื�อ
ประโยชนต์่อส่วนรวม

๕ ปฏิบตัิตนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งมีความสุข

๕ ชื�นชมและปฏิบตัิตนตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้((ช่วงชั�นที� ช่วงชั�นที� ๒๒) ) เนน้ระดบัโรงเรียนเนน้ระดบัโรงเรียน
ประถมศึกษาปีที� ๔ ประถมศึกษาปีที� ๕ ประถมศึกษาปีที� ๖

๑ เข้าใจหลกัการปฏิบติัตนตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และนําไปประยกุตใ์ช้ในชีวิต 
ประจาํวนัได้

๑ ปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑ เข้าใจระบบและวิธีการดาํเนินงาน 
ขององคก์รในโรงเรียน/ชมุชน 
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

๒ สาํรวจ สภาพปัญหา ทรพัยากร
สิ�งแวดล้อมในชมุชน และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา

๒ วิเคราะหก์ารใช้ทรพัยากรและ
สิ�งแวดล้อมอย่างสมดลุในชมุชน

๒ รู้จกัใช้ทรพัยากรและสิ�งแวดล้อม 
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

๓ เข้าใจสภาพรายรบั-รายจ่ายของ
ตนเอง และวางแผนการใช้จ่าย
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๓  เข้าใจสภาพรายรบั- รายจ่าย ของ
ครอบครวั และนําหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง มาลดรายจ่าย และเพิ�ม
รายได้ให้ครอบครวั

๓ วิเคราะหว์างแผนและจดัทาํบนัทึก
รายรบั-รายจ่ายของตนเอง และ
ครอบครวัอย่างมีประสิทธิภาพ

๔ สาํรวจและเหน็คณุค่าของ
ภมิูปัญญาท้องถิ�น

๔ มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และ
เผยแพร่ภมิูปัญญาท้องถิ�นของ
ชมุชน

๔ รวบรวมองคค์วามรู้ของ
ภมิูปัญญาท้องถิ�นมาประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจาํวนั
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มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้((ช่วงชั�นที� ช่วงชั�นที� ๓๓) ) เนน้ระดบัชุมชนเนน้ระดบัชุมชน

มธัยมศึกษาปีที� ๑ มธัยมศึกษาปีที� ๒ มธัยมศึกษาปีที� ๓

๑ รูแ้ละเขา้ใจ ประวตัิ
ความเป็นมา ความหมาย และ
ความสาํคญัของปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑ สาํรวจและวิเคราะหปั์ญหา ของ
ชุมชนดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ�งแวดลอ้ม หรือวฒันธรรม บน
พื� นฐานของปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑ เขา้ใจแนวทางพฒันาชุมชนดา้น
สงัคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม 
หรือวฒันธรรม ตามปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒ สามารถนาํหลกัแนวคิดและ
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใชใ้นการจดัการทรพัยากรที�มี
อยู่ของตนเอง ครอบครวั และ
ชุมชนอย่างสมดุลและยั �งยืน

๒ เสนอแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาในชุมชน ดา้นสงัคม 
เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้มหรือ
วฒันธรรม ตามปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒ มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ�งแวดลอ้ม วฒันธรรม โดยใช้
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๑ 21

มาตรฐานการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้((ช่วงชั�นที� ช่วงชั�นที� ๔๔) ) เนน้ระดบัประเทศเนน้ระดบัประเทศ  
มธัยมศึกษาปีที� ๔ มธัยมศึกษาปีที� ๕ มธัยมศึกษาปีที� ๖

๑  เขา้ใจและวิเคราะหก์ารบรหิาร
จดัการองคก์ร วิสาหกิจชุมชน ตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑ เขา้ใจและวิเคราะหก์าร พฒันา
ประเทศ ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑ เขา้ใจและวิเคราะหก์าร พฒันา
ประเทศ ใหก้า้วหนา้ไปไดอ้ย่าง
สมดุล ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์
โดยยึดปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒ ตระหนักในความสาํคญัของการ
บรหิารจดัการองคก์ร วิสาหกิจ
ชุมชน ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒ ตระหนักในความสาํคญัของการ
พฒันาประเทศ ตามปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒ ตระหนักในความสาํคญัของการ
พฒันาประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิ
วตัน ์โดยยึดปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหก้า้วหนา้ไปไดอ้ย่าง
สมดุล

๓ นาํปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและพรอ้มรบัตอ่การ
เปลี�ยนแปลง

๓ นาํปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต เพื�อ
ประโยชนข์องสงัคมและ
ประเทศชาติ

๓ นาํปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตอย่าง
สมดุล และพรอ้มรบัตอ่การ
เปลี�ยนแปลงภายใตก้ระแส
โลกาภิวตัน์
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การเขียนแผนแบบบรูณาการหลกั ปศพ.

 ยดึสาระสงัคมเป็นหลกั เพราะสงัคมจะมีหวัขอ้ และเนื� อหา ชดัเจน 
ใหส้อดแทรกความคิด/คณุคา่ คณุลกัษณะที�พึงประสงคล์งไปได้

 ยทุธศาสตรก์ารสอนของครู สอดแทรกคุณธรรม วินยั ความรบัผิดชอบ 
การคาํนึงถึงการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�น/สงัคมรอบตวั สภาพแวดลอ้มทางวตัถุ
และธรรมชาติ 

 เนน้ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็นอยา่งมีส่วนร่วม วิเคราะหปั์ญหาตา่งๆ
ที�อยูร่อบตวั อยา่งเป็นเหตเุป็นผล รอบคอบ เปิดโอกาสใหคิ้ดริเริ�ม
สรา้งสรรค ์โดยมีครูค่อยชกัจงูใหคิ้ดแบบโยนิโสมนสิการ และมี
กลัยาณมิตรคอยทว้งติง แนะนาํ ดว้ยความจริงใจ

 ยดึปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู ้เพื�อความอยูร่ว่มกนั
อยา่งเกิดประโยชนแ์ละเป็นสขุ
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แนวทางการสอนแบบบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการสอนแบบบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑..สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

สาระที� ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม
 ยดึมั �นในหลกัศลีธรรม การกระทาํความดมีคีา่นยิมที�ดงีาม

 การพฒันาตน บําเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อการอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสนัตสิขุ

สาระที� ๒ : หนา้ที�พลเมือง วัฒนธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม
 การดํารงชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัตสิขุ

 วถิชีวีติประชาธปิไตย (คารวะธรรม  สามคัคธีรรม ปญัญาธรรม)

สาระที� ๓ : เศรษฐศาสตร์
 การบรหิารจดัการทรพัยากรที�มอียู่จํากดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 เศรษฐกจิพอเพยีงเพื�อการดํารงชวีติอย่างมดีุลยภาพ

สาระที� ๔ : ประวัตศิาสตร์
 ใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรบ์นพื�นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวเิคราะหเ์หตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ

 วฒันธรรมไทย ภูมปิญัญาไทย มคีวามภูมใิจและรกัษาความเป็นไทย

สาระที� ๕ : ภูมิศาสตร ์
 ระบบธรรมชาตแิละความสมัพนัธ์ของสรรพสิ�ง ความสมัพนัธ์ของมนุษย์กบัสภาพแวดลอ้ม

 การสรา้งสรรค์วฒันธรรมที�เกดิจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

 จติสาํนกึอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื
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๒. วิทยาศาสตร์
ชวีติกบัสิ�งแวดลอ้ม

การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นอย่างยั �งยนื

๓. คณิตศาสตร์
ทกัษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์

การแกป้ญัหา

การใหเ้หตุผล

เชื�อมโยงความรูต่้างๆทาง
คณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื�นๆได้

แนวทางการสอนแบบบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการสอนแบบบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ภาษาไทย

ฟัง พูด อ่าน เขยีน
 สาํนวนไทย
 การแสดงความคิดเห็น
 บทรอ้ยแกว้
 คาํขวญั
 การคดัลายมือ
 การสรุปใจความ
 การทาํหนังสือเล่มเล็ก/ เล่มใหญ่

๕. ภาษาต่างประเทศ
 ภาษาเพื�อการสื�อสาร

 ภาษาและวฒันธรรม

 ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชุมชนและโลก
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๖. ศิลปะ

 คุณค่างานศิลปะที�เป็นมรดกทางวฒันธรรมภมูปัิญญาไทยและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ�น

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ทกัษะกระบวนการ การจดัการ การทาํงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู ้
การแกไ้ขปัญหา ฯลฯ 

 มีคุณธรรม มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม

๘. สุขศึกษา และพลศึกษา

 เขา้ใจและเห็นคุณค่าของชีวิตและมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต

แนวทางการสอนแบบบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการสอนแบบบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ((ดา้นเศรษฐกิจดา้นเศรษฐกิจ))

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

รูจ้กัการใชจ้า่ยของตนเองรูจ้กัการใชจ้า่ยของตนเอง
ใชจ้า่ยอย่างมีเหตมีุผล
อยา่งพอประมาณ
ประหยดั เท่าที�จาํเป็น

บนัทึกบญัชีรายรบัและรายจา่ย
วิเคราะหบ์ญัชีรายรบัและ
รายจ่าย
แลกเปลี�ยนประสบการณ์
ปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมการ
บริโภค เพื�อลดรายจา่ยที�
ฟุ่มเฟือย
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หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

รูจ้กัออมเงิน มีกลไก รูจ้กัออมเงิน มีกลไก 
ลดความเสี�ยงลดความเสี�ยง

ระบบสวสัดิการ
ระบบออมเงิน
ระบบสหกรณ์
ระบบประกนัตา่งๆ

• ออมอยา่งพอเพียง

• สปัดาหก์ารออม

• จดัตั�งกลุ่ม/สหกรณอ์อมทรพัย์

• โครงงานการประกนัตา่งๆ

ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ((ดา้นเศรษฐกิจดา้นเศรษฐกิจ))
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หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

รูจ้กัประหยดัรูจ้กัประหยดั
ใชแ้ละกินอย่าง
ประมาณตน มีเหตผุล 
ไม่ฟุ่มเฟือย
ใชพ้ลงังานเท่าที�จาํเป็น
ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า

ปลูกผกัสวนครวัรั�วกินได/้
เลี� ยงปลา/หมู ไวกิ้น-แบ่งปัน-ขาย
ใชส้ินคา้ที�ประหยดัพลงังาน
ใชส้ิ�งของตา่งๆอยา่งประหยดั/คุม้ค่า
นาํของเหลือใชม้าทาํใหเ้กิดประโยชน์
รีไซเคิลขยะเพื�อนาํมาใชใ้หม่

ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ((ดา้นเศรษฐกิจดา้นเศรษฐกิจ))
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หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

พึ�งตนเองไดท้างเศรษฐกิจโดยผลิต พึ�งตนเองไดท้างเศรษฐกิจโดยผลิต 
หรือสรา้งรายได ้ที�หรือสรา้งรายได ้ที�
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคม
สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
สอดคลอ้งกบัทรพัยากรทอ้งถิ�น

เนน้การผลิตเพื�อพึ�งตนเอง ให้เนน้การผลิตเพื�อพึ�งตนเอง ให้
พอเพียงกบัการบริโภค และการพอเพียงกบัการบริโภค และการ
ผลิตที�หลากหลาย เช่นผลิตที�หลากหลาย เช่น
ปลกูพืชผกัผสมผสาน 
ปลกูพืชสมุนไพรไทย
ผลิตสินคา้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
ฝึกอบรมพฒันาอาชีพอยา่งครบ
วงจร

ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ((ดา้นเศรษฐกิจดา้นเศรษฐกิจ))
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หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

รูจ้กัช่วยเหลือสงัคมรูจ้กัช่วยเหลือสงัคม
หรือชุมชนหรือชุมชน
ปลูกจิตสาํนึกสาธารณะ
ปลูกฝังความสามคัคี
ปลูกฝังความเสียสละ
เผยแพร่องคค์วามรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง

พฒันาความรูคู้่คุณธรรม ผ่านกิจกรรมพฒันาความรูคู้่คุณธรรม ผ่านกิจกรรม
รวมกลุ่มต่างๆรวมกลุ่มต่างๆ 

• จดักิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข

• จดักิจกรรมช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส

• จดัค่ายพฒันาเยาวชน จติอาสา

• จดักิจกรรมส่งเสริมความสามคัคี

• พฒันาแหล่งเรียนรู ้ปศพ. ร่วมกบั
ชุมชน

ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ((ดา้นสงัคมดา้นสงัคม)        )        
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หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

สรา้งสมดุลของสรา้งสมดุลของ
ทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรธรรมชาติ
ปลกูจติสาํนึกรกัษส์ิ�งแวดลอ้ม
ฟื� นฟูแหล่งเสื�อมโทรมในทอ้งถิ�น
ฟื� นฟูและอนุรกัษท์รพัยากรใน
ทอ้งถิ�น
ฟื� นฟูดแูลสถานที�ท่องเที�ยวใน
ทอ้งถิ�น

พฒันาความรูเ้กี�ยวกบัดิน นํ�า ป่า พฒันาความรูเ้กี�ยวกบัดิน นํ�า ป่า 
เพื�อฟื� นฟู รกัษาเพื�อฟื� นฟู รกัษา

• รว่มอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

• จดัทาํฝายกั�นนํ�า รว่มปลกูตน้ไม้

• รว่มดแูลรกัษาป่า ความหลากหลาย
ของพนัธุพ์ืช/พนัธุส์ตัว์

• รว่มจดักิจกรรมลดภาวะโลกรอ้น

• โครงการชีววิถี/ปุ๋ยชีวภาพ

• ยุวมคัคุเทศก์

ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา((ดา้นสิ�งแวดลอ้มดา้นสิ�งแวดลอ้ม)        )        
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หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

สืบสานวฒันธรรมไทยสืบสานวฒันธรรมไทย
สรา้งจิตสาํนึกรกัษไ์ทย 
รกับา้นเกิด
ฟื� นฟูและอนุรกัษอ์าหาร
ประจาํทอ้งถิ�น
ฟื� นฟูและอนุรกัษด์นตรีไทย
และเพลงไทย
ฟื� นฟูและอนุรกัษว์ตัถุโบราณ
และโบราณสถาน

• ปลกูฝังมารยาทไทย

• ส่งเสริมอาหารประจาํทอ้งถิ�น

• ส่งเสริมการใชภ้าษาไทยและ
ภาษาประจาํทอ้งถิ�น

• ทาํนุบาํรุงโบราณวตัถุและ
โบราณสถาน

• รว่มอนุรกัษพ์ฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น

• รณรงคก์ารใชสิ้นคา้ไทย

ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา((ดา้นวฒันธรรมดา้นวฒันธรรม))
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ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตวัอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ((ดา้นวฒันธรรมดา้นวฒันธรรม))

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ปลูกจิตสาํนึกความรกัชาติ
ตระหนกัถึงคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที�ตนศรทัธา
จงรกัภกัดีตอ่
พระมหากษัตริย ์

• จดักิจกรรมปลกูฝงัความภมิูใจในความ
เป็นไทย ระลึกถึงบุญคณุของแผ่นดิน

• ใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาศีล การ
ฝึกอบรมสมาธิภาวนา หรือสวดมนต์

• รว่มกนัทะนุบาํรุงศาสนาดว้ยการทาํบุญ 
และปฏิบตับูิชา 

• รว่มดแูลวดั และ ศาสนสถานตา่งๆ

• ศึกษา/ดงูาน โครงการอนัเนื�องมาจาก
พระราชดาํริ พระราชกรณียกิจตา่งๆ



โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๑ 34

ตวัอย่างการบรูณาการกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในช่วงชั�นที� ๓
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การสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง

นร.มีส่วนร่วม

จดักิจกรรม
หลากหลาย

เรียนรู ้
จากสถานการณจ์ริง

ปลกูฝัง
คณุธรรม

จนิตนาการ

สรา้งวินยั

ทาํงาน
เป็นกลุม่

เนน้
กระบวนการ

เรียนรู ้

สรา้งจุดเดน่
ซ่อมจดุดอ้ย

เรียนรู ้
จากธรรมชาติ

จดัสภาพ
แวดลอ้ม

จงูใจ

ฝึกการพึ�งตนเอง
ตามวยั

ใส่ใจ นร.
เป็นรายบุคคล
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สรุปขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงสรุปขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง

• การประยุกตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดไดห้ลายดา้น และ
หลายรูปแบบ   ไม่มีสูตรสําเร็จ   แต่ละคนจะตอ้งพิจารณาปรบัใช ้
ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเงื�อนไข และสภาวะที�ตนเผชิญ
อยู่

• ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยใหเ้รา “ฉุกคิด” ว่ามีทางเลือก
อีกทางหนึ�ง ที�จะช่วยใหเ้กิดความยั �งยืน มั �นคง และสมดุลในระยะยาว
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แผนขบัเคลื�อนแผนขบัเคลื�อน
  ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดา้นการศึกษาดา้นการศึกษา
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พฒันาสื�อการเรียนรูเ้พื�อเป็นพฒันาสื�อการเรียนรูเ้พื�อเป็น
เครื�องมือในการขบัเคลื�อนเครื�องมือในการขบัเคลื�อน

• มาตรฐานเรยีนรู/้หลกัสตูรเศรษฐกิจ
พอเพียงสาํหรบัทกุระดบั

• ตวัอยา่งสื� อการเรยีนการสอน

• สถานศึกษาตวัอยา่ง

• ตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน

• ตวัชี�วดัเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

• จดัทาํสื� อเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ

    เชื�อมโยงเครือข่ายเชื�อมโยงเครือข่าย//ขยายผลขยายผล
• เป้าหมาย  ๙ → ๘๐ → ๘๐๐ 
→ ๔๐๐๐๐ ภายในปี ๒๕๕๔

• ประชมุ/สมัมนา/ดงูาน/มหกรรม
• ฐานขอ้มลูเครอืขา่ยวทิยากร / 

สถานศึกษาและบคุลากร ในเวบ็ไซท ์
• เผยแพร ่PR ในรปูแบบต่างๆ

แนวทางการขบัเคลื�อน ปศพแนวทางการขบัเคลื�อน ปศพ. . ดา้นการศึกษาดา้นการศึกษา

ตดิตามและประเมินผลเพื�อการพฒันาตดิตามและประเมินผลเพื�อการพฒันา
• จดัทาํตวัชี�วดัประเมินคณุภาพภายใน
• นิเทศ / ติดตามผลงานในพื�นที�
• จดัทาํรายงานความกา้วหนา้/ปัญหา/อปุสรรค

พฒันาบุคลากรพฒันาบุคลากร//เครือข่ายเครือข่าย

กิจกรรม
•อบรมวทิยากร/ผูบ้รหิาร/

คร/ูจนท.ศธ.
• เวทีจดัการความรู้
• ค่ายเยาวชนพอเพียง ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย
• ผูบ้รหิารสถานศึกษา
• ศึกษานิเทศก์
• ครทูกุสงักดั
• จนท.ศธ.ทกุองคก์ร

สรา้งแรงจูงใจสรา้งแรงจูงใจ
เพื�อใหเ้กิดพลวตัรในการขบัเคลื�อนเพื�อใหเ้กิดพลวตัรในการขบัเคลื�อน

 นโยบาย/ยทุธศาสตรห์ลกัของ ศธ. 
 หลกัสูตรแกนกลางของทุกสงักดั

 ส่วนหนึ�งของสาระประเมินวิทยฐานะครู
 คดัเลือกสถานศึกษาแบบอยา่ง

 กิจกรรมประกวดตา่งๆ
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 แตล่ะองคก์รมีแผนงาน/
แผนปฏิบตัิงานของตนเอง 
และใชท้รพัยากรของตนเอง

 ทุกองคก์รหลกัรวมพลงักนั
ขบัเคลี�อน เพื�อแลกเปลี�ยน
เรียนรู ้เสริมพลงั ขยายผล
กิจกรรม

 รว่มมือกบัพนัธมิตรนอก
เครือข่าย เพี�อขยายผล สู่
ชุมชน สงัคม 

สป./ศธ.
วพ./ทก.

เอกชน

กศน.

อปท.

สพฐ.

การศึกษา
เอกชน

อาชีวศึกษา

กทม.

องคก์รหลกัในการขบัเคลื�อนองคก์รหลกัในการขบัเคลื�อน

สานเครือข่าย ขยายความรู ้ควบคู่ประชาสมัพนัธ์
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๑.จดัทาํสื�อ ตวัอย่างหน่วยการเรยีนรูท้ ี�
  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
  สู่การเรยีนการสอน ทุกระดบัการศกึษา
   -  ทดลองใชส้ื�อ ตวัอยา่งฯ
   -  ปรบัปรุงและพฒันาสื�อตวัอยา่ง
   -  สง่เสรมิและพฒันาบุคลากร
๒.ส่งเสรมิสนบัสนุนประสานงานการ
  ดาํเนินงานเครอืขา่ยขบัเคลื�อนเศรษฐกจิ
  พอเพยีง ในและนอกสงักดั

(ภาครฐัและเอกชน)
๓.จดัทาํระบบขอ้มลูสารสนเทศ และ
   เชื�อมโยงเครอืขา่ยทั �งในและนอกสงักดั
   (ภาครฐัและเอกชน) ฯลฯ

สป. (กศน./ 
(สช./กคศ. /
สนพ./สนย.)

สพฐ. สอศ.

 สกอ.   สกศ.

๑๑..การบรูณาการปรชัญาของการบรูณาการปรชัญาของ
      เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การเรยีนการเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การเรยีนการ
      สอนในสถานศกึษา  สอนในสถานศกึษา  
๒๒..การนําปรชัญาของเศรษฐกจิการนําปรชัญาของเศรษฐกจิ
      พอเพยีงสู่การบรหิารจดัการพอเพยีงสู่การบรหิารจดัการ
      สถานศกึษาสถานศกึษา..
        --    พฒันาบุคลากรพฒันาบุคลากร
        --    สง่เสรมิการเรยีนการสอนสง่เสรมิการเรยีนการสอน
                      ฯลฯฯลฯ

องคก์ร
ในกาํกบั ศธ.

กก. . กรอบแนวทางการดาํเนินงานกรอบแนวทางการดาํเนินงาน ขข. . ขยายผลการดาํเนินงาน ขยายผลการดาํเนินงาน ((องคก์รหลกัองคก์รหลกั))

๑.ประสานความร่วมมอืและ
  เชื�อมโยงเครอืขา่ย ภายใน
  และภายนอก
๒.เผยแพร่หลกัปศพ
  -จดัทาํสื�อสงิพมิพใ์นรปูแบบ

ต่างๆรวมสื�อเทคโนโลยี
  -จดัทาํเวบไซด์
  -จดันิทรรศการผลการ
     ดาํเนินงาน  ฯลฯ

คค.  .  การเผยแพร่การเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์และประชาสมัพนัธ์

- พฒันาตวัชี�วดัความพอเพยีง
- จดัทาํรายงานความกา้วหน้า 
 - ตดิตามผลงานในพื�นที�
 - ตดิตามบุคลากรทางการศกึษา
 - ตดิตามนกัเรยีน/นกัศกึษา
    และประชาชน
             ฯลฯ

งง. . ตดิตามและประเมนิผลตดิตามและประเมนิผล

การขบัเคลื�อนการขบัเคลื�อน
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาของ สู่สถานศึกษาของ 

ศธศธ..
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ขอ้มูลประกอบเพิ�มเติมขอ้มูลประกอบเพิ�มเติม

๑. ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. แนวทางการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง
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พระปฐมบรมราชโองการพระปฐมบรมราชโองการ
ณ พระที�นั �งไพศาลทกัษิณ  

วนัศุกรที์� ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
เนื�องในวนับรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

““เราจะครองแผน่ดินโดยธรรมเราจะครองแผน่ดินโดยธรรม
  เพื�อประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยามเพื�อประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยาม””

๑
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“ การพฒันาประเทศ จาํเป็นต้องทาํตามลาํดบัขั �น

ต้องสร้างพื�นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้

ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื�องต้นก่อน 

 โดยใช้วิธีการและอปุกรณ์ที �ประหยดั แต่ถกูต้องตามหลกัวิชา

เมื �อใดพื�นฐานความมั �นคงพร้อมพอสมควร  และปฏิบติัได้แล้ว

จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ

และฐานะเศรษฐกิจขั �นสงูโดยลาํดบัต่อไป ...”

พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(๒๐ ธนัวาคม ๒๕๑๖)

๑
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คนเราถา้พอในความตอ้งการ 
ก็มีความโลภนอ้ย

เมื�อมีความโลภนอ้ย ก็เบียดเบียนคนอื�นนอ้ย.
ถา้ทุกประเทศมีความคิด-อนันี� ไม่ใช่เศรษฐกิจ-

มีความคิดว่าทาํอะไรตอ้งพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโตง่
ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข.

พระราชดาํรสั  (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

โลภนอ้ย คือ พอเพียง
๑
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ความพอเพียงนี�  อาจจะมีของหรูหราก็ได้

แตว่่าตอ้งไม่เบียดเบียนคนอื�น

ตอ้งใหพ้อประมาณตามอตัภาพ พดูจาก็พอเพียง

ทาํอะไรก็พอเพียง ปฏิบตัตินก็พอเพียง

พระราชดาํรสั (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน ๑
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เศรษฐกิจพอเพียงมีหลายระดบัเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายระดบั

“....ไฟดบัถา้มีความจาํเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที� เรามีเครื�อง
ปั�นไฟก็ใชปั้�นไฟ หรือถา้ขั�นโบราณว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที�จะแกปั้ญหา

เสมอ ฉะนั�นเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเป็นขั�นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนี�  ใหพ้อเพียงเฉพาะตวัเองรอ้ยเปอรเ์ซ็นตนี์� 

เป็นสิ�งที�ทําไม่ได ้จะตอ้งมีการแลกเปลี�ยน ตอ้งมีการช่วยกนั
 ถา้ไม่มีการช่วยกนัแลกเปลี�ยนกนั ก็ไม่ใช่พอเพียงแลว้

พอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี�  คือ ใหส้ามารถที�จะดําเนินงานได…้”

จากกระแสพระราชดาํรัสวนัที�  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๒

๑
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สหกรณ์

“สหกรณ ์แปลว่า การทาํงานรว่มกนั การทาํงานรว่มกนันี� ลึกซึ� งมาก เพราะว่า
ตอ้งรว่มมือกนัในทุกดา้น ทั�งในดา้นงานที�ทาํดว้ยรา่งกาย ทั�งในดา้นงานที�ทาํ
ดว้ยสมอง และงานการที�ทาํดว้ยใจ ทุกอยา่งนี� ขาดไม่ไดต้อ้งพรอ้ม”

(พระราชดาํรสัพระราชทานแก่ผูน้าํสหกรณก์ารเกษตร สหกรณนิ์คม และ
สหกรณป์ระมงทั �วประเทศ ณ ศาลาดสุิดาลยั

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖)

๑
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“ …การมุ่งสอนคนใหเ้ก่งเป็นเกณฑ ์อาจทําใหเ้กดิ
จุดบกพร่องต่างๆขึ�นในตวับุคคลไดไ้ม่นอ้ย ที�สําคญักม็ี

๑. บกพร่องในความคดิพจิารณารอบคอบ และกวา้งไกล เพราะใจรอ้น 
เร่งจะทําการใหเ้สร็จโดยเร็ว เป็นเหตุใหก้ารงานผิดพลาดขดัขอ้งและลม้เหลว

๒.  บกพร่องในความนับถือและเกรงใจผูอ้ื�น เพราะถือว่าตนเป็นเลศิ เป็น
เหตุใหเ้ย่อหยิ�ง มองขา้มความสําคญัของบุคคลอื�น และมกัเกดิความขดัแยง้
ทําลายไมตรีจิตมติรภาพตลอดจนความสามคัครีะหว่างกนั

๓. บกพร่องในความมธัยสัถ ์พอเหมาะ พอด ีในการกระทําทั�งปวงเพราะ
มุ่งหนา้แต่จะทําตวัใหเ้ด่นใหก้า้วหนา้ เป็นเหตุใหเ้ห็นแก่ตวั เอารดัเอาเปรียบ

๔. บกพร่องในจริยธรรม และความรูจ้กัผิดชอบชั�วด ีเพราะมุง่แต่จะ
แสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตวัใหเ้พิ�มพูนขึ�น เป็นเหตุใหท้ําความผิดและความชั�ว
ทุจริตโดยไม่รูสึ้กสะดุง้สะเทือน…”

คณุธรรมตอ้งกํากบัความรู ้ ๑
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“ ดงันั�น นอกจากสอนคนใหเ้ก่งแลว้ จําเป็นอย่างยิ� งที�จะตอ้งอบรม
ใหด้ีพรอ้มกนัไปดว้ย ประเทศของเราจึงจะไดค้นที�มีคุณภาพคือ ทั�งเก่ง 
ทั�งดีมาเป็นกําลงัของบา้นเมือง กล่าวคือ ใหค้วามเก่งเป็นปัจจัยและพลงั
สําหรับสรา้งสรรค์ ใหค้วามดีเป็นปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนนํา
คว าม เก่ ง ให้ เ ป็ นไป ในทาง ที� ถู ก ที� ค ว ร  ที� อํ านวยผลประ โยชน์
อันพึงประสงคแ์ต่ฝ่ายเดียว ”

พิธีทูลเกลา้ฯ ถวายปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�พิธีทูลเกลา้ฯ ถวายปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�

ของ ของ ๕ ๕ สถาบนั สถาบนั ((๓ ๓ ตลุาคม ตลุาคม ๒๕๓๒ ๒๕๓๒ ))

๑
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“...คุณธรรมซึ�งเป็นองคป์ระกอบที�สําคญัและจําเป็นของ
การศึกษา ไดแ้ก่ ความละอายชั�ว กลวับาป ความซื�อสัตยสุ์จริต ทั�งในความคิดและการกระทํา 
ความกตญั�ูรูคุ้ณชาติบา้นเมอืงและผูที้�อุปการะตวัมา ความไมเ่ห็นแก่ตวัไมเ่อาเปรียบผูอ้ื�น มี
ความจริงใจ มคีวามปรารถนาดีต่อกนั เอื�อเฟื� อกนัตามฐานะและหนา้ที� และที�สําคญัอย่างมากก็
คือ ความขยนัหมั�นเพยีร พยายามฝึกหดัประกอบการงานทั�งเลก็ ใหญ่ ง่าย ยาก ดว้ยตนเอง 
ดว้ยความตั�งใจ ไมท่อดธุระเพื�อหาความสะดวกสบายจากการเกียจครา้น มกัง่าย หยาบคาย 
สะเพร่า

คุณธรรมเหลา่นี�เป็นองคป์ระกอบที�สําคญั และจําเป็นของการศึกษา ไมเ่ป็นรองไป
กว่าวิชาการ ครูตอ้งปลูกฝังใหนั้กเรียน และนักเรียนจะตอ้งบาํรุงรักษาใหเ้จริญขึ�นในตวัให้
ครบถว้น เพื�อใหม้กีารศึกษาที�สมบูรณ ์ที�ช่วยใหค้นเต็มคน สามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
และประเทศชาติได้

คนคด คนครา้น คนหยาบ และคนไมม่อีายนั�น ถึงจะมคีวามรูท่้วมทน้เท่าใดก็ไมม่ี
ประโยชน์ เพราะสรา้งสรรคอ์ะไรไมไ่ด ้ไดแ้ตทํ่าลายเพยีงอย่างเดียว…”

พระราชทานแก่คณาจารย ์ครแูละนักเรยีน โรงเรยีนวงัไกลกงัวล พระราชทานแก่คณาจารย ์ครแูละนักเรยีน โรงเรยีนวงัไกลกงัวล 

( ( ๘ ๘ มิถนุายน มิถนุายน ๒๕๒๒ ๒๕๒๒ ))

๑
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ตวัอย่างแนวทางการวิเคราะหค์วามพอเพียงตวัอย่างแนวทางการวิเคราะหค์วามพอเพียง

โดยใช ้โดยใช ้หลกัสปัปุริสธรรม หลกัสปัปุริสธรรม ๗๗

๑.๑. รูเ้หตุ รูเ้หตุ 

๒.๒. รูผ้ล    รูผ้ล    

๓.๓. รูต้นรูต้น

๔.๔. รูป้ระมาณรูป้ระมาณ

๕.๕. รูก้าลรูก้าล

๖.๖. รูบุ้คคลรูบุ้คคล

๗.๗. รูชุ้มชนรูชุ้มชน

ความมีเหตมีุผล

ความพอประมาณ

มีภมิูคุม้กนัที�ดี

๒
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ตวัอย่างการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นต่างๆตวัอย่างการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นต่างๆ
ดา้นเศรษฐกิจดา้นเศรษฐกิจ พึ�งตนเองได ้ใชจ้า่ย/ใชข้องอยา่งประหยดั ใชชี้วิตอยา่งประมาณตน 

คิด/วางแผนอยา่งรอบคอบ ไม่ประมาท เผื�อทางเลือกสาํรอง

ดา้นจติใจดา้นจติใจ รูผิ้ดชอบชั �วดี ละอายตอ่การทาํความชั �ว เขา้ใจชีวิตและโลกตามเป็น
จริง มีจติสาธารณะ นึกถึงผลประโยชนส์ว่นรวมเป็นหลกั

ดา้นสงัคมดา้นสงัคม เห็นคณุคา่ของการอยูร่ว่มกนัในสงัคม ช่วยเหลือเกื� อกูลกนั 
รูร้กัสามคัคี รว่มสรา้งความเขม้แข็งใหค้รอบครวัและชุมชน

ดา้นทรพัยากร ดา้นทรพัยากร 
ธรรมชาติและธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มสิ�งแวดลอ้ม

รูจ้กัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ เลือกใชท้รพัยากรที�มีอยู ่
อยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชนส์ูงสุด ฟื� นฟูทรพัยากรใหมี้อยูแ่ละ
พอใชอ้ยา่งยั �งยนื

ดา้นดา้น
เทคโนโลยีเทคโนโลยี

รูจ้กัใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
สภาพแวดลอ้ม (ภมิูสงัคม) พฒันาเทคโนโลยจีากภมิูปัญญาเดิมที�มี 
คาํนึงถึงประโยชนต์อ่คนหมู่มาก

๒



โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๑ 53

พอประพอประมาณ: รายจ่ายสมดุลกบัรายรบั / ไม่ก่อหนี� สินลน้พน้ตวั 
ไม่ใชส้ิ�งของเกินฐานะ 

มีเหตุมีผลมีเหตุมีผล: ใชจ้า่ยอย่างมีเหตผุล / ตามความจาํเป็น / คาํนึงถึง
ความประหยดั คุม้ค่า ประโยชนสุ์ข

มีภูมิคุม้กนัมีภูมิคุม้กนั: รูจ้กัออม /แบ่งปันผูอ้ื�น /ช่วยเหลือสงัคม/ทาํบุญ

ความรูคู้่คุณธรรม: ประกอบอาชีพที�สุจริต ดว้ยความซื�อสตัย ์ตั�งมั �น 
ขยนัหมั �นเพียร ไม่ประมาท ใชส้ตปัิญญาในการ
ตดัสินใจและดาํเนินการต่างๆ อยา่งรอบรู ้รอบคอบ 
เพื�อใหเ้ท่าทนัตอ่การเปลี�ยนแปลง

ตวัอย่างการใชจ่้ายอย่างพอเพียงตวัอย่างการใชจ่้ายอย่างพอเพียง ๒
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ตวัอย่างการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครวัตวัอย่างการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครวั ๒
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สาเหตุการเป็นหนี� ของเกษตรกรสาเหตุการเป็นหนี� ของเกษตรกร

นายเอ็นนู ซื�อสุวรรณ รองผูจ้ดัการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าสาเหตุการเป็นหนี� ของ

เกษตรกร มี ๖ ปัจจยัหลกัคือ

๑ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เกษตรกรมีความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชีพตํ �า 

๒ ปัจจยัทางสงัคม รายไดไ้ม่พอค่าใชจ้า่ย

๓ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ รายไดน้อ้ยไม่เหลือพอใชห้นี�

๔ ปัจจยัดา้นนิสยั-พฤติกรรม เช่น ติดอบายมุข ติดการบริโภคสิ�งฟุ่มเฟือย

๕ ปัจจยัทางการเมือง เช่น ร่วมโครงการพิเศษของรฐัที�มีออกมา

๖ ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม เช่น ประสบภยัธรรมชาติ ผลิตผลเสียหาย เป็นตน้

(สมัมนา “ปัญหาหนี� สินเกษตรกร” 16/10/2550)

๒
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ก.สาธารณสขุ - การปรบัพฤติกรรมสู่ความพอเพียง

พฤติกรรม
การบริโภค

พฤติกรรม
ทางเพศ

พฤติกรรม
ออกกําลงักาย

พฤติกรรม
ความเสี�ยง

สุขภาพจิต

การจดัการ
สิ�งแวดลอ้ม

๒
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รายงานการพฒันาคน รายงานการพฒันาคน ๒๕๕๐๒๕๕๐ ของ ของ UNDPUNDP ((NHDR NHDR 20072007))

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดร้บัการยอมรบัในสงัคมไทย เนื�องจากพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัทรงแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง  เป็นที�ประจกัษต์่อคนไทยทุกคนว่า

แนวคิดนี� เกิดจากความห่วงใยที�ทรงมีต่อพสกนิกร โดยเฉพาะผูย้ากไร ้

พระอุตสาหะในการคน้ควา้ทดลองหาวิธีการต่างๆที�เหมาะสม

พระอจัฉริยภาพในการนาํเสนอความคิดที�ซบัซอ้นใหเ้ป็นหลกัการง่ายๆ

และความเต็มพระทยัที�จะถ่ายทอดแนวคิดใหค้นต่างๆไดเ้ขา้ใจดว้ยพระองคเ์อง  

พระองคท์รงเป็นทั�งนักวิทยาศาสตร ์นักปรชัญา นักเผยแพร่แนวคิด และนักปฏิบตัิที�
เป็นตวัอยา่งที�ดีที�สุด ทรงเป็นตวัอยา่งที�โดดเด่นของผูน้าํที�อาจไม่เหมือนใครในโลก  
แต่สิ�งที�โลกสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากพระองคคื์อความรกัและแรงบนัดาลใจอนัยิ�งใหญ่
ในการทาํทุกอยา่งเพื�อความอยูด่ีมีสุขของพสกนิกรของพระองค์

๒
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UNDP NHDR UNDP NHDR 20072007

ปัญหาของการพฒันาที�ผ่านมาปัญหาของการพฒันาที�ผ่านมา
ยคุสมยัแห่งการพฒันา/รูปแบบ

ของการพฒันามีความเสี�ยง
ค่อนขา้งสูง
 หนี� สินเพิ�ม/สดัส่วนเงินออมลด
 ความไม่เท่าเทียมกนัของรายได้
 ผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม /

 ภยัธรรมชาติ
 ความสมัพนัธข์องครอบครวั

และชุมชน
 ค่านิยม/ศีลธรรม/จรรยาบรรณ 

เสื�อมลง

๒

การพฒันาตามแนวพระราชดําริการพฒันาตามแนวพระราชดําริ

• สาธิตแนวทางการพฒันาที�
แตกตา่ง/เนน้ความยั �งยนื

• แสดงผลของการดาํเนินงานเพื�อ
เป็นทางเลือกที�เหมาะสมกบั
ระดบัขั�นของการพฒันาของ
ประเทศ
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ขอ้เสนอจาก ขอ้เสนอจาก UNDPUNDP NHDR NHDR 20072007

๑ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัญาที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งสาํหรบัการขจดัความยากจน
และการลดความเสี�ยงทางเศรษฐกิจของคนจน

๒ ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื� นฐานของการสรา้งพลงัอาํนาจของชุมชนและการ
พฒันาศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แข็งเพื�อเป็นฐานรากของการพฒันาประเทศ 

๓ เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทดว้ยการสรา้งขอ้
ปฏิบตัิในการทาํธุรกิจที�เนน้ผลกาํไรระยะยาวในบริบทที�มีการแข่งขนั 

๔ หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสาํคญัยิ�งต่อการปรบัปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภาครฐั 

๕ ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายของชาติ 
เพื�อสรา้งภูมิคุม้กนัต่อสถานการณท์ี�เขา้มากระทบโดยฉบัพลนั  เพื�อปรบัปรุงนโยบาย
ต่างๆใหเ้หมาะสมยิ�งขึ� น และเพื�อวางแผนยุทธศาสตรใ์นการส่งเสริมการเติบโตที�
เสมอภาคและยั �งยนื 

๖ ในการปลูกฝังจติสาํนึกพอเพียง จาํเป็นตอ้งมีการปรบัเปลี�ยนค่านิยม และความคิด
ของคนเพื�อใหเ้อื� อต่อการพฒันาคน 

๒
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((ร่างร่าง))

แนวทางการดําเนินงาน สถานศึกษาพอเพียงแนวทางการดําเนินงาน สถานศึกษาพอเพียง
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((ร่างร่าง))
แนวทางการดําเนินงาน สถานศึกษาพอเพียงแนวทางการดําเนินงาน สถานศึกษาพอเพียง
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