
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา

© โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๖ - ๑๗

• หลักคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศพระราชด ารัสฯ

• มาตรา ๗๘ (๑) หมวดบริหารราชการแผน่ดิน
• มาตรา ๘๓ แนวนโยบายด้านเศรษฐกจิ

รัฐธรรมนูญฯ ๕๐

• การพัฒนาทีเ่น้นคุณธรรม
• ขยายผลโดยการสร้างค่านิยม (mindset)

NHDR (UNDP)
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พระบรมราโชวาท พระราชด ารัสท่ีเกี่ยวข้อง

๒๕๑๖-๑๗

• พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
• คนส่วนใหญ ่พออยู่พอกิน

๒๕๔๐-๔๑

• วิกฤตเศรษฐกิจ – เศรษฐกิจแบบพอเพียง
• พอประมาณ ไม่โลภอย่างมาก ก็มีความสุข

๒๕๔๒-๔๔

• ค านิยาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
• ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข สมดุล ๔ มิติ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

•  ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๗๘ (๑)
รัฐต้องบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตาม ปศพ. 
และค านึงถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศชาติเป็นส าคัญ

•  ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

มาตรา ๘๓
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารด าเนินการตามแนว ปศพ.   
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ส าเนาหนังสือพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้
เผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางวตัถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน
เง่ือนไขพื้นฐาน (คุณธรรมน าความรู้)
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน
การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้
มีส านึกในคุณธรรม ความซือ่สัตย์ สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

กรอบแนวคิด
เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหก้้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ทางสายกลาง  พอเพียง

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

พอประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา 

สมดุลและพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้าน วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เงื่อนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

www.sufficiencyeconomy.org
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ลักษณะของกิจกรรมตามหลกั “พอเพียง”

พอประมาณ

• พอเหมาะกับสภาพของ
ตน (ปัจจัยภายใน)

• พอควรกับภูมิสังคม 
(ปัจจัยภายนอก)

มีเหตุผล

• รู้สาเหตุ – ท าไม
• รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
(วิชาการ กฎหมาย 
ความเชื่อ ประเพณี)

• รู้ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในด้านต่างๆ  - 
กว้างแคบ ใกล้ไกล

ภูมิคุ้มกันในตัว

• รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ และ
เตรียมความพร้อม

• วางแผน รอบคอบ 
เรียนรู้ พัฒนาตน ท า
ประโยชน์ให้สังคม

สมดุล รอบรู้ สติปัญญา ไม่ประมาท
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ ทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓

เศรษฐกิจพอเพียง
แบบพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบก้าวหน้าความพอเพียง
ระดับชุมชน/องค์กร

ความพอเพียง
ระดับประเทศ

ความพอเพียง
ระดับบุคคล/ครอบครัว
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รู้ เข้าใจ 
ปฏิบัติ
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ปศพ. กับการจัดการศึกษาของชาติ
พร

บ.
กา
รศ
ึกษ

าแ
ห่ง
ชา
ติ มาตรา ๓๓ 

ให้ สกศ. เสนอ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ

แผ
นก

าร
ศึก

ษา
แห

่งช
าต
ิ (๕

๒-
๕๙

) ยึดหลักปศพ. เป็น
ปรัชญาพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาคนอย่าง
รอบด้านและ
สมดุล เพื่อเป็น
ฐานหลักของการ
พัฒนา

แผ
นพ

ัฒ
นา

กา
รศ
ึกษ

าร
ะด
ับ หลักสูตร

การศึกษาใน
ระดับต่างๆ 
สอดคล้องกบั
แผนการศึกษา
แห่งชาติ
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แผนการศึกษาแหง่ชาติ ฉบับปรับปรงุ (๕๒-๕๙)

วัตถุประสงค์ของแผนฯ 
มุ่งพฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพฒันา

“คนไทยเปน็คนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ และ
สมรรถนะทางวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีสุขภาพทั้งกายและใจทีส่มบูรณ์ สามารถประกอบ
อาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลักของการ
พัฒนาประเทศ”
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พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก 
มศว (๑๙ มิย. ๒๒ )
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...การใหก้ารศกึษานั้น กล่าวสั้นๆ โดยความหมายรวบยอด คือ การช่วยให้บุคคล
ค้นพบวิธกีารด าเนินชีวติอย่างถูกต้อง เหมาะสม  ไปสู่ความเจริญ และ
ความสุขตามอตัภาพ...

 ...ผู้สอนมีหน้าที่ต้องหาความรู้ และวิธกีารด าเนินชีวิต มาให้ศษิย์ได้รู้ไดท้ราบ 
เพื่อให้สามารถเรียนรูต้่อไป และด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี จนบรรลุจุดหมาย 
หากผู้สอนมีอุบายอันแยบคาย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดทั้งในการแสวงหา
ความรู้ ทั้งในการถ่ายทอดความรู้ เกิดจากความระลกึได้ถึงในความรูท้ี่ผ่านพบ
มาแล้ว ประกอบกับความรู้ตวัและความคิดอ่านที่ว่องไวเฉลียวฉลาด ซึ่งปกติ
ชนทกุคน จะตอ้งฝกึฝนให้เกิดขึ้นได้ ไม่เกินวสิัย แล้วน ามาใช้ควบเข้ากบั
ความรู้ความถนัด ของตนใหเ้ป็นประโยชน์ไดทุ้กโอกาส....”
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

จุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ ข้อ
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง

มีวินัย และปฏิบัตติามหลักธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ซื่อสัตยส์ุจรติ / มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / 
อยู่อย่างพอเพียง / มุ่งมั่นในการท างาน / รักความเป็นไทย / มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานเรียนรู้ สาระสังคมฯ เศรษฐศาสตร์ ส.๓.๑
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

13
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
14

คุณธรรมน าความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ชั้นปี (รายวิชาพื้นฐาน)

- จัดท าหน่วย/แผนการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
- จัดท าสื่อ/แหล่งเรียนรู้
- จัดท าเครื่องมอืวดั/ประเมินผล
- เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น 

- ให้บริการแนะแนว
- ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน
- ลส.-นน. ยุวกาชาด 
  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
- โครงงาน   
-  ชุมนุม
- ชมรม         ฯลฯ

กิจกรรมเพ่ือสังคม/จิตสาธารณะ
เน้นการมีส่วนรว่ม การเห็นคุณคา่ของการอยู่
ร่วมกัน

การบริหารสถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้วิถี
พอเพียง

- สร้างวฒันธรรมองค์กร
- ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต
- ชุมชนสัมพันธ์ 
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แนวทางการน าหลักปศพ.ไปปรับใช้ในสถานศึกษา

การบริหารจัดการ
ก าหนดเป็นนโยบาย - งาน
วิชาการ งบประมาณ บุคคล
บริหารทั่วไป ชุมชนสัมพันธ์

น าหลักการทรงงานมาปรับ
ใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

บริหารทรัพยากรตามหลัก 
ปศพ. การมีส่วนร่วม รูร้ัก

สามัคคี ไม่ประมาท

การเรียนการสอน
สอนวิชา “เศรษฐกิจ

พอเพียง”ตาม
มาตรฐาน ส ๓.๑ 

บูรณาการหลัก ปศพ. กับ 
สาระการเรียนรู้

สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก ปศพ. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ต่อยอดหรือ
พัฒนา

กิจกรรมที่
สอดคล้อง
กับภูมิสังคม/

บริบท

มีการวางแผน
อย่างรอบคอบ
ค านึงถึงความ
เสี่ยงต่างๆ

ใช้หลักคิด 
หลักปฏิบัติที่
สอดคล้องกับ
หลักวิชาการ

อย่าง
สมเหตุสมผล

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
คุณธรรม

15



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เป้าหมายของการขับเคลือ่นฯ

สถานศึกษา น า ปศพ. ไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา และด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตาม ปศพ.

นักเรียน มีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตนและ
ด าเนินชีวิต ตาม ปศพ.  “อยู่อย่าง

พอเพียง”

ผู้ปกครอง ชุมชน ด าเนินชีวิต และ มี
การพัฒนาตาม ปศพ.

ภาพ
ความส าเร็จ

16



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เป้าหมาย  นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

•ปลูกฝังจิตส านึก
รักษ์ธรรมชาต/ิ

สิ่งแวดล้อม

• สร้างความภูมิใจ
• เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม 
เอกลักษณ์ ความเป็น
ไทย

• ฝึกการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ/่
แบ่งปัน/ไม่
เบียดเบียน

• ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชน รู้จักใช้วัตถุ/
สิ่งของ/ทรัพยากร 
อย่างพอเพียง

วัตถุ สังคม

สิ่งแวด
ล้อม

วัฒน
ธรรม

17



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
18

ตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในช่วงชั้นที่ ๓



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

สถานศึกษาทั่วไป
(๓๐,๐๐๐ ++ แห่ง)

สถานศึกษาพอเพียง

สถานศึกษา
ต้นแบบ

ศูนย์
การเรียนรู้ฯ

ทุกสถานศึกษามุ่งสู่การ
เป็นสถานศึกษาพอพยีง
ตามเกณฑ์ของ ศธ.

พัฒนาสถานศกึษาพอเพียง
เป็นศนูย์การเรียนรู้ฯ 

ตามเกณฑ์ก้าวหน้า
MOU

เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ ศธ.

ผลลัพธ/์ภาพ
ความส าเร็จ

ด้านการบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา

ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียน

การสอน

ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ด้านพัฒนา
บุคลากรของ
สถานศึกษา

20

๕ ด้าน
๑๗ องค์ประกอบ

๖๒ ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพปฏิบัติ ๐-๔



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านที่ ๑

ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

นโยบาย

๔ ตัวชี้วดั

วิชาการ

๔ ตัวชี้วัด

งบประมาณ

๔ ตัวชี้วัด

บริหาร
ทั่วไป

๒ ตัวชีว้ัด
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๔ องค์ประกอบ
๑๔ ตัวชี้วัด



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านที ่๒

ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

หน่วยการ
เรียนรู้ ปศพ.

๓ ตัวชี้วัด

การบูรณาการสู่
การเรียน
การสอน

๔ ตัวชี้วัด

สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ปศพ.

๓ ตัวชี้วัด

การวดัและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนตาม ปศพ.

๔ ตัวชี้วัด
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๔ องค์ประกอบ
๑๔ ตัวชี้วัด



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านที่ ๓

ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๕ ตัวชีว้ัด

กิจกรรม
นักเรียน

๖ ตัวชี้วัด

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์

๔ ตัวชี้วัด
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๓ องค์ประกอบ
๑๕ ตัวชี้วัด



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านที่ ๔

ด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา

การพัฒนาบุคลากร
ตามหลัก ปศพ.

๔ ตัวชี้วัด

การติดตามและ
ขยายผล

๓ ตัวชี้วัด
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๒ องค์ประกอบ
๗ ตัวชี้วัด



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านที่ ๕

ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ

สถานศึกษา

๑ ตัวชี้วัด

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

 ๑ ตัวชี้วัด

บุคลากรของ
สถานศึกษา

๕ ตัวชี้วัด

นักเรียน

๕ ตัวชี้วัด

25

๔ องค์ประกอบ
๑๒ ตัวชี้วัด



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

เครื่องมือประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ

เกณฑ์ก้าวหน้า

บุคลากร

๔ ตัวชี้วัด

การจัดการ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ

๒ ตัวชี้วัด 

สื่อ/นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู้ 

ปศพ.

๒ ตัวชี้วัด

ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงาน
ภายนอก

๒ ตัวชี้วัด

26

๑๐ ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ ๑-๕
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พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อน

 มาตรฐานเรียนรู้/หลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรบัทุกระดับ

 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน
 สถานศึกษาตวัอย่าง
 ตัวอย่างกิจกรรมพฒันาผู้เรียน
 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

 จัดท าสื่อเรียนรู้ในรปูแบบตา่งๆ

  เชื่อมโยงเครือข่าย/ขยายผล
• เป้าหมาย  ๙→ ๘๐ → ๘๐๐

→ ๔๐๐๐๐ ภายในปี ๒๕๕๔
• ประชมุ/สัมมนา/ดูงาน/มหกรรม
• ฐานข้อมูลเครือขา่ยวิทยากร / 
สถานศึกษาและบุคลากร  

• เผยแพร่ PR ในรูปแบบต่างๆ

แนวทางการขับเคลื่อน ปศพ. ด้านการศึกษา

ติดตามและประเมนิผลเพื่อการพัฒนา
• จัดท าตัวชี้วัดประเมนิคุณภาพภายใน
• นิเทศ / ติดตามผลงานในพื้นท่ี
• จัดท ารายงานความก้าวหน้า/ปัญหา/
อุปสรรค

พัฒนาบุคลากร/เครือข่าย

กิจกรรม
• อบรมวิทยากร/ผู้บริหาร/
ครู/จนท.ศธ.

• เวทีจัดการความรู้
• ค่ายเยาวชนพอเพียง ฯลฯ

กลุ่มเปา้หมาย
• ผู้บริหารสถานศึกษา
• ศึกษานิเทศก์
• ครูทุกสังกัด
• จนท.ศธ.ทุกองค์กร

สร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดพลวัตรในการขบัเคลื่อน
 นโยบาย/ยุทธศาสตรห์ลักของ ศธ. 
 หลักสูตรแกนกลางของทุกสังกัด
 ส่วนหนึ่งของสาระประเมิน
   วิทยฐานะครู
 คัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่าง
 กิจกรรมประกวดต่างๆ



                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

การเรียนรู้ ปศพ.และการน าไปใช้ประโยชน์

อยู่อย่างพอเพียง

สัป
ปายะ

โยนิโส
มนสิการ

กัลยาณ
มิตร
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                 โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพยีง ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

ความคาดหวังหลังจากการอบรม

เข้าใจอย่าง
ถูกต้อง
ชัดเจน

ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง

ขยายผล
สร้าง
เครือข่าย
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ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
ส านักงานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์
๑๗๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสติ กทม. ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๘๗ ๓๖๖๒
โทรสาร  ๐๒ ๒๘๒ ๘๒๒๖

porpor@sufficiencyeconomy.org  
www.sufficiencyeconomy.org  
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สื่อสนับสนุนจาก
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ชุดพระเจ้าอยู่หัวของปวงชน

สถานศึกษาพอเพียงและ
ประสบการณ์จริง

สารคดีเชื่อมโยงเครือข่าย 
รวมใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ  
สารคดีโทรทัศน์ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง

รายการ Teacher Talk
ตอนเศรษฐกิจพอเพียงและ

ตอน ห้องเรียนแห่งความพอเพียง
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สื่อสนับสนุนจาก
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

พพ.๘๐๙ พพ.๘๑๙ 

เล่ม ๑
พพ.๘๑๙ 

เล่ม ๒
พพ.๘๒๙ 

เล่ม ๒
พพ.๘๒๙ 

เล่ม ๑
พพ.๘๓๙ 

เล่ม ๑
พพ.๘๓๙ 

เล่ม ๒

แนวทางการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

ศีล สมาธ ิปญัญาฯ นี่คือ...ประเทศไทย สร้างหลักคิด 

พิชิตโลกร้อนฯ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวกับ

การเพิ่มความสมดุลฯ


