
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมพ้ืนฐาน  รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

เรื่อง การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เวลา ๑ ชั่วโมง 
สอนโดย  นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส ๓.๑  
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ม. 1/3 อธิบายความเป็นมา หลักการ และความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
คุณลักษณะที่ ๔  อยู่อย่างพอเพียง 
  ๔.๑  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผลรอบคอบ  มีคุณธรรม 
  ๔.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สาระส าคัญ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการส าคัญ คือการพ่ึงพาตนเอง การรวมกลุ่มของชุมชน ความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และการจัดการที่ดี หากประชาชนน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจะช่วยให้ครอบครัวมี
ความสุข มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และคนในชุมชนก็มีความเข้มแข็งมากขึ้น  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. ด้านความรู้(K)นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ อธิบายความเป็นมา ความส าคัญและคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทยได้ 
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P) 

  ๒.๑ ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกตัวอย่างการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒.๒ ยกตัวอย่างการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ 
๓.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

  ๓.๑ เห็นความส าคัญและสนใจเรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 



สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความเป็นมา ความส าคัญ และคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 ๒. การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ตัวอย่างการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
 ๔. เขียนแผนผังต้นไม้สรุปความรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒. มีวินัย 
 ๓. ใฝ่เรียนรู ้
 ๔. มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๕. มีจิตสาธารณะ 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 ๑. กระบวนการคิด 
 ๒. มีวินัย 
 ๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๔. มีความพอเพียง 
 ๕. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ชิ้นงานหรือภาระงาน(หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ๑. ใบงานที่ ๓.๓ 
 ๒. กิจกรรมประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน 
 ๓. ใบงานที่ ๓.๔ 
 ๔. ใบงานที่ ๓.๕ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑) ครูใช้ประเด็นค าถามว่า “เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาตนเองและแก้ปัญหาชุมชนได้จริงหรือ” 
เพ่ือให้เกิดการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและ
ยกระดับชุมชน และเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่างการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 



ขั้นสอน  
 ๒) ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ ๓.๓  
    ๓) แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย แบ่งตามถิ่นที่อยู่ของนักเรียน เลือกหัวหน้าและเลขานุการกลุ่มแต่
ละกลุ่มส่งสมาชิกมาเป็นกรรมการกลุ่มละ ๒ คน ให้ทุกกลุ่ม ประกวดการเขียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ยกระดับชุมชน ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  ๑.ส ารวจปัญหาของชุมชน ทรัพยากรและศักยภาพของคนในชุมชน 
  ๒.เขียนโครงการที่เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง การเขี ยนโครงการต้องเข้า
หลักเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง 
   ก. โครงการที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน โดยเฉพาะเด็ก
เยาวชน สตรี คนชรา 
   ข. โครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพ่ิมรายได้
และสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
   ค. โครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ และรักษาป่า น้ า และดิน 
   ง. โครงการที่สนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๔)  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมครูสังเกตการท างานกลุ่มและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 ๕)  กรรมการตรวจและตัดสินการประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน 
 ๖)  กลุ่มท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑-๓ น าเสนอหน้าชั้นเรียนและขยายผลสู่ชุมชนในโอกาสต่อไป 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
        ๗)  ครูสรุปเรื่องการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่างการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ และ เนื้อหาส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ ประกอบกับการ
ซักถามนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 ๘)  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นทุกคนช่วยกันเฉลย นักเรียนตรวจค าตอบของตนเองแล้ว
บันทึกคะแนนไว้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๙)  ให้นักเรียนท าใบงานที่ ๓.๔-๓.๕ และค าถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ ในหนังสือเสริมฝึกประสบการณ์ของ 
บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด เป็นการบ้านแล้วน าส่งครูในชั่วโมงถัดไป 

สื่อการเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของบริษัทส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด            
๒.หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ (พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมืองฯ 

เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ของบริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 
๓.หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์ เศรษฐศาสตร์ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ของบริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 

จ ากัด 
๔.วีดิทัศน์ และ พาวเวอร์พอยต์ 

 ๕.แผ่นใสและรูปภาพประกอบ 
 



 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
  - ทดสอบก่อนเรียน 
  - ท ากิจกรรม 
  - สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 ๒. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน 
  - แบบประเมินกิจกรรมแบบฝึกทักษะ 
  - แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  - เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
    คะแนนระหว่าง ๙ – ๑๐ อยู่ในเกณฑ์   ดีมาก 
    คะแนนระหว่าง ๗ – ๘ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
    คะแนนระหว่าง ๕ – ๖ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
    คะแนนระหว่าง ๙ – ๑๐ อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง 

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการท ากิจกรรมของนักเรียน 

ชื่อนักเรียน......................................................................ชั้น..........................  

กิจกรรม.............................................................................วนัที่................................... ..... 

รายการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. เริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมายทันที   

2. ท างานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด   

3. ขอค าแนะน าจากครูหรือเพ่ือเมื่อไม่เข้าใจ   

4. ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ   

5. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ   

6. ช่วยเหลือแนะน าเพ่ือนในการท ากิจกรรมตามสมควร   

7. สนใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง   

รวมคะแนน   

 

หมายเหตุ 

ข้อใดที่นักเรียนปฏิบัติ  ได้คะแนน  1  คะแนน  ไม่ปฏิบัติ  ได้คะแนน  0  คะแนน 

เกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกตอาจก าหนด  ดังนี้ 

7  คะแนน  ดีมาก 

5-6  คะแนน  ดี 

3-4  คะแนน  พอใช้ 

    1-2  คะแนน  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เร่ือง   การพฒันาตนเองและชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ช่ือ...........................................นามสกุล..........................................เลขท่ี...........ชั้น.................... 
 

 ตวัช้ีวดั : ส่ิงทีน่ักเรียนพงึรู้และปฏิบัตไิด้ มฐ. ส ๓.๑ (๓) 
 กจิกรรมฝึกทกัษะทีค่วรเพิม่ให้นกัเรียน 

๓. รวบรวมขอ้มูลและภาพเก่ียวกบัโครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 
ค าช้ีแจง : ให้นกัเรียนอ่านบทความท่ีก าหนดให ้พร้อมน าความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาเขียนโครงการ “การน า

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันาตนเองและชุมชน” ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออมสินตีฆ้องสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง  นายเลอศกัดิ ์จุลเทศ ผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยว่า 
ธนาคารร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) จดัโครงการประกวดโรงเรียนและ
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจ าปี ๒๕๕๑ ขึน้ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ โดยเปิด     รบัสมคัร
นกัเรยีนและโรงเรยีนรฐับาลในสงักดั สพฐ. ทัว่ประเทศเขา้ร่วมการประกวดเพื่อคดัเลอืกนกัเรยีนตน้แบบดา้น
การท าความดจี านวน ๘๐ คน เขา้รบัทุนการศกึษาคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท พรอ้มเกยีรตบิตัรเชดิชูเกยีรต ิและ
คดัเลอืกโรงเรยีนตน้แบบทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม แก่นกัเรยีนอกี
จ านวน ๓๘ แห่ง เข้ารบัเงนิสนับสนุนการศกึษาแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกยีรติบตัร   รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้กว่า ๘ ลา้นบาท 

 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นกิจกรรมที่จดัขึ้น    
เพื่อร่วมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ดว้ยตระหนกัว่าคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นพืน้ฐานส าคญัของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตาม
แนวพระราชด าร ิโดยก าหนดเปิดรบัสมคัรตัง้แต่วนัน้ี-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๑ ณ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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   สาระส าคญั / เหตุผล............................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................ 
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 ธ.ก.ส. รบั ๓ รางวลัรฐัวิสาหกิจดีเด่น ๒๕๕๑ ในรอบปีบญัช ี๒๕๕๐ ไดข้ยายผลการด าเนินงาน
เขา้ไปพฒันาชุมชน เพื่อขบัเคลื่อนสูป่รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามหลกัทฤษฎใีหม่ ขัน้ที ่๒ การพึง่พา    ซึง่
กนัและกนั โดยมกีรอบแนวทางในการพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงตามโครงการต่างๆ ดงันี้ 
 ๑.  โครงการครูเกษตรเพื่อพฒันาศูนย์เรยีนรูชุ้มชน โดยสนับสนุน ส่งเสรมิ และพฒันาเกษตรกร
คนเก่งทีม่คีวามรูแ้ละภูมปิญัญาท้องถิ่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติภาคเกษตร ให้มกีารพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อ
สามารถถ่ายทอดความรู้และภูมิปญัญาดงักล่าวให้กบัผู้ที่มีความสนใจ โดยจดัตัง้เป็นศูนย์เรยีนรู้ชุมชน 
จ านวน ๘๑ ศนูยเ์รยีนรู ้กระจายอยู่ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 ๒.  โครงการแผนแม่บทชุมชน โดย ธ.ก.ส. ไดเ้ขา้ร่วมกบัชุมชนและสว่นราชการในพืน้ทีจ่ดัท าเวที
การเรยีนรูใ้นการจดัท าแผนแม่บทชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรยีนรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีงในขัน้ที่ ๑ คอื 
พึง่พาตนเอง และขัน้ที ่๒ คอื การรวมกลุ่มเพื่อพึง่พาซึง่กนัและกนั 
 ๓.  โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ธ.ก.ส. ไดก้ าหนดกรอบแนวทางพฒันาในลกัษณะ
การสร้างชุมชนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ ชุมชน โดยใช้เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้เป็นเครื่องมอืหลกัในการปฏบิตัิ 
และร่วมจดัท าโครงการชุมชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีงไปแลว้ ๑,๒๓๕ ชุมชน เกษตรกร ๗๗,๕๐๕ ราย 
 

การท าเกษตร ธ.ก.ส. 
หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ฉบบัวนัที ่๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 
   วธีิการด าเนินการ................................................................................................................... 
   .............................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................. 
   ผูร่้วมงาน 
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   ระยะเวลา.............................................................................................................................. 
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   .............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เร่ือง  เศรษฐกจิพอเพยีงในท้องถิ่น 
 

ช่ือ...........................................นามสกุล..........................................เลขท่ี...........ชั้น.................... 
 

 ตวัช้ีวดั : ส่ิงทีน่ักเรียนพงึรู้และปฏิบัตไิด้ มฐ. ส ๓.๑ (๓) 
 กจิกรรมฝึกทกัษะทีค่วรเพิม่ให้นกัเรียน 

๔. สืบคน้ทอ้งถ่ินของนกัเรียนวา่ มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้และน าเสนอ   
เป็นแผน่พบัเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงในทอ้งถ่ิน” 

 

ค าช้ีแจง : ตอนที ่๑ ให้นักเรียนสืบค้นท้องถ่ินของนักเรียนว่า มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร แลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่ง 

๑. ช่ือทอ้งถ่ิน...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

๒. ตวัอยา่งของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและชุมชน 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 



ตอนที ่๒ ใหน้กัเรียนน าขอ้มูลจากตอนท่ี ๑ หรือน าขอ้มูลจากหนงัสือพิมพ ์บทความต่างๆ มาท า 
     เป็นแผน่พบั โดยออกแบบและระบายสีใหส้วยงาม อธิบายสาระส าคญัใหช้ดัเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีต่ดิผลงานของนกัเรยีน 



 

 

 

เร่ือง  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัชีวติประจ าวนั 
 

ช่ือ...........................................นามสกุล..........................................เลขท่ี...........ชั้น.................... 
 

 ตวัช้ีวดั : ส่ิงทีน่ักเรียนพงึรู้และปฏิบัตไิด้ มฐ. ส ๓.๑ (๓) 
 กจิกรรมฝึกทกัษะทีค่วรเพิม่ให้นกัเรียน 

๕. ยกตวัอยา่งการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ค าช้ีแจง : ให้นกัเรียนอ่านบทความเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน าความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ตอบค าถามให้ถูกตอ้งดว้ย
การยกตวัอยา่งประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วหนา้ต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ ใน
ก า ร น า วิ ช า ต่ า ง ๆ  ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ทุ ก ขั้ น ต อ น  แ ล ะ 
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ 
ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ งด้านวตัถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 



 นกัเรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร 
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๓. มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี........................................................................................................... 
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๔. การมีความรู้คู่คุณธรรม..................................................................................................... 
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   ๕. การใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณภาพ........................................................................................ 
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