
1 

การฝึกอบรมวทิยากรตวัคณู 
โครงการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนรู ้

ตามรอยพระยคุลบาท:เศรษฐกจิพอเพยีง 
วชิาครองตน 

24-25 มนีาคม 2557 
ณ ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(ส านกังาน กปร.) 



การด าเนนิงานของส านกังานขา้ราชการพลเรอืน 

2. จดัอบรมวทิยากรตวัคณูใหส้ว่นราชการ 

1. พฒันาหลกัสตูร เพือ่เป็นแนวทางพฒันาขา้ราชการ 
ใหเ้ป็นขา้ราชการทีด่ ีมทีศันคตกิารท างานราชการเพือ่
ประโยชนส์ว่นรวม โดยมพีระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง
เป็นแบบอยา่ง 





เนือ้หาหลกั 

1. หลกัการทรงงาน 

2. หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. พระบรมราโชวาท พระราชด ารสั
เกีย่วกบัการครองตน 

4. การวางแผนชวีติตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 



หลกัการทรงงาน 

ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   ระเบดิจากขา้งใน   
แกป้ญัหาทีจ่ดุเล็ก ท าตามล าดบัข ัน้  
 ภมูสิงัคม  องคร์วม  ไมต่ดิต ารา   

ประหยดัเรยีบงา่ยไดป้ระโยชนส์งูสดุ   

ท าใหง้า่ย  การมสีว่นรว่ม  ประโยชนส์ว่นรวม  
บรกิารรวมทีจ่ดุเดยีว  ใชธ้รรมชาตชิว่ยธรรมชาต ิ
ใชอ้ธรรมปราบอธรรม  ปลกูป่าในใจคน ขาดทนุคอืก าไร 

การพึง่ตนเอง   พออยูพ่อกนิ  เศรษฐกจิพอเพยีง    

ความซือ่สตัยส์จุรติจรงิใจตอ่กนั   
ท างานอยา่งมคีวามสขุ 

ความเพยีร : พระมหาชนก    รู ้รกั สามคัค ี   



ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั 
ในตวัทีด่ ี

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

เงือ่นไขความรู ้ 
(รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั)  

เง ือ่นไขคณุธรรม 
(ซือ่สตัย ์สจุรติ ขยนั อดทน แบง่ปนั) 

น ำส ู ่

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

สมดลุ / มัน่คง / ยัง่ยืน 



พระบรมราโชวาทเกีย่วกบัการครองตน 

“… การถอืหลกัทีจ่ะสง่เสรมิความเจรญิ ให้
คอ่ยเป็นไปตามล าดบั ดว้ยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและประหยดัน ัน้ ก็เพือ่ป้องกนัความ
ผดิพลาดลม้เหลว และเพือ่ใหบ้รรลผุลส าเร็จ
ไดแ้นน่อนบรบิรูณ์ เพราะหากไมก่ระท าดว้ย
ความระมดัระวงั ยอ่มจะหวงัผลเต็มเม็ดเต็ม
หนว่ยไดโ้ดยยาก … ”  

พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗  



“… ความส าเร็จทกุอยา่งในชวีติของ
คนเราน ัน้ มใิชจ่ะเกดิมขี ึน้ในคร ัง้หนึง่
คราวเดยีวได ้หากจะตอ้งคอ่ย ๆ สรา้ง
เสรมิตอ่เตมิมาเป็นล าดบั … ”  

พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของหาวทิยาลยัมหดิล 
ณ อาคารใหม ่สวนอมัพร ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐  

พระบรมราโชวาทเกีย่วกบัการครองตน 



“...เศรษฐกจิพอเพยีงนี ้ขอย า้วา่ เป็นการท ัง้
เศรษฐกจิ หรอื ความประพฤต ิทีท่ าอะไรเพือ่ให้
เกดิผลโดยมเีหตแุละผล คอืเกดิผลมนัมาจาก
เหต ุถา้ท าเหตทุีด่ ีถา้คดิใหด้ใีหผ้ลทีอ่อกมาคอื 
ส ิง่ทีต่ดิตามเหต ุการกระท า ก็จะเป็นการกระท า
ทีด่ ีและผลของการกระท าเชน่น ัน้ก็จะเป็นการ
กระท าทีด่ ีด ีแปลวา่มปีระสทิธผิล ด ีแปลวา่มี
ประโยชน ์ด ีแปลวา่มคีวามสขุ...” 

พระราชด ารสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
     ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ 

เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พระราชด ารสัเกีย่วกบัการครองตน 



 

การวางแผนชวีติตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั 
ในตวัทีด่ ี

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

เงือ่นไขความรู ้ 
(รอบรู ้รอบคอบ 
ระมดัระวงั)  

เง ือ่นไขคณุธรรม 
(ซือ่สตัยส์จุรติ สตปิญัญา 
ขยนัอดทน แบง่ปนั) 

๒ ทรพัยากร (ความรู ้
คณุธรรม สขุภาพ เวลา 

ทรพัยส์นิ ฯลฯ) 

๓ วางแผนและ
ด าเนนิการสู่

เป้าหมาย 

๔ 
สรา้ง
ภมูคิุม้
กนั 

๑ ความปรารถนา 
เป้าหมาย 

๕ สร้างสมดุล 
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เป้าหมาย
สุดท้าย 

อนาคต ปัจจุบัน ความต่าง 25 ปี 26 ปี 27 ปี 28 ปี 29 ปี 30 ปี 31 ปี 32 ปี 33 ปี 34 ปี 

 
 

สมาชิกครอบครัว 

ภรรยา 24 ปี 

ลูก 0 ปี อนุ 
บาล 

ป. 1 

พ่อ แม่ 55 ปี 
50 ปี 

60 ปี 
55 ปี 

สุขภาพร่างกาย แข็งแรง   
ไม่ป่วย 

นน.70 K นน.80 K -10 K 78 K 76 K 
 

74 K 
 

72 K 
 

70 K 
 

 
 

จิตใจ อารมณ์ 
คุณธรรม 

แจ่มใส ใจดี 
เป็นมิตร 

เป็นมิตรกับ
ทุกคน 

ไม่ค่อยยิม้ ยิม้
มาก 

ออก 
งาน 

เพื่อน
มาก 

การเรียนรู้    
งานอดเิรก 

อังกฤษดี 
ต่อ ป.โท 

TOEIC 
700 

TOEIC 
300 

+ 400 400 450 500 
โท 

550 600 
จบโท 

650 700 

ครอบครัว ครอบครัว
อบอุ่น 

มีภรรยา ลูก โสด มี
แฟน 

แต่ง 
งาน 

มีลูก 

เพื่อน ญาต ิ
ชุมชน 

พึ่งพาอาศัย
ได้ 

เพื่อนสนิท 
10 คน 

เพื่อนสนิท 2 
คน 

4 คน 
 

6 คน 8 คน 
 

10 
คน 

งานอาชีพ การงาน
ก้าวหน้า 

หวัหน้า 
กลุ่มงาน 

 

แรกบรรจุ หวั 
หน้า 

 

ทรัพย์สมบัต ิ 
เงินทอง 

มีบ้าน รถ 
เงนิ 2 ล้าน 

ผ่อนบ้าน   
มีเงนิ 1 ล้าน 

ไม่มีบ้าน รถ 
มีเงนิ 1 แสน 

มี 2 
แสน 

มี 3 
แสน 

มี 4 
แสน 

มี 5
แสน 

มี 6 
แสน 

มี 7 
แสน 

มี 8 
แสน 

มี 9 
แสน 

มี 1 
ล้าน 

อ่ืน ๆ 
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การสร้างสมดุล แผนชีวิต 10 ปี 




