
หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท :
เศรษฐกจิพอเพยีง 
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วชิา ครองตน

วชิา ครองงาน

วชิา ครองคน



ตวัคูณ 6 ครั�ง

   การดาํเนินการที�ผ่านมาของการพฒันาหลกัสูตร                
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกจิพอเพยีง

ตวัคูณ 6 ครั�ง

ตวัคูณ 4 ครั�ง

ตวัคูณ 
4 ครั�ง



แนวคิดของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ
๓ วางแผน
กจิกรรมสู่

๔ สร้าง
ภมูิคุ้ม

๑ ความปรารถนา
เป้าหมาย

๕ สร้างสมดุล

มีเหตผุล มีภมิูค ุม้กนั
ในตวัที�ดี

เงื�อนไขความร ู ้
(รอบร ู ้รอบคอบ 

ระมดัระวงั) 

เงื�อนไขคณุธรรม
(ซื�อสตัยส์จุรติ สติปัญญา 

ขยนัอดทน แบ่งปัน)

๒ ทรัพยากร (ความรู้ 
คุณธรรม สุขภาพ เวลา 

ทรัพย์สิน ฯลฯ)

กจิกรรมสู่
เป้าหมาย

ภมูิคุ้ม
กัน

3



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองตน

รูจักตนเอง
         รูความพึงพอใจในมิติตาง ๆ
         รูความปรารถนาของตน เปาหมายในชวีิต

เรียนรูพระบรมราโชวาท
         เลือกพระบรมราโชวาทที่ประทับใจ 
         แลกเปล่ียนกับเพื่อน 

เปนที่ปรึกษาการวางแผนชีวิตใหเพือ่น
          หารอืกันเรือ่งเปาหมายชวีิตของเพื่อน           
          สรุปการเรยีนรู

วางแผนชีวิตของตน
          สรางรากฐาน กําหนดวิธกีาร สูเปาหมาย
          สรางความสมดุล



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองตน

“... ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด 
ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวน
สําคัญอยูในงานของแผนดินทั้งสิ้น ...”

“... การทําความดีนั้น แมจะไมมีใครรูเห็น แต
ก็จําเปนตองทํา ...”

“... เกิดมาแลว เรียนรู ฝกตนฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ 

“... ควรตองเปนตัว
ของตัวเอง ยึดถือ
อุดมคติซึ่งชอบดวย
ศีลธรรมอันดี ทั้งใน
แงความนึกคิดและ
ในทางปฏิบัติ ...”

“... การรูจักประมาณ “... เกิดมาแลว เรียนรู ฝกตนฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ 
ปฏิบัติการตามหนาที่ และตาย ...”

“... การรูจักประมาณ
ตน ไดแกการรูจักและ
ยอมรับวาตนเองมีภูมิ
ปญญาและ
ความสามารถในดาน
ไหน เพียงใด และควร
จะทํางานดานไหน 
อยางไร ...”

“... พิจารณาวาเราไดทําอะไรที่เรียกวาความดี ทําสิ่งที่ดีที่
ชอบ สิ่งใดที่แกไขไดก็ควรจะพิจารณาฝกตัวใหดีขึ้น ...”

“... ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุข
ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรม ...”



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองตน

ความพงึพอใจสุขภาพ

ครอบครัว

เพื�อน 

การเรียนรู้ 
งานอดเิรก

จติใจ 
คุณธรรม

ความพงึพอใจสุขภาพ
ร่างกาย

เกียรตยิศ

ทรัพย์สิน

งาน
อาชีพ

เพื�อน 
ญาติ

A  B  C  D  E



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองตน กลุมความปรารถนาของตัวเอง

ครอบครัว เพื�อน ญาติ ชุมชน  งานอาชีพ

เกยีรตยิศ ชื�อเสียง
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

ทรัพย์สมบตัิ เงนิทอง
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

สุขภาพร่างกาย
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

จิตใจ อารมณ์ คุณธรรม
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

การเรียนรู้ งานอดเิรก
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

ครอบครัว
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

เพื�อน ญาติ ชุมชน
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

 งานอาชีพ
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองตน



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองตน กิจกรรมวางแผนชีวิต  (คุณ หนึ่ง)

สภาพปัจจุบนั
ระดับการศึกษา   ปริญญาโท

ด้าน บริหารรัฐกจิ

เพศ หญิง

อายุ 25 ปี

สภาพอนาคต 10 ปี
ระดับการศึกษา

ด้าน 

เพศ
อายุ 25 ปี

ส่วนราชการ สป กระทรวงฯ

ตาํแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร
สถานภาพสมรส  สด

บ้านเกดิ กรุงเทพ

ที�อยู่ พกับ้านพ่อแม่

ทรัพย์สิน               -1  แสนบาท

อายุ 

ส่วนราชการ

ตาํแหน่ง หวัหน้ากลุ่ม
สถานภาพสมรส สมรส ลูก 1 คน

บ้านเกดิ

ที�อยู่ ผ่อนบ้าน

ทรัพย์สิน               2 แสน



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองงาน

เรียนรูเก่ียวกับการทํางาน
         เรยีนรูลักษณะการทํางานคนเดียว และกับกลุม
         เรยีนรูเงื่อนไขความสําเร็จในการทํางาน

เรียนรูพระบรมราโชวาท
         เรยีนรูลงลึกเพิ่มเติมจากพระบรมราโชวาท 
         แลกเปล่ียนกับกลุมอื่น 

เปนเจาของโครงการสําคัญเฉพาะกิจ
          หารอืการเตรียมวางแผนโครงการสําคัญ
          สรุปการเรยีนรู

วางแผนการทํางานของตน
          เรียนรูภาระงาน เปาหมาย ทรัพยากร วิธกีาร
          วางแผนงานที่มีประสิทธิภาพและสมดุล



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองงาน

การทํางานคนเดียว
          ลักษณะ รูปแบบ
          เงื่อนไขความสําเร็จ

กิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การทํางานในกลุมการทํางานในกลุม
          ลักษณะ รูปแบบ
          เงื่อนไขความสําเร็จ

การทํางานกับสํานักอื่น
          ลักษณะ รูปแบบ
          เงื่อนไขความสําเร็จ



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองงาน หวัข้อที�จะศกึษาต่อในพระบรมราโชวาท

•การทาํงานด้วยใจที�สุจริต มั�นคง ไม่มีอคติ
•เป้าหมายของการทาํงาน
•พื �นฐานที�มั�นคงในการทาํงาน
•การทาํงานด้วยความเพียร
•ความพอใจในการทาํงาน•ความพอใจในการทาํงาน
•การใช้ความรู้ในการทาํงาน
•การวางขั �นตอนในการทาํงาน
•การประสานงานในการทาํงาน
•การจัดการกับปัญหา อุปสรรค
•การทาํงานเพื�อส่วนรวม
•แนวทางการพัฒนาประเทศ



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองงาน



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองงาน

ตัวอย่างกรณีสมมุติ

       รัฐบาลประกาศนโยบาย ๔/๑ ให้ข้าราชการ
ทาํงานที�ทาํงาน ๔ วัน ที�บ้านสัปดาห์ละ ๑ วัน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื�อลดปัญหา

กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื�อลดปัญหา
การจราจรตดิขัด ลดการนําเข้านํ �ามัน และ
เพื�อให้ข้าราชการมีเวลาดแูลครอบครัวมากขึ �น 
และแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงวธีิการ
ทาํงานของแต่ละหน่วย ไม่ให้กระทบต่องาน
บริการประชาชน



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองคน

เรียนรูเก่ียวกับบทบาทของบุคคล
         เรยีนรูคุณลักษณะหัวหนา เพื่อน ผูใหบริการที่ดี
         เรยีนรูความสําคญัของคุณลักษณะนั้น

เรียนรูพระบรมราโชวาท
         เรยีนรูลงลึกเพิ่มเติมจากพระบรมราโชวาท 
         แลกเปล่ียนกับกลุมอื่น 

เรียนรูเพื่อพัฒนาการครองคน
          เรียนรูการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
          สรุปการเรยีนรู และจัดทําแผนพัฒนาตน

เรียนรูบุคลิกภาพ และบทบาทหนาที่ในทีมงาน
          เรียนรูแนวทางเขาใจตัวเองและผูอื่น
          เรียนรูพฤติกรรมในทีมงาน



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

การทํางานคนเดียว
          ลักษณะ รูปแบบ
          เงื่อนไขความสําเร็จ

กิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การทํางานในกลุม

วชิา
ครองคน

การทํางานในกลุม
          ลักษณะ รูปแบบ
          เงื่อนไขความสําเร็จ

การทํางานกับสํานักอื่น
          ลักษณะ รูปแบบ
          เงื่อนไขความสําเร็จ



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

หวัข้อที�จะศกึษาต่อในพระบรมราโชวาท
วชิา

ครองคน

•การทาํเพื�อประโยชน์ส่วนรวม
•การเป็นที�พึ�ง ช่วยเหลือเกื �อกูล
•การเสียสละ
•ความสามัคคี
•ความจริงใจบริสุทธิ�ใจต่อกัน•ความจริงใจบริสุทธิ�ใจต่อกัน
•การยอมรับนับถือผู้อื�น
•ความเมตตาปรารถนาดต่ีอกัน
•ความร่วมมือประสานกับผู้อื�น
•ความมีใจกว้าง
•การสื�อสารทาํความเข้าใจ
•การมีวินัย เคารพกตกิา



กจิกรรมที� ๓   รู้เรา รู้เขา

แนวทางสังเกตพฤตกิรรม
บุคคลในกลุ่ม

วชิา
ครองคน

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

บุคคลในกลุ่ม

เรียนรู้เกี�ยวกบับุคลกิภาพ และทาํแบบ
ประเมนิบทบาทหน้าที�ในทมีงาน



สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

วชิา
ครองคน กจิกรรมที� ๔ เรียนรู้เพื�อพฒันาการครองคน

ให้แต่ละกลุ่ม นําผลการเรียนรู้
จากคุณลักษณะของ

จัดทาํ
แผนภาพ
ข้อเสนอ

นําเสนอ

19

บทบาท (ส่วนที� ๑) 

พระบรมราโชวาท (ส่วนที� ๒) 

บุคลกิภาพ (ส่วนที� ๓) 

มาสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 

ข้อเสนอ
แนวทาง
พัฒนา 

คุณลักษณะ
ในบทบาท

ที�กลุ่ม
รับผิดชอบ

นําเสนอ
ข้อมูลต่อ
กลุ่มใหญ่


	แนวทางสังเกตพฤติกรรมบุคคลในกลุ่ม



