มาเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพี
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ป ตั้งแต
กอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง
เนนย้ํา แนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารง
อยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความเปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิดสําหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปน
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่
ควร โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
สามารถนํามาประยุกต ใชไดตลอดเวลา และเปนการ มองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด เวลา มุงเนนการรอด
พนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา และคุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามา
ประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน

มาเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพี
คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓
คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม
นอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูใ นระดับ
พอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนัน้ จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานัน้ ๆ อยาง
รอบคอบ
๓. การมีภูมิคุมกันในตัวทีด่ ี หมายถึง การเตรียม
ตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยเงื่อนไข
ความรุและคุณธรรม เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจ / สังคม /
สิ่งแวดลอม / วัฒนธรรม และ สมดุล / พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลง

วารสารฟา—ขาว

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๗ ปการศึกษา
๒๕๕๕
โรงเรียนไชยาวิทยา
สํานักงานเขตพืน
้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๑

การเดินทางไปราชการของข
*** ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ครูชุดา คงพรศิริ
และนักเรียนผูปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ๑ คน รวม
ประชุมสัมมนาครู—นักเรียน และพี่เลี้ยงธนาคารโรงเรียน
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

*** ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ครูสุธน พรหมพฤกษ
และครูอารยา เลิศวราพรพงศ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ณ หองทิวลิป โรงแรมนิภาการเดน อําเภอ เมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
*** ๑๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ คุณครูอุษา นิลเอี่ยม
และครูสาคร ทองกลิ่นเขารวมการอบรมพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมี และเลื่อน
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
*** ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ครูขวัญจิตร มากมี
และครูสัจพร องอาจ เขารวมการอบรมโครงพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย ณ โรงเรียนทาชนะ อําเภอทาชนะ
จังหวัดสุราษฎรธานี

การเดินทางไปราชการของ
*** ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ครูบุษยาพร เครือพัฒน
ขาราชการครู
พรอมดวยนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ คน
เขาคายภาษาอังกฤษแบบไป-กลับ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาสังกัดสหวิทยาเขตสุราษฎรธานี เขต ๒ ณ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
*** ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยสําหรับครูผูสอน
ณ หองประชุมโรงเรียนไชยาวิทยา ผูเขารวมประชุมเปน
ครูสังคมศึกษา โรงเรียนละ ๒ คน (ม.ตน จํานวน ๑ คน
และ ม.ปลาย จํานวน ๑ คน) ของ สพม. ๑๑
*** ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การการสรางสือ่ การสอนคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP
ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา ซึ่งผูเขาอบรม
เปนครูสอนคณิตศาสตร โรงเรียนในฝน จังหวัดสุราษฎรธานี
*** ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ครูสธุ น พรหมพฤกษ
พรอมกับนักเรียน ๕๐ คน เขารวมการอบรมใหความรูแ ก
เยาวชน ปองกัน แกไข รวมกันขจัดภัย หางไกลจาก ยาเสพติด
และในโครงการเดียวกันนี้ ครูอัจฉริยะ นิ่งราวี ไดนํานักเรียน
เขารวมแขงขันวงดนตรีสตริงเยาวชนตายภัยยาเสพติด
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุม
(ศาลาประชาคม) อําเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

กิจกรรม

Open House

คุณครูประยูร ทองอุน คุณครูศิริรัตน บัวชู
คุณครูอรทัย ศรีวิเชียร และคุณครูอัฟฟาน พึ่งธรรมเดช
ไดนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๔๗ คน
เขารวมกิจกรรม Open House เปดบานธรรมศาสตร
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ในระหวางวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๕ บรรยากาศเต็ม
ไปดวยความสุข สนุกสนาน ของนักเรียนและคุณครู

บรรยากาศภาพความประทั

