
                     

 
แนวการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

รหัสวิชา 5000111Y      ช่ือวิชา   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ   Sufficiency Economy Philosophy     จํานวนหน่วยกิต  3(3-0-6) 
วัน-เวลาเรียน  � วันพฤหัสบดี คาบ 6-8     ห้องเรียน ห้องประชุมพิชัยดาบหัก 
   � วันศุกร์      � คาบ 1-3     �  คาบ 6-8  
ช่ืออาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ดร.พิชัย ใจกล้า  อ.ดร.วีระพล คงนุ่น e-mail : pchaikla@hotmail.com 
                        อ.ชวลิต รกัษาริกรณ์  อ.วรพล  มะโนสร้อย 
ห้องทํางาน อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    โทร.  0-5541-1096  ต่อ 1711    
 

คําอธิบายรายวิชา 
  ความเป็นมา ความหมาย หลักการและข้ันตอนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
สืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดําริต่าง ๆ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทําบัญชีครัวเรือน  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบสานแนวคิดสามารถนําไปปรับใช้กับตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
  3. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจโครงการพระราชดําริต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถการนําปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้ 
              สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน/วิทยากร 

1 บทนํา 1) แนะนําวิชา 
2) ความสาํคัญของรายวิชาปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 
3) รูปแบบการเรยีนการสอน 

3 1) แนะนํารายวิชา 2) ช้ีแจงกิจกรรมการ
เรียนการสอน การให้คะแนน การประเมินผล
การเรยีนและการปฏิบัติตนในการเรียน  
3) ช้ีแจงและมอบหมายงานกลุม่ 

คณะผู้ประสานงาน 
7-8 ม.ค. 59 

2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“พันธกิจสัมพันธ์กับท้องถ่ิน” 

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรพิเศษ 
14-15 ม.ค. 59 

 

เริ่มใช้ ปีการศึกษา 1/2557 
ปรับปรุงครั้งท่ี 3  ปีการศึกษา 2/2558 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน/วิทยากร 

3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร”ิ  

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรพิเศษ 
21-22 ม.ค. 59 

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“ทรัพยากรพลังงานของประเทศไทย” 

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรพิเศษ 
28-29 ม.ค. 59 

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“ทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย” 

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรพิเศษ 
4-5 ก.พ. 59 

6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“ทรัพยากรดินของประเทศไทย” 

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรพิเศษ 
11-12 ก.พ. 59 

7 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

ชุมชนต้นแบบ” 

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรพิเศษ 
18-19 ก.พ. 59 

8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“นวัตกรรมเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจ

พอเพียง” 

3 1) เสวนา  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม  

ปราชญ์ชาวบ้าน 
25-26 ก.พ. 59 

สอบกลางภาค  1 มี.ค. - 8 มี.ค. 59 

9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“พระพุทธศาสนาบนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง”  

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

อ.ดร.ไพโรจน์  เผ่าด ี
10-11 มี.ค.59 

10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน” 

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ 

17-18 มี.ค.59 
11 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” 
3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   

3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 
วิทยากรพิเศษ 
24-25 มี.ค. 59 

12 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“การทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือการออม” 

3 1) ฟังบรรยาย  2) ศึกษาจากเอกสาร   
3) ศึกษาจากวีดิทัศน์ 4) ตอบข้อซักถาม 

วิทยากรพิเศษ 
31 มี.ค. -1 เม.ย. 59 

13 นําเสนอผลงานนักศึกษากลุม่ย่อย 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

3 1) นําเสนอเป็นรายกลุ่มรูปแบบนิทรรศการ    
    กลุ่มย่อย 2) ตอบข้อซักถาม 3) คัดเลือก 
    ผลงานกลุ่ม 

คณะผู้ประสานงาน 
7-8 เม.ย. 59 

14 การจัดนิทรรศการ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

ผลงานนักศึกษาทุกกลุม่ 

3 1) นําเสนอเป็นรายกลุ่มรูปแบบนิทรรศการ 
2) นําเสนอรายงานเชิงบูรณาการ 
3) ตอบข้อซักถาม 

อธิการบดี และ 
ผู้บริหาร มรอ. 
21-22 เม.ย. 59 
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15 สรุปภาพผลงาน องค์ความรู้ท่ีได้รบัมิติ
ด้านต่าง ๆ ภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

3 1) สรุปผลการเรียนรูร้่วมกัน 
2) ข้อเสนอแนะ 
3) ตอบข้อซักถาม 

คณะผู้ประสานงาน 
28-29 เม.ย. 59 

สอบปลายภาค  6-19 พ.ค. 59 

หมายเหตุ  หัวข้อบรรยายอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   1) กิจกรรมการเรียนการสอน 
      1. คะแนนระหว่างภาคเรียน         80  คะแนน 

1.1 การประเมินด้านจิตพิสัย 10  คะแนน 
1.2 รายงานการจัดทํานิทรรศการ 20  คะแนน 
1.3 รายงานบทปฏิบัติการ  25  คะแนน 
1.4 สอบกลางภาค  25  คะแนน 

2.  สอบปลายภาคเรียน                             20  คะแนน 
 

   2) การประเมินผล   
ใช้เกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 

  A  = ระดับคะแนน  80-100,   B+ = ระดับคะแนน  75-79,   B  = ระดับคะแนน  70-74 
  C+ = ระดับคะแนน   65-69,     C  = ระดับคะแนน   60-64,   D+ = ระดับคะแนน  55-59 
  D   = ระดับคะแนน   50-54,     F  = ระดับคะแนน   0-49 
 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
1. หนังสือและเอกสารหลัก   

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. 2550. แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทางทฤษฎีของ
เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ันจํากัด (มหาชน). 320 หน้า. 

ภัคพงศ์ ปวงสุข. 2557. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาเกษตร. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : มีนเซอร์วิส ซัพพลาย 
ลิมิตเต็ด พาทเนอร์ชิพ. 260 หน้า. 

2. เอกสารและข้อมูลเว็บไซต์  
สารคดีเทิดพระเกียรติ สื่อวีดิทัศน์. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. 

http://www.rdpb.go.th. 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. http://www.sufficiencyeconomy.org 

3. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรพิเศษ 


