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แผนการจัดการเรียนรู้ 
                                             วิชาเศรษฐกิจพอเพียง     

( Sufficiency  Economy ) 

   
รหัสวิชา 20005102 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
 
 
 
 

โดย 
อาจารย์พรัชนี  กองแก้ว 

 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาพ้ืนฐานประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 20005102 เศรษฐกิจพอเพียง     
                   (Sufficiency  Economy) 
2. จ านวนหน่วยกิต   3(3-0-6) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/วิชาพ้ืนฐาน 
4. อาจารยผ์ู้สอน  พรัชนี  กองแก้ว 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2562 / นักศึกษาชั้นปีที่  1,2  
 

หมวดที่ 2 จุดประสงค์/สมรรถนะของรายวิชา 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน 

2.  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
3.  ตระหนักในความส าคัญของการพึ่งตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล    
ปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ หลักธรรม และหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบันกับการพัฒนาประเทศ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา   20005102    
 

              
 
                              สมรรถนะ 
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1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง √  √ 
2 ทฤษฎีใหม่  √ √ 
3 ทศพิธราชธรรม √ 

 
 

4 หลักสัปปุริสธรรม 7   √ 
 

5 หลักการทรงงานของในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

√ √  

6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  √  
7 การน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ 
  √ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร) 
   

ศึ กษา เกี่ ย วกั บหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอ เ พีย ง  ทฤษฎี ใหม่  ทศ พิ ธ ร าชธรรม                             
หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
    (ระบุจ านวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วยตนเอง) 
 บรรยาย  51  ชั่วโมง     (3-0-6)  หน่วยกิต 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (ระบุจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนและวิธีการ
สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า) 
 นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  

 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
1. ความรู้ หรือทักษะของรายวิชาที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
  เพ่ือให้นักศึกษาการที่ได้โอกาสที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หาโอกาสสืบสานต่อโดยน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวในที่ท างาน 
 2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ 1. 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  และวีดิทัศน์ 
3.วิธีจัดการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหา 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 3-4 คน  โดยคละนักศึกษาตามความสามารถและให้

เพ่ือนช่วยเพื่อนในการเรียน 
3. ให้ศึกษาด้วยตนเองบางหัวข้อที่ไม่ยาก  โดยการศึกษาจากสื่ออ่ืน ๆ   
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4. ให้นักศึกษาท าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม  โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรูปแบบใดก็
ได้ 

5. ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม และใบงานตามที่เสนอไว้ในหนังสือเรียน หรือท่ีผู้สอนให้เพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม 

6. สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบด้วย 
3  ห่วง  ได้แก ่ ความพอประมาณ  คือ  ให้นักศึกษาท าแบบประเมินผล  ใบงาน  และกิจกรรม  ให้

พอดีกับเวลา  และความสามารถของนักศึกษาโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะ 
 ความมีเหตุผล  คือ  ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลในการกระท านั้น ๆ ได้  และค านึงผลที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  
 มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  คือ  ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน  และเตรียมตัว

ที่พบสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
2  เง่ือนไข  ได้แก่ ความรู้  คือ  นักศึกษารู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
 คุณธรรม   คือ  นักศึกษามีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  ไม่โลภ  ในการน าความรู้วิชา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. สอดแทรกคุณลักษณะ  3D  ประกอบด้วย 
ประชาธิปไตย  (Democracy) 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ  ตามเงื่อนไข 
2. รายงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 
3. แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย    (Decency) 
1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
3. มีความเพียรพยายาม  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
4. ร่วมมือท ากิจกรรมของส่วนรวม  อาสาช่วยเหลือผู้อื่น 

ต้านภัยจากยาเสพติด  (Drug – Free)   
1. ปลูกฝังให้นักศึกษาทบทวนความรู้ตลอดเวลา 
2. ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 

4.สื่อการเรียนการสอน 
 1.หนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (20005102) ของส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการและ

หนังสืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 2. แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 
 3. Power Point 
 4. ข่าว ภาพ บทความ ที่ผู้เรียนค้นคว้าจากInternet 
 

5.การวัดผลและการประเมินผล 
1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม  20  คะแนน 
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 พิจารณาจากการเข้าชั้นเรียน  การแต่งกาย  ความสนใจใฝ่รู้  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  รายกลุ่มและแบบประเมินพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

2. แบบฝึกหัด  20  คะแนน 
 พิจารณาจากการท าแบบประเมินผลในหนังสือเรียน  โดยดูความถูกต้อง  ความตรงต่อเวลา  

ความครบถ้วน และความใส่ใจในการท างาน 
3. การน าเสนองานโดยใช้ PPT   20  คะแนน 
พิจารณาจากใบงานในหนังสือเรียน  โดยดูเนื้อหาสาระ  (ถูกต้อง  ครบถ้วน)  ความตรงต่อเวลา 
4. ทดสอบกลางภาค  20  คะแนน 
5. ทดสอบปลายภาคเรียน  20  คะแนน 
  
 
 
 
และพิจารณาผลการเรียนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบฝึกหัดและกิจกรรมมีเกณฑ์ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                  หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                  หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                  หมายถึง                        ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 

             ต่ ากว่าร้อยละ 50                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
10        คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดีมาก 
8-9       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดี 
5-7       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมพอใช้ 

            ต่ ากว่า 5 คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมต้องปรับปรุง 
 

 

คะแนน ผลการเรียน 
80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 - 49 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 (ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา) 
 

สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ 

วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

1-2 

 

แนะน ารายวิชา/มอบหมาย
งาน 

 
 

6 บรรยายผ่านสื่อการสอนPPT และ
คลิปวีดีโอ/แบ่งกลุ่มน าเสนองาน 
ทั้งหมด 16 กลุ่ม 

- 

3-4  ทฤษฏีใหม่ 
1. ความหมายของทฤษฎี
ใหม่ 
2. วัตถุประสงค์ของทฤษฎี
ใหม่ 
3. ความเป็นมาของทฤษฎี
ใหม่ 
4. แบบจ าลองทฤษฎีใหม่ 
5. การขยายผลทฤษฎีใหม่ 
6. ขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ 
7. ตัวอย่างการน าแนวคิด 
"ทฤษฎีใหม่" ไปใช้ 
8. แนวทางการประยุกต์
ทฤษฎีใหม่ส าหรับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
9. ข้อควรท าและไม่ควรท า
ในการน าแนวคิดทฤษฎีใหม่
ไปใช้ 
10. ความเกี่ยวข้องระหว่าง
ทฤษฎีใหม่กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

6 -บรรยายผ่านสื่อการสอนPPTและ
คลิปวีดีโอ /เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใน
หนังสือเรียน 

-ใบงานตามกิจกรรมการเรียนรู้และที่
ผู้สอนมอบหมายเพิ่มเติม 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ 

วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

5 ทศพิธราชธรรม 
1. พระราชสัจวาจาและพระ
ราชสัตยาธิษฐาน 
2. หลักของทศพิธราชธรรม 
3. ตัวอย่างการประยุกต์
ทศพิธราชธรรมในการ
บริหารงาน 
 

3 -บรรยายผ่านสื่อการสอน PPT/
เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใน
หนังสือเรียน 

-ใบงานตามกิจกรรมการเรียนรู้และที่
ผู้สอนมอบหมายเพิ่มเติม 
 

 

6-7 สัปปุริสธรรม 7 
1. ความหมายของหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 
2. องค์ประกอบของหลักสัป
ปุริสธรรม 7 
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักสัปปุริส
ธรรม 7 
 
 

6 -บรรยายผ่านสื่อการสอน PPT/
เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใน
หนังสือเรียน 

-ใบงานตามกิจกรรมการเรียนรู้และที่
ผู้สอนมอบหมายเพิ่มเติม 
 

 

8-11 หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 
1. หลักการทรงงาน 
2. รายละเอียดของหลักการ
ทรงงาน 
 

 

12 -บรรยายผ่านสื่อการสอน PPT/
เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใน
หนังสือเรียน 

-ใบงานตามกิจกรรมการเรียนรู้และที่
ผู้สอนมอบหมายเพิ่มเติม 
 

 

12-14 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1. ประวัติความเป็นมาของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
2. ประเภทของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

9 -บรรยายผ่านสื่อการสอน PPT/
เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใน
หนังสือเรียน 

-ใบงานตามกิจกรรมการเรียนรู้และท่ี
ผู้สอนมอบหมายเพิ่มเติม 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ 

วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

3. ที่มาของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
5. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในปัจจุบัน 
 

 

15-16 การน าหลักปรัชญาพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

1. เงื่อนไขส าคัญในการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้สู่ความส าเร็จ 
2. คุณประโยชน์ที่ได้จากการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ 
3. การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ของภาครัฐ 
4. การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ของภาคธุรกิจ
เอกชน 
5. การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ของภาค
ประชาชนและชุมชน 
6. การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ของภาค
การศึกษา 
 

6 -บรรยายผ่านสื่อการสอน PPT/
เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบใน
หนังสือเรียน 

-ใบงานตามกิจกรรมการเรียนรู้และที่
ผู้สอนมอบหมายเพิ่มเติม 
 

 



 10 

สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ 

วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

17 สรุปบทเรียน 3 สรุปบทเรียน และท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 

 

18 สอบปลายภาคเรียน  แบบทดสอบปลายภาคเรียน  

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 1.หนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง(20005102)ของส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ          
  และหนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 2. แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 
 3. Power Point 
 4. ข่าว ภาพ บทความ ที่ผู้เรียนค้นคว้าจากInternet 
 
 


