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เอกสารหมายเลข มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหสัและช่ือรายวิชา EC008 , EX004 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยกุต์ (Philosophy  
of Sufficiency Economy and Applications) 
2.จ านวนหน่วยกิต3 (3-0-6)      
3.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ      
                                               หมวดวชิาเลอืก  กลุ่มวชิาโทคณะเศรษฐศาสตร ์
4.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน ผูช้่วยศาสตราจารยพ์มิจนัทร ์อรณุศรโีสภณ 
  
 
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน     ภาคการศกึษาที ่1/ ชัน้ปีที ่2-4 

6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     ไม่ม ี
7.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)     ไมม่ ี
8.สถานท่ีเรียน หอ้ง 9006 อาคาร 9 ชัน้ 7มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 30 พฤษภาคม 2558 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1.จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. เพื่อให้นักศกึษาเข้าใจเป้าหมายและเงื่อนไข พื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ ธุรกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
3. เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถวเิคราะหถ์งึการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช้
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ทัง้ในระดบัครวัเรอืน ระดบัภาคการผลิตในสาขาต่างๆและระดบัชาติเพื่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งสมดุลและยัง่ยนืโดยเฉพาะในบรบิทของประเทศไทย 

2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิานี้  เนื่องจากวชิาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคดิหลกั ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลเดชทรงมีกระแสพระราชด ารสัถึงพสกนิกรเมื่อวนัที่ 4 
ธนัวาคม 2540 เมื่อครัง้ที่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิทางการเงนิ(ต้มย ากุ้ง) ซึ่งมผีลกระทบต่อทุกภาคส่วน
ของประเทศ    อาทเิช่นประชาชน ชุมชน ภาคธุรกจิและภาครฐั ขณะทีภ่าวะเศรษฐกจิของโลกมกีาร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู ้ความเขา้ใจแนวคดิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นอกีทางเลอืก
หนึ่ งที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนที่น าแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิได้อย่างทนัท่วงท ีและเป็นการลดความเสยีงจากการเปลี่ยนแปลงได้อกี
ดว้ย จงึมกีารปรบัปรุงรายวชิาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ให้มเีนื้อหาที่ทนัสมยัต่อการเปลีย่นแปลง
ของกระแสทางเศรษฐกจิต่างๆ เพื่อใหป้ระเทศไทยพฒันาไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวิชา  แนวคดิหลกั  เป้าหมาย เงือ่นไข พืน้ฐานการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงใน
การแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ ธุรกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบับุคคล ครวัเรอืน องคก์ร ชุมชน 
ทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งสมดุลมัน่คงและยัง่ยนื โดยเฉพาะในบรบิทตวัอยา่ง
ของประเทศไทย 
2.จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสรมิตามความตอ้งการของนกัศกึษาเฉพาะกลุ่ม 
2.3 การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน   ฝึกปฏบิตัจิากแบบฝึกหดัและการท ารายงานกลุ่ม
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึชุมชนหรอืบรษิทั 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศกึษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
3.จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 
-อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการของนกัศกึษา 
1-3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์   
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรมจรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรืน่ และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัขิองหลกัสตูร ดงันี้ 

(1)  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติในการคดิ ศกึษา วเิคราะห ์ปฏบิตัติน และปฏบิตังิาน 
(2)  มจีติส านึกสาธารณะทีค่ านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(3) มวีนิยั มคีวามตรงต่อเวลา เคารพและปฏบิตัตินตามกฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัของสถาบนั

และสงัคม 
(4)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิ ตลอดจนมคีวามภาคภูมใิจในการน า

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช้ 
1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกี่ยวกบั 

(2) การซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 
(3) การคน้ควา้เพิม่เตมิทาง Internet รวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การน าหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย 

(4) การท าแบบฝึกหดั/อธบิายศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤตกิรรมการเขา้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งแบบฝึกหดัตรงเวลา และการแต่งกายถูก
ระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
(2) การศกึษาบทเรยีนตามทีอ่าจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้เพิม่เตมิจากขา่วสารทัง้
หนงัสอืพมิพ ์วารสารทางเศรษฐกจิและสงัคมและ Internet 

(3) การตอบค าถามในชัน้เรยีน/แสดงความคดิเหน็ 
2.ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

นักศกึษาต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสาขาวชิาที่ศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม และความรูเ้กี่ยวกบั
สาขาวชิาที่ศกึษานัน้ต้องเป็นสิง่ที่นักศกึษาต้องรูเ้พื่อใช้ประกอบอาชพีและช่วยพฒันาสงัคม ดงันัน้
มาตรฐานความรูต้อ้งครอบคลุมสิง่ต่อไปนี้ 

(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจถงึขอ้ดขีอ้บกพร่องในการน าแนวคดิกระแสหลกัทางเศรษฐศาสตร์
มาใชใ้นการพฒันาประเทศและสาเหตุการน าแนวคดิหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้พฒันาประเทศให้
กา้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 
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(2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจแนวคดิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
(3)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้

2.2 วิธีการสอน 
      (1) การบรรยาย   
      (2) สือ่น าเสนอในรปูแบบ Powerpoint 
      (3) การท าแบบฝึกหดั 
      (4) การแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน 
      (5) การท ารายงานกลุ่มจากการสมัภาษณ์เชงิลกึชุมชนหรอืบรษิทัเพื่อน ามาวเิคราะหถ์งึการน า
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช้ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
     (1) การส่งแบบฝึกหดั 
     (2) การศกึษาบทเรยีนตามทีอ่าจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรูผ้่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต 
    (3) การเชค็ชื่อในชัน้เรยีน 
    (4) การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
    (5) การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยกุตใ์ช้ 
3.ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

นกัศกึษาตอ้งมคีุณสมบตัต่ิาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กดิทกัษะทางปญัญาดงัน้ี 
   (1)  สามารถคดิเป็นเหตุเป็นผล และวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
   (2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ แปล
ความหมาย และสรปุประเดน็จากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
   (3)  สามารถน าข้อมูลและหลกัฐานต่างๆ มาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและมหีลกัวชิาอา้งองิ 
3.2 วิธีการสอน 
   (1)  การท าแบบฝึกหดั 
   (2)  การแสดงความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มของนกัศกึษาในชัน้เรยีน 
   (3)  การวเิคราะหก์รณศีกึษาจากการน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย  
3.3 วิธีการประเมินผล 
ท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีนและสอบปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ หรอื
วเิคราะหแ์นวคดิโดยการประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
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4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

(1) มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานและรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในระดบั
บุคคลและ/หรอืระดบักลุ่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(2) มคีวามสามารถในการคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตนเองและ/หรอืรว่มกบั
บุคคลอื่น 

(3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
(4) มกีารพฒันาตนเองทัง้ดา้นความรู ้และทกัษะทางวชิาการอยา่งต่อเนื่อง รวมถงึการ

เปลีย่นแปลงเรยีนรูก้บับุคคลอื่น 
(5) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถท างานรว่มกบับุคคลอื่นไดทุ้กระดบั และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้

กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
4.2 วิธีการสอน 
    (1) มอบหมายแบบฝึกหดั 
    (2) การแสดงความคดิเหน็และรว่มอภปิราย 
4.3 วิธีการประเมินผล 
  (1) แบบฝึกหดัทีส่่งในชัน้เรยีน 
  (2) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน 
5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
     (1) นักศกึษาต้องมทีกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขัน้ต ่า
ดงันี้ 
     (2)  สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพูด การเขยีน เลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจ 
   (3)  สามารถเลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะหข์อ้มลู ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 
   (1)  มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลกรณีศกึษาการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง  
   (2) มกีารใชเ้ครือ่งมอืเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการน าเสนอ 
5.3 วิธีการประเมินผล 
  (1) ความสม ่าเสมอในการเขา้เรยีน 
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  (2) การแสดงความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

  จ านวน กิจกรรม/ส่ือการสอน 

สปัดาท่ี หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ (Topics) คาบ/ (Activities/ 
Use of Instructional Media) 

(Week 
Number) 

 สปัดาห ์  

  1 บทน า 
๐ ววิฒันาการของสงัคมมนุษยแ์ละแนวคดิทางเศรษฐกจิ 
๐ ความบกพรอ่งของเศรษฐกจิกระแสหลกั 
๐ การพฒันาของประเทศไทย 

3  

   2-3     บทที ่1 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.1 วกิฤตเศรษฐกจิและความพอเพยีง 
1.2 โครงการพระราชด ารแิละค าสอนของพระองค์ 
1.3 ค าจ ากดัและแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.4 เศรษฐกจิพอเพยีงกบันกัเศรษฐศาสตรไ์ทย 

6  

   4-5 บทที ่2 เศรษฐกจิพอเพยีงในภาคปฏบิตั ิ 6  
 2.1 การสรา้งขบวนการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง  - แบบฝึกหดัพฤตกิรรมของ

บุคคลและครวัเรอืน 
 2.2 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาชุมชน  http://www.youtube.com/wat

ch?v=G1arbHJVuEw 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=c1w_op8NowU 

 2.3 เศรษฐกจิพอเพยีงในภาคเกษตรกรรม  http://www.youtube.com/wat
ch?v=azTA6mT5eRw 

     6-8 บทที ่3 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัภาคธุรกจิ 6 -นกัศกึษาเลอืกหวัขอ้โครงงาน
กลุ่ม 

 สปัดาหก์ารสอบกลางภาค(วชิานี้ไม่มสีอบกลางภาค)   
     3.1 วสิยัทศัน์ทางธุรกจิกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   
 3.2  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัองคก์รขนาดใหญ่    
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 3.3 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
 3.4 แบบจ าลองเครือ่งมอืทางธุรกจิตามแนวทางปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 
  

     3 -รายงานความก้าว 
หน้าโครงงาน 

9-10 4.1 การน ากรอบเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาประเทศ 

6  

 4.2 ค านิยามตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในแผนพฒันาฯ
ฉบบัที ่10 

  

 4.3 การก าหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสมส าหรบัการพฒันา
ประเทศตามแผนพฒันาฯฉบบัที ่11 

  

 4.4 การบรหิารเศรษฐกจิในระดบัมหภาค   
   11-12 บทที ่5 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัหนทางขา้งหน้า 6  
 5.1 เศรษฐกจิพอเพยีงส าหรบัการขจดัความยากจน   
 5.2 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาศกัยภาพชุมชน   
 5.3 เศรษฐกจิพอเพยีงช่วยยกระดบัความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมในการท าธุรกจิ 
  

 5.4 เศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามส าคญัต่อการปรบัปรุง
มาตรฐานของธรรมาภบิาลในการบรหิารงานภาครฐั 

  

 5.5 เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ของชาต ิ

  

 5.6 การปลกูฝงัจติส านึกพอเพยีง เพื่อเอือ้ต่อการพฒันาคน   
13-15 รายงานผลโครงงานของนกัศกึษา 6  
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
2.(1)-(3) 
3.(1)-(3) 

1.การฝึกท าแบบฝึกหดั 
2.สอบปลายภาค 

8 
16 

10% 
50% 

2 

4.(1)-(5) 
5.(1) และ(3) 
4.(1)- (5) 

      4.(1) - (2) 

1.การคน้ควา้ และการน าเสนอ
รายงาน 
2.การท างานกลุ่มและผลงาน 
3.การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

30% 

3 
1.(1)-(3) 

 
1.การเขา้ชัน้เรยีน 
2.การมสี่วนรว่ม อภปิราย เสนอ
ความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

 
 
3.เกณฑก์ารประเมินผล  
การประเมนิผลพจิารณาจากระดบัคะแนนองิเกณฑ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

เกรด ช่วงระดบัคะแนน 
A 

(พจิารณาจากคะแนนรวมของกลุ่ม) 

B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
•เอกสารประกอบการค้นคว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 
    1. เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาคน รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย ปี 2550 , 
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย 
   2. เศรษฐกจิพอเพยีงกบัเศรษฐกจิกระแสหลกั , ดร.ไสว บุญมาเอกสารเผยแพรใ่นการสมัมนา
วชิาการเรือ่ง “พลกิวกิฤตเศรษฐกจิประเทศดว้ยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” จดัโดยคลงัสมอง 
วปอ.เพื่อสงัคม 16 กนัยายน 2551 หน้า 19 
   3.  แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในประเทศไทย ,  ศ. เกรกิเกยีรต ิพพิฒัน์เสรธีรรม ภาคสีมาชกิ 
บรรยายในทีป่ระชุมราชบณัฑติและภาคสีมาชกิ ส านกัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง 
ราชบณัฑติยสถาน วนัพุธที ่17  พฤษภาคม 2549 
   4. หลกัธุรกจิในเศรษฐกจิพอเพยีง , ดร.พพิฒัน์ ยอดพฤตกิาร กรงุเทพธุรกจิ วนัองัคารที1่2 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2551  
   5. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัคุณภาพการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา , ดร. ปรยีานุช  
พบิลูสราวุธเอกสารประกอบการบรรยายพเิศษ  30 มกราคม 2550 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
   6.  จดุเปลีย่นประเทศไทย  เศรษฐกจิพอเพยีงในกระแสโลกาภวิตัน์, ดร. สุวทิยเ์มษนิทรยี ์
บรษิทั สยาม เอม็แอนด ์บ ีพบัลชิชิง่ จ ากดั , ตุลาคม พ.ศ.2549 
    7. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยกุตใ์ชใ้นภาคธุรกจิเอกชน    , คณะกรรมการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ , 
พฤษภาคม  2550 
    8.  เศรษฐกจิพอเพยีง : กรณศีกึษาชุมชนอมัพวา , ผศ.ดร.สมพร ป ัน่โภชา อ.ระววีรรณ 
เกยีรตกิ าพลชยั อ.นวลน้อย ตระกูลกติตไิพศาล ผศ.ลนิดา พฒันวทิยากุล ทุนส่งเสรมิการวจิยั
ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พ.ศ.2551 
2.เอกสารและข้อมลูส าคญั 
     ตามค าแนะน าในชัน้เรยีน 
3.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยhttp://www.cdd.go.th 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตhิttp://www.nesdb.go.th 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
-ขอ้เสนอแนะทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดแ้ลกเปลีย่นความเหน็กบันกัศกึษาในชัน้เรยีนและจากการท ารายงาน
กลุ่ม 
2.กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
- การสงัเกตการณ์ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
 - อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการสอบของนกัศกึษา รวบรวม 
ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรงุรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 
3.การปรบัปรงุการสอน 
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
1.ประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรปุปญัหา อุปสรรค
และแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปปรบัปรงุการสอนในปีการศกึษาต่อไป 
         2.ปรบัปรงุรายละเอยีดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการ
เรยีนรูใ้นรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึการ
พจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
โดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากกผลงานของนกัศกึษาและคะแนนจากการสอบโดยคณะกรรมการ
วชิาการของคณะ 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนปรบัปรงุ 
การสอนและรายละเอยีดวชิาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ โดย 
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                  1. น าผลการประเมนิการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธก์ารประเมนิการสอน) มา
พฒันาเนื้อหาสาระต่างๆของวชิา และปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนใหต้รงกบัผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวงั 
                  2.ปรบัเปลีย่น เพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปญัหาทีม่าจาก
งานวจิยัของอาจารย ์หรอืวงการวชิาการและภาคธุรกจิต่างๆ ตลอดจนใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรื่อง
ของการประยกุตค์วามรูห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและการน ามาประยกุต์ใชก้บัประเทศไทย 
 


