
 เอกสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556

การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3

Never fear shadow. 

They simply mean there’s a light 

shining some where near by.

	 issue 1

ปณิธาน        มุงมั่นสรางสรรค บัณฑิตวิชาชีพที่สมบูรณสูสังคม

วิสัยทัศน       จัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณบนพื้นฐานคุณภาพ

พันธกิจ        1. จัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและบุคลากรประจำการทางดานบุคลากรครูวิชาชีพ

                     และบุคลากรทางดานเทคโนโลยีงานอุตสาหกรรมบนพื้นฐานที่มีความรูคูคุณธรรม

                 2. สรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมกทางดานการศึกษา และเทคโนโลยี

                 3. สรางความรวมมือและใหบริการวิชาการแกชุมชน

                 4. สงเสริมใหมีการอนุรักษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

                 5. สงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

                 6. ใชหลักการบริหารและการจัดการที่ดี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Location
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพ 10120



All the darkness in the world

can’t put out the light of one 

candle.

	 issue 2

If you tell the truth,
you don’t have to remember 

anything.

คณะกรรมการการจัดการความรู KM คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ

อาจารย ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร ประธานกรรมการ

อาจารยปราโมทย พลิคามิน กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสวาง ฉันทวิทย กรรมการ

อาจารยศุภชัย นพพรสุวรรณ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ์ สุวรรณาภิชาติ กรรมการ

อาจารยสมเกียรติ เติมสุข กรรมการ

นางสาวจรัสพิมพ   จงสถิตเสถียร กรรมการและเลขานุการ

คำนำ

         ดวยปณิธานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    ที่มุงมั่นสรางสรรคบัณฑิต

วิชาชีพที่สมบูรณสูสังคม มีวิสัยทัศนในจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณบนพื้นฐาน

คุณภาพ และมีพันธกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและบุคลากรประจำการ
ทางดานบุคลากรครูวิชาชีพและบุคลากรทางดานเทคโนโลยีงานอุตสาหกรรม บน

พื้นฐานที่มีความรูคูคุณธรรมในสรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ทางดานการ

ศึกษาและเทคโนโลยีในสรางความรวมมือและใหบริการวิชาการแกชุมชม สงเสริม

ใหมีการอนุรักษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการ

สงเสริมบุคลากรใหมีศ ักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และในการใชหลักการบริหารและการจัดการที่ดี

          คณะกรรมการการจัดการความรู KM คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความ

คิดเห็นตรงกันวา การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3 เปนเครื่องมือ

ที่จะเขาถึงปณิธานวิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาว หากมีขอผิดพลาดประการใด     

ผูจัดทำขอนอมรับและจะขอทำการปรับปรุงตอไป

                                                                      ขอขอบพระคุณ



Serving Sizes

การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3

Local Catering

 ➀ ⑧

การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3

การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3

    แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนแนวคิดและปรัชญา              
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัส แนะแนวทางการดำเนิน

ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกวา 30 ป เพื่อใหสังคมไทยสามารถ

ดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ ของ

สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรง จนเกิดผลกระทบทั่วทั้งประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราช
ประสงคใหประชาชนคนไทย มีความพออยูพอกินตามอัตภาพ 

              ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองอยูได

โดยไมตองเดือดรอน ดวยการสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน ตั้งตัวใหมี

ความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียง

อยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสรางความเจริญกาวหนา
และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นไปตามลำดับอยางมั่นคงตอไปได (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549, 

หนา 24) 

เอกสารอางอิง

ชัยวัชน หนอรัตน. (2545) เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม. กรุงเทพ : โรงพิมพฟาอภัย.

วิทยาลัยการจัดการสังคม. 2549. หลากหลาย พอเพียง ยั่งยื่น. กรุงเทพฯ. โรงพิมพเดือนตุลา.

สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแหงชาติ. 2549. ช ีวิตพอเพียง. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :

         บริษัทเพชรรุงเรืองการพิมพ.

อุดมพร อมรธรรม. 2549. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจาอยูหัว. กรุงเทพ. สำนักพิมพแสงดาว.    



Serving Sizes

 ②  ⑦

การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข 4 ผลลัพธ 5 ระดับ  คือ

       องคประกอบ 3 หวง คือ ความพอประมาณ คือความพอดีที่ ไมนอยหรือมากเกินไป     
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นในการการผลิต ในการบริโภค ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงอยางมีเหตุมีผล พิจารณาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นอยางรอบคอบ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว คือการเตรียมตัวพรอม
รับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
           องคประกอบ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรม ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต มีความอดทน ความเพียรใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต ความรู คือความรอบรูเกี่ยว
กับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน นำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน 
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
        องคประกอบ 4 ผลลัพธ  คือ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเกิดผล      
ที่ดี มี สุข 4 ประการ คือ ความสมดุล ความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน

     องคประกอบ 5 ระดับ  คือ ระดับของคนที่สามารถนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
ไปประยุกตใช ประกอบดวย 5 ระดับ คือ บุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปรียบเสมือนแสงเทียนที่สองสวางใหเห็นหนทาง

       เปนแนวทางที่เนนการเจริญเติบโตที่พัฒนาขึ้นตามศักยภาพที่มีอยูจริง  อยางมีเหตุมี
ผล เปนขั้นเปนตอนดวยความมั่นคง และเตรียมพรอมดวยความไมประมาทในการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางบวกและทางลบ นับเปนกระบวนการมุงสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง มากกวาการสรางความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วแบบกาว
กระโดดที่ลอกเลียนแบบมาจากรูปแบบการพัฒนาของสังคมอื่น  ๆ โดยไมพิจารณาให
รอบคอบ ซึ่งการมุงเนนแตผลลัพธในระยะสั้นมากกวาความยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่ง
เปนการเสี่ยงตอความไมแนนอนทั้งหลายที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก
          สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    
ภายใตพันธกิจของการพัฒนาประเทศ  ดังนี้ 
          1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรูอยางเทาทัน 
          2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม 
          3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดลอม 
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาล ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



Serving Sizes

 ③ ⑥
    การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3

วิธีการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน TQF

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศนประจำคณะคือ “จัดการศึกษาที่สมบูรณ บนพื้นฐาน
เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค” กลยุทธสำคัญที่สามารถทำใหวิสัยทัศนของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม เกิดเปนรูปธรรม คือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอดแทรกใน
การเรียนการสอนแตละวิชา การเขียน มคอ. 3 ของรายวิชาที่ตองการสอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะตองเริ่มตั้งแตกำหนดที่จะแทรกหัวขอ ในสัปดาหที่เห็นวาเหมาะสม 
และสังเกตผลจากพฤติกรรมระหวางการเรียนการสอน

ตัวอยางการสอดแทรกจากรายวิชา ความเปนครู รหัส 3-134-101

ประเมินผลการเรียนรู จาก 3 มาตรฐาน

   ✥ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

        (คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข)

   ✥ มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา (จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ

        และการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน)

   ✥ มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู / สังคมแหงความรู (การสรางวิถีการ        

        เรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง)



 ④  ⑤
การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน มคอ.3

กลยุทธ กระบวนการที่พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

    โดยใชทักษะ Smarter Goal ตั้งเปาหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางจริงจัง เปนการชวย
ตัวเองและผูอื่นใหเกิดความชัดเจนในทิศทางและผลที่ตองการ ตามเปาหมาย 7 ประการ 
     ✥  S   คือ  Specific เจาะจง, 
     ✥  M  คือ  Measurable  วัดได, 
     ✥  A   คือ  Acceptable ยอมรับดวยกัน,  
     ✥  R   คือ  Reasonable สมเหตุสมผล, 
     ✥  T   คือ  Time frame กำหนดเวลาชัด,  
     ✥  E   คือ  Exciting นาสนใจ, 
     ✥  R   คือ  Rewarding คุมคา ตามขั้นตอน

การเรียนรูอยางมีความสุข สูชีวิตที่ สมบูรณ

ทุกสถานการณในการเรียนของนักศึกษา การประสานภูมิคุมกันกับความมีเหตุมีผลตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำใหนักศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับปญหา   

ทั้งในการเรียนการสอน การใชชีวิตขอนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ภาวะจิตใจของผูเรียน

จะเปนสุขทามกลางวิกฤติไดโดย ประเมินสถานการณและปญหาอยางแมนยำ คิดหาทาง 
รับมือกับปญหาอยางสมเหตุสมผล เปนการประเมินสถานการณจากขอมูลที่เกี่ยวของ ทำให

ลดความสับสน ตื่นตระหนกและปรับความคาดหวังไดพอเหมาะพอดี มองอยางยืดหยุน คือ

มองทางเลือกอื่น ๆ ในการทำใหความคาดหวังเปนจริง (ไมมองทางเดียว) มองระยะยาว 

เปนการคาดคะเนผลกระทบจากปญหาในระยะยาวตอเปาหมายชีวิต ครอบครัว องคกร 

และสังคม หาทางกำจัดผลกระทบ มองผลลัพธทั้งทางบวกและดานตรงขามที่เกิดจากการ
กำจัดผลกระทบ และสามารถวางแผนวิธีการในการดำเนินการตอไป ซึ่งเปนความมุงหวัง 

เปนวิสัยทัศนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


