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บทคัดย่อ
		 บทความนี้อธิบายถึงความสำ�คัญและแนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการของการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0 ประกอบด้วย
การปรับคำ�อธิบายรายวิชาและรายละเอียดของเนื้อหา การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับใช้สื่อ
การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และอื่นๆ และการปรับการวัดผลและการประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและ
ฐานสมรรถนะที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อการดำ�รงชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตลอดไป
คำ�สำ�คัญ: แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการ การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอุดมศึกษา 4.0
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
Abstract
		 This article explains the importance and four practice guidelines of how to apply the
philosophy of sufficiency economy for instructional management in higher education toward
development of higher education 4.0. The four guidelines include the adjustment of course
syllabus and details of contents; adjustment of instructional activities; adjustment of the uses
of instructional media, sources of learning, etc.; and adjustment of educational measurement
and evaluation. All of these are for the benefits of developing the potentials of instructors and
students in higher education institutions so that they can create educational innovations and
basis of competencies for the security, prosperity, and sustainability of the well-being of their
own living, their families, society, and nation.
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บทนำ�
การดำ�เนินการสำ�คัญเพื่อปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในรู ป แบบของการจั ด การเรี ย น
การสอนสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0 โดยการ
สอดแทรกแนวคิ ด และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงบูรณาการเข้าไปกับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลการเตรียมพร้อมที่จะ
ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ความรอบคอบ
หรื อ ความไม่ ป ระมาทในการดำ � รงชี วิต และการ
ประพฤติตนเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยความมีสติและมีปญั ญา แนวทาง
ปฏิบัติ 4 กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0 สามารถ
สร้ า งผลสั มฤทธิ์จ ากการประยุก ต์ห ลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอน คณาจารย์
และนักศึกษาหรือผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีคณ
ุ ภาพ มีฐานสมรรถนะ
ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อการดำ�รงชีวิต การพัฒนาตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างสมบูรณ์
ตลอดไป โดยในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
สามารถดำ�เนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวงจร PDCA ตั้งแต่เริ่มต้น
จากการวางแผนดำ�เนินการ (P) การปฏิบัติการตาม
แผน (D) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (C) และการนำ�
ผลไปใช้ดำ�เนินการให้เหมาะสม (A) จนสิ้นสุด
การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0 ให้ประเทศมีความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์
และความเปลีย่ นแปลงวิถใี หม่ สามารถพัฒนาให้กา้ วทัน
ต่อองค์ความรู้อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อก่อให้เกิด
ความรอบรู้วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
รอบด้านสมบูรณ์ โดยการนำ�ความรู้ความสามารถ
ของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์หรือ
การค้นคว้ามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาในแนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนของ
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
แนวทางปฏิ บั ติ 4 กระบวนการในการจั ด
การเรียนการสอน
1. ก า ร ป รั บ คำ � อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า แ ล ะ
รายละเอียดของเนื้อหา
			 แนวทางปฏิบัติกระบวนการแรกคือ การ
ปฏิบตั กิ ารปรับคำ�อธิบายรายวิชาและรายละเอียดของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การดำ�เนินกระบวนการ
จั ด กระทำ � คำ � อธิ บ ายรายวิ ช าและเนื้ อ หาที่ จ ะต้ อ ง
สร้ า งสรรค์ ก ารบู ร ณาการสอดแทรกแนวคิ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปอย่างเหมาะสม
กั บ การจั ด การเรี ย นการสอนเพี่ อ การพั ฒ นาการ
อุดมศึกษา 4.0 โดยการประยุกต์และบูรณาแนวคิด
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำ�เนินการ
ในกระบวนการการปรับคำ�อธิบายรายวิชาและราย
ละเอียดของเนื้อหาการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
				 1.1 การสร้ า งสาระการเรี ย นรู้ ข อง
รายวิชา เป็นการสร้างเนื้อหาสาระของวิชาที่ต้องการ
ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำ�หนดโดยอาจารย์
ผู้สอนอาจจะจัดเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดตามหัวข้อ
ที่กำ�หนดในแผนจัดการเรียนรู้ แต่ถ้าหากรายละเอียด
ของเนื้อหามีปริมาณมากก็สามารถจะจัดเฉพาะหัวข้อ
เรื่องนั้นๆ ไว้ และรวมหัวข้อเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย ส่วนรายละเอียดของเนื้อหา
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ให้จำ�แนกแยกออกมาไว้ต่างหากในรูปของใบความรู้
ประกอบด้วย
						 1.1.1 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารจั ด
ทำ�หน่วยการเรียนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ
										 1) การเริ่มต้นจากการกำ�หนด
หน่วยการเรียนรู้
										 2) การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาหรื อ
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของการเรียนรู้ที่
สามารถสอดแทรกแนวทางการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
										 3) การกำ � หนดจุ ด ประสงค์
การเรียนรู้ โดยการรวมในส่วนที่เป็นหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย
										 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีบ่ รู ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วน
เกี่ยวข้อง
										 5) การกำ�หนดเครื่องมือของ
การวัดผล วิธีการวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาหรือผู้เรียน
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						 1.1.2 การดำ�เนินการสร้างสาระของ
การเรียนรู้ในรายวิชาเพื่อการพัฒนาให้นักศึกษาหรือ
ผู้เรียนได้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับ
การจั ด การเรี ย นการสอนนั้ น ตามแนวคิ ด และหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันส่งผลที่สามารถ
ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือผู้เรียนได้
ก่อเกิดความสมบูรณ์ในทุกด้านของคุณภาพชีวิตที่มี
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
			 1.2 การพัฒนาเนื้อหาสาระผ่านสื่อที่เอื้อ
ต่อการเสริมสร้างปัญญา แนวคิด การพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมและการใช้เทคโนโลยี โดยการ
บูรณาการผสมผสานกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนานักศึกษาหรือ
ผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ค่าและคุณภาพอันเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถดำ�เนินชีวิตในสังคมได้อย่างสมบูรณ์และมี
ศักยภาพต่อไป
			 1.3 การดำ�เนินกระบวนการจัดคำ�อธิบาย
รายวิชาและรายละเอียดของเนือ้ หาการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สามารถดำ�เนิน
การได้ตามแนวทางที่ปรากฏจากตัวอย่างต่อไปนี้
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โดยสรุปแนวทางปฏิบตั สิ �ำ คัญของกระบวนการ
ปรั บ คำ � อธิ บ ายรายวิ ช าและการปรั บ รายละเอี ย ด
ของเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีท่ �ำ ให้ประสบผลสำ�เร็จจนสามารถ
ส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
จึงต้องดำ�เนินการกำ�หนดแนวทางการพัฒนาในการนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ระบวนการปฏิบตั ิ
อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย
1. คณาจารย์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน
ทีค่ ณาจารย์จะได้เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่นกั ศึกษาหรือ
ผู้เรียนได้
2. คณาจารย์ ส ามารถสอนให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผูเ้ รียนได้รแู้ ละเข้าใจความพอเพียง โดยคณาจารย์ตอ้ ง
มีความรู้ในความพอเพียง การอยู่อย่างพอเพียงก่อน
และคณาจารย์ดำ�เนินการให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กับนักศึกษาหรือผู้เรียน
3. คณาจารย์และนักศึกษาหรือผู้เรียนจะต้อง
มีสติในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ การรู้จักที่จะต่อยอด
องค์ความรู้ที่มีอยู่ หมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนและไม่ก้าวกระโดด โดยการเลือกรับ
ข้อมูลต่างๆ นั้น จะต้องรู้จักพิจารณา รู้จักแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน รูจ้ กั ประเมินความรู้ และ
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
4. คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย น
สามารถเตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ สภาพผลจาก
การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง
5. คณาจารย์และนักศึกษาหรือผู้เรียนจะต้อง
รู้จักความพอเพียง มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุ ล ตามแนวทางของหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การมองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และค่า
นิยมของความเป็นไทยในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้

2. การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
			 แนวทางปฏิบัติกระบวนการที่สอง คือ การ
ปฏิบัติการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ในการ
จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสถาบั น
อุดมศึกษา หมายถึง การดำ�เนินกระบวนการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบนฐานคิดของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เ หมาะสมโดยกลวิ ธี ห รื อ
กระบวนการของประเด็นสำ�คัญที่สามารถสร้างความ
ตระหนักให้นกั ศึกษาหรือผูเ้ รียนได้เห็นความสำ�คัญของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
การอุดมศึกษา 4.0 โดยการประยุกต์และบูรณาการ
แนวคิ ด ของหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ดำ�เนินการในกระบวนการการปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนดังต่อไปนี้
			 2.1 การจั ด ประสบการณ์ ห รื อ กิ จ กรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาหรือผู้เรียน
เป็นกำ�ลังคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรมนำ�ความรูใ้ นระดับอุดมศึกษา
โดยเน้ น ความพอเพี ย งของชี วิ ต ที่ เ ป็ น คุ ณ ค่ า ทาง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ของโลก ดังนัน้ การดำ�เนินการจัดประสบการณ์
หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการจั ด การเรี ย นการสอน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งดำ � เนิ น การ
จัดให้นกั ศึกษาหรือผูเ้ รียนได้เรียนรูแ้ ละหรือปฏิบตั ติ าม
จนสามารถบรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
ที่กำ�หนดไว้ในแผน
							 การจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการ
ในการปฏิบัติด้วยวงจร PDCA ได้แก่
							 P การมีแนวทางให้นักศึกษาหรือ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีผลงานในกิจกรรม
							 D การดำ � เนิ น การตามแนวทางที่
กำ�หนด
							 C การติดตามประเมินผลการดำ�เนินการ
							 A การนำ � ผลที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป
				 2.2 การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสมรรถนะ
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และการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตของนักศึกษาหรือ
ผู้เรียน เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้ตระหนักเข้าใจ
และปฏิ บั ติ จ นเกิ ด เป็ น วิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สามารถเป็นผู้นำ�นักศึกษาพอเพียง เป็นผู้มีจิตอาสา
เป็ น ผู้ ส่ ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย งบนพื้ น ฐาน
ประชาธิปไตย และเป็นผู้เผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
							 ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ผู้สอนอาจ
จะต้องดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะของโครงการต่างๆ ได้แก่
							 2.2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
							 2.2.2 การสื บ สานวั ฒ นธรรมและ
ประเพณีของไทย
							 2.2.3 วิถีคนพุทธหรือศาสนาอื่นๆ
							 2.2.4 การสร้างลักษณะนิสยั ของการ
ประหยัดและการออมอย่างพอเพียง
							 2.2.5 การใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
				 2.3 การส่งเสริมให้นักศึกษาหรือผู้เรียน
ได้มีโอกาสออกแบบกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการ
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ของนักศึกษาหรือผู้เรียน โดยมีความมุ่งหวังที่ต้องการ
ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถหันมาดำ�รงชีวิตด้วย
ความพอประมาณ รูจ้ กั ตัวตน มีเหตุผล และมีภมู คิ มุ้ กัน
ตามแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดั ง นั้ น กระบวนการในการดำ � เนิ น การจั ด การเรี ย น
การสอนระดับอุดมศึกษา อาจารย์ผสู้ อนจะต้องกระตุน้
ชี้แนะและให้คำ�แนะนำ�กับนักศึกษาหรือผู้เรียน เพื่อ
ให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ถูกต้องตามหลักวิชา
และการบูรณาการสอดแทรกแนวคิดที่สอดคล้องกับ
นักศึกษาหรือผู้เรียน อันได้รับความพร้อมและการ
อำ�นวยความสะดวกจากสถาบันอุดมศึกษา
				 2.4 การสร้างความรู้ ความสนุกและความสุข
ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนอาจ
จะต้องดำ�เนินการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่า
หรือค่านิยมทีน่ บั ถือความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
และวิถีชีวิตหรือประเพณีของไทยในปัจจุบัน เพื่อให้
นักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำ�เป็น และแก้
ปัญหาได้ตามบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน
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1. สำ�รวจความพร้อมของตน
มีอะไรบ้าง
2. อะไรที่ต้องเพิ่มเติม

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักการเลือกและกรรมวิธีต่างๆ
- การเลือกแหล่งและเครื่องมือ

			 2.5 ตั ว อย่ า งกระบวนการปรั บ กิ จ กรรม
การเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ดำ � เนิ น การได้ ต ามแนวทางของกระบวนการปรั บ
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่
						 2.5.1 การดำ � เนิ น กระบวนการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญา

3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
4. การวางแผนและปฏิบัติ
5. การเลือกเครื่องมืออุปกรณ์

6. ความถูกต้องและเหมาะสม
7. การลดความเสี่ยงในงาน

- ความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
- การมีความรับผิดชอบ
- ความสามารถทำ�งานร่วมกันได้

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษา
						 2.5.2 การดำ�เนินกระบวนการจัดทำ�
รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมตามลั ก ษณะการเรี ย น
การสอนที่นักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถปฏิบัติและ
ดำ�เนินการได้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับอุดมศึกษา
						 2.5.3 การดำ�เนินกระบวนการของการ
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ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
										ขั้นนำ�
										 1) การแจ้งจุดประสงค์และวิธี
การการเรียนรู้ของเรื่องและรายวิชา........…………........
										 2) การนำ�เข้าสู่การเรียนรู้ของ
เรือ่ ง........…………........โดยการน้อมนำ�เอาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพือ่ .....................
										 ขั้นกิจกรรม
										 1) การบรรยายเนื้อหาความรู้
โดยการแสดงใบความรูท้ .ี่ ...........เรือ่ ง..........................
การบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เรื่อง ...........................หรือ
										 2) การสาธิ ต โดยการแสดง
ใบงานที่....... เรื่อง .............................หรือ
										 3) การมอบหมายงานหรื อ
ใบงาน เพื่อการปฏิบัติหรือการจัดทำ�หรือการบริการ
หรือการวางแผนหรือการกำ�หนด โดยให้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี มีเงือ่ นไขความรู้
คุณธรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ
										 4) การกำ�หนดให้นกั ศึกษาหรือ
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน โดยมอบหมายให้ศึกษา
ตามใบความรู้ หรือ
										 5) การมอบหมายใบงานโดย
การให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เรี ย นทุ ก คนดำ � เนิ น การสรุ ป
องค์ความรู้จากใบความรู้ข้างต้นของข้อ 1 หรือ
										 6) การมอบหมายใบงานโดย
การให้นักศึกษาหรือผู้เรียนทุกคนศึกษาค้นคว้า เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนำ�มาส่งใน
รูปของการรายงานอย่างสมบูรณ์ หรือ
										 7) การมอบหมายให้นักศึกษา
หรื อ ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามา
หรือการได้รับการเรียนรู้จากเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และความสามารถในการนำ �
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการเรี ย นและชี วิ ต ประจำ � วั น ของ
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นักศึกษาหรือผู้เรียน หรือ
										 8) การมอบหมายให้นักศึกษา
หรือผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันคิดวิเคราะห์และวางแผน
ปฏิบัติการหรือการจัดกระทำ�ตามที่กำ�หนดหรือความ
สนใจ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือ
										 9) การมอบหมายโดยการให้
นักศึกษาหรือผู้เรียนทุกคนสรุปผลที่ได้รับจากการนำ�
ความรู้ เรื่ อ งหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน หรือ
											 10) การให้นักศึกษาหรือ
ผู้เรียนของแต่ละกลุ่มสรุปขั้นตอนการปฏิบัติหรือการ
จัดกระทำ�.................................. และการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้จริง
											 11) การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักศึกษาหรือผูเ้ รียนในแต่ละ
กลุ่มและแต่ละคน
										 ขั้นสรุปและประเมินผล
										 1) การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักศึกษาหรือผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ
										 2) การมอบหมายให้นักศึกษา
หรือผู้เรียนแต่ละคนหรือกลุ่มแสดงผลการเรียนรู้ โดย
การ..............................................................................
พร้อมร่วมกันสรุปการปฏิบัติ................................หรือ
การจัดกระทำ�.......................................................หรือ
การบริการ............................................................หรือ
การวางแผน..........................................................หรือ
การกำ�หนด .................................................โดยการ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
ด้วยวิธีการใด และเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง
										 3) การประเมินผลสำ�เร็จของ
นักศึกษาหรือผูเ้ รียนจากการปฏิบตั ภิ าระงานหรือผลงาน
โดยอาจให้มกี ารนำ�เสนอในรูปของเอกสารหรือรายงาน
ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำ�วัน
						 2.5.4 การดำ�เนินกระบวนการของการ
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ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำ�เนินกระบวนการ
ตามรายละเอียดในใบมอบหมายงานดังตัวอย่างต่อไปนี้
ใบมอบหมายงาน ที่ ……..
ชื่องาน ...............................................................
(ภาระงานและผลงาน)
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ.....................................................
..…………….................…………….............................
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. กำ � หนดให้ บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง.................................................
กำ�หนดเวลาส่งงาน ................................. กิจกรรม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เรี ย นที่ ส อดคล้ อ งหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
				 โดยสรุ ป แนวทางปฏิ บั ติ สำ � คั ญ ของ
กระบวนการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำ�เร็จจน
สามารถก่อให้เกิดความตระหนักของนักศึกษาหรือผู้
เรียนและสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดำ�เนินการพัฒนา
ปรับปรุงและการส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วย
				 1. ความพอประมาณกั บ ศั ก ยภาพของ
นักศึกษาหรือผู้เรียนและการเชื่อมโยงภูมิสังคมของ

สถาบันอุดมศึกษาและชุมชน การฝึกให้นักศึกษาหรือ
ผู้เรียนได้คิดเป็นอย่างมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่างๆ โดยการดำ�เนินกิจกรรมจะต้องสามารถนำ�
ไปสู่ความยั่งยืนของผลด้วย
				 2. การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เรี ย น
สามารถใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง การ
ฝึกการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น อดทน มีความเพียร มีวินัย
มีสัมมาคารวะ รู้จักทำ�ประโยชน์ให้กับสังคม การร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการสืบสานวัฒนธรรมไทย
3. การปรับใช้สื่อการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้ และอื่นๆ
			 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นกระบวนการที่ ส ามคื อ
การปฏิบตั กิ ารปรับใช้สอื่ การเรียนการสอน การปรับใช้
แหล่งเรียนรู้ และอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา อันหมายถึง
การดำ�เนินกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ
การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0 ที่นำ�มาประกอบการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักศึกษาหรือผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม
โดยอาจารย์ผู้สอนจำ�เป็นจะต้องดำ�เนินกระบวนการ
การปรับใช้สื่อการเรียนการสอน การปรับใช้แหล่ง
เรียนรู้ และอื่นๆ นำ�มาประกอบการจัดการเรียนรู้ให้
กับนักศึกษาหรือผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการที่
สามารถสร้างให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Active Learning ตามการ
ปฏิบัติของวงจร PDCA ดังนี้
			 P การมีแนวทางของการใช้ การผลิต การ
เผยแพร่สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
			 D การดำ�เนินการใช้สื่อตามแนวทางของ
การบูรณาการที่กำ�หนด
			 C การติดตามประเมินผลการดำ�เนินการ
			 A การนำ�ผลที่ได้รับมาพัฒนาการใช้ การ
ผลิต การเผยแพร่สื่อ และแหล่งการเรียนรู้
			 โดยการประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการแนวคิ ด
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำ�เนินการ
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ในกระบวนการปรับใช้สื่อของการเรียนการสอน การ
ปรับใช้แหล่งเรียนรู้ และอื่นๆ ในกิจกรรมการเรียน
การสอนดังต่อไปนี้
			 3.1 การดำ�เนินการร่วมกันสร้างและพัฒนา
สื่อ แหล่งเรียนรู้ และอื่นๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไป
พร้อมๆ กัน จากอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ โดยอาจารย์ผู้สอนกับ
นักศึกษาหรือผู้เรียน สามารถพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้
และอืน่ ๆ ผ่านเนือ้ หาสาระของรายวิชาต่างๆ ทีเ่ อือ้ ต่อ
การเสริมสร้างปัญญาแนวคิด คุณธรรมและจริยธรรม
			 3.2 การสร้ า งคนดี ค นเก่ ง ให้ มี ค วามรู้ คู่
คุณธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาหรือ
ผูเ้ รียนได้เกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ โดยอาจารย์
ผู้สอนดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ และอื่นๆ ตามกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการ
ระหว่างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาสมรรถนะทาง
ปัญญา ทักษะอาชีพ และการพัฒนาจิตใจทั้งด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
						 ดังนั้นโดยสรุปแนวทางปฏิบัติสำ�คัญ
ของกระบวนการปรับใช้สื่อการเรียนการสอน การ
ปรับใช้แหล่งเรียนรู้ และอื่นๆ ในการเรียนการสอน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ป ระสบ
ผลสำ � เร็ จ จึ ง ต้ อ งดำ � เนิ น การนำ � หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
ประสิทธิภาพครบถ้วนด้วยวงจร PDCA ที่สามารถ
ดำ�เนินการปรับเปลี่ยนลักษณะการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือผู้เรียนและ
สถาบันอุดมศึกษาได้
4. การปรับการวัดผลและการประเมินผล
			 แนวทางปฏิบัติกระบวนการสุดท้าย คือ
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การปฏิบัติการปรับการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหรือผู้เรียน เพื่อการพัฒนาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนและสมรรถนะความพอเพียงของ
นักศึกษาหรือผูเ้ รียนไปสูก่ ารพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0
ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนจำ�เป็นต้องดำ�เนินการเปรียบเทียบ
สมรรถนะของความพอเพียงด้านการรู้คิด ด้านจิตใจ
ด้ า นสั ง คม และด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
นักศึกษาหรือผู้เรียนจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การได้รบั การถ่ายทอดมาจากอาจารย์ผสู้ อนในการจัด
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยการประยุกต์
และบูรณาการแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาดำ�เนินการในกระบวนการของการปรับ
การวัดผลและการประเมินผลของการจัดกิจกรรมใน
การเรียนการสอนดังต่อไปนี้
			 4.1 การวั ด ผลตามการปฏิ บั ติ ง านของ
นักศึกษาหรือผู้เรียน เพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการ
นักศึกษาหรือผู้เรียนให้ก่อเกิดองค์ความรู้และความ
เข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
อุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังที่ปรากฏตามแผนภาพ
ของการแสดงกระบวนการวัดผลแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านล่างนี้ โดยอาจารย์
ผู้สอนจะต้องดำ�เนินการวัดผลตามวงจร PDCA ได้แก่
						 P การมีเครื่องมือและวิธีการวัดผล
การเรียนรู้
						 D การมีกระบวนการนำ�เครื่องมือไป
ดำ�เนินการวัดผลการเรียนรู้
						 C การมีกระบวนการติดตามการวัด
ผลการเรียนรู้
						 A การมีกระบวนการนำ�ผลของการ
ติ ด ตามการวั ด ผลการเรี ย นรู้ ไ ปดำ � เนิ น การพั ฒ นา
กิจกรรมของการเรียนการสอน
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การจัดการวัดผลการปฏิบัติงานของผูเ้ รียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชา.......................................................................................
เรื่อง.................................................เวลา...........ชั่วโมง
การคำ�นึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ความ
การมี
การมี
ความรู้
การปฏิบัติ
พอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน คุณธรรม วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
การเตรียม
1.
2.
การปฏิบัติ
1.
2.
ผลลัพธ์

			 4.2 การประเมิ น ผลตามการปฏิ บั ติ ง าน
ของนักศึกษาหรือผู้เรียนเพื่อการประยุกต์ องค์ความรู้
และความเข้าใจให้มกี ารปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
หรือผู้เรียนอย่างเกิดผลคุณภาพ
						 โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องดำ�เนินการ
ประเมิ น ผลอย่ า งครบถ้ ว นตามหั ว ข้ อ หรื อ ประเด็ น
สำ�คัญนั้น และการอธิบายตามระดับของวงจร PDCA
ได้แก่

						 P นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาเกิดความรู้ความเข้าใจ
						 D นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาสร้างการมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ความรูแ้ ละ
ความเข้าใจของสถาบันอุดมศึกษา
						 C นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ไปสู่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสังคม
						 A นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาสามารถนำ�ความรูค้ วามเข้าใจและการประยุกต์
ใช้ไปดำ�เนินการในชีวิตประจำ�วัน

แบบประเมินผล การปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือผู้เรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชา.......................................................................................
เรื่อง...............................................เวลา...........ชั่วโมง
หัวข้อประเมิน
1. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.1 ...............................................
1.2 ...............................................

คำ�อธิบายคุณภาพ
............................................................................................
............................................................................................

2. คุณภาพผลงาน
2.1 ...............................................

............................................................................................

ระดับ
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			 4.3 การวั ด ผลและการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั งิ านของนักศึกษาหรือผูเ้ รียนในด้านความรูค้ วาม
เข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
						 โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องดำ�เนินการ
วัดผลและการประเมินผลตามวงจร PDCA ได้แก่
						 P นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาเกิดความรู้ความเข้าใจได้ร้อยละ 75
						 D นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาสร้างส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรูแ้ ละความ
เข้าใจของสถาบันอุดมศึกษาได้ร้อยละ 50
						 C นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาสามารถเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้ไป
สู่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสังคมได้
ร้อยละ 50
						 A นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะ
รายวิชาสามารถนำ�ความรูค้ วามเข้าใจและการประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ร้อยละ 50
			 4.4 การประเมินทักษะการปฏิบตั งิ านหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการประเมินผล
ในทักษะการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมแบบบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหรือ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
						 4.4.1 ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษาหรือผู้เรียน ได้แก่ การเตรียมการ การ
ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนการดำ�เนินงาน และท่าทางความ
คล่องแคล่ว
						 4.4.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา
หรือผูเ้ รียน ได้แก่ ความถูกต้องสมบูรณ์ ความสวยงาม
ความเรียบร้อย และความประณีต
						 4.4.3 พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความปลอดภัย ความ
สะอาด และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ดั ง นั้ น โดยสรุ ป แนวทางปฏิ บั ติ สำ � คั ญ ของ
กระบวนการปรับการวัดผลและการประเมินผลใน
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การเรี ย นการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสถาบั น
อุดมศึกษาให้ประสบผลสำ�เร็จ จึงต้องดำ�เนินการนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการสอดแทรกแนวคิ ด
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพครบถ้วนด้วยวงจร PDCA ที่สามารถ
ดำ � เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นลั ก ษณะการเรี ย นการสอน
และการปฏิบัติการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือผู้เรียน
และสถาบันอุดมศึกษาได้ดังนี้
1. การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพ
เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด และส่วนใดบ้าง
ที่ยังมีไม่ประสบผลสำ�เร็จ อันถือว่าเป็นส่วนสำ�คัญใน
ความหลากหลายของวิธีการวัดผลและการประเมิน
ผลการศึกษา
2. การดำ � เนิ น การทดสอบเปรี ย บเที ย บผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนการเรียนรูแ้ ละหลังการเรียนรู้
หรือการเรียนการสอนในด้านความรู้ ความเข้าใจ
การนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้
อย่างหลากหลาย โดยการใช้เครื่องมือแบบทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจ แบบประเมินและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและหลัง
การเรียนรู้
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผู้เรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อัน
เป็นการพัฒนาสมรรถนะและคุณค่าวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและสั ง คมอย่ า ง
สร้างสรรค์มากอย่างยิ่ง
บทสรุป
การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามทัศนะ
ของผู้เขียนเพี่อการพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0 จึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ในการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้ประสบผลสำ�เร็จและเกิดประสิทธิภาพ
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อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควรดำ�เนินการตาม
แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการ คือ 1) การปรับคำ�
อธิบายรายวิชาและรายละเอียดของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนและการสอน โดยการสร้างเนื้อหาสาระ
ของวิชาที่สามารถบูรณาการผสมผสานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ต้องการของนักศึกษา
หรือผูเ้ รียนจนก่อเกิดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาผ่านสือ่
ทีเ่ อือ้ ต่อการเสริมสร้างปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม
2) การปรับกิจกรรมของการเรียนการสอน โดยการ
กำ � หนดกรอบกิ จ กรรมและจั ด ทำ � รายละเอี ย ดใน
กิจกรรมตามลักษณะของการเรียนการสอนทีน่ กั ศึกษา
หรือผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จากการประยุกต์และ

การบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
3) การปรับสือ่ การเรียนการสอน การปรับแหล่งเรียนรู้
และอืน่ ๆ ในการนำ�มาประกอบการจัดการเรียนการสอน
โดยการร่วมกันสร้างและพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ
อื่นๆ ที่บูรณาการความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะทาง
ปัญญา ทักษะอาชีพ และจิตใจด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างสมบูรณ์ และ 4) การปรับการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนการสอน โดยการวัดผล
และประเมินผลจากการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาหรือผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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