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  สังกัด 
กรณีการเทียบหลักสตูรอบรมกับรายวิชาในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  
 ผู้สอนเป็น อาจารย์บณัฑิตประจำ/อาจารย์บณัฑิตพเิศษ ให้แนบมติสภาวิชาการ ท่ีเห็นชอบให้เปน็อาจารย์
บัณฑิตที่ทำหน้าสอนได้ หรือ 
 บุคคลภายนอก แนบประวัตผิลงานและความเช่ียวชาญ 
 

4. รายวิชาของสถาบันฯ ที่ผู้
ผ่านการอบรมสามารถขอเทียบ
โอนได้ (ถ้ามี) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)  
90593021   ปักหมุดเศรษฐกิจ BCG                                                      3(3-0-6)    

BCG ECONOMY IN ACTION    
การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและนําไปสู่การคิดเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของ 

ทรัพยากรชีวภาพ พร้อมท้ังฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบและลงมือปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยด้านเศรษฐกิจชีวภาพเน้นการนํ าความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ด้าน 
เศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ที่สําคัญคือการมุ่งไปที่การ 
ลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต และด้านเศรษฐกิจสีเขียวเน้นการ 
ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม    

Develop critical thinking skills which lead to ideas for solving bio-resources crisis, 
and practice design thinking skills and economics development in three aspects: Bioeconomy 
(B), Circular Economy (C), and Green Economy (G). Bioeconomy focuses on applying 
knowledge, technology and innovation to build on developed strengths aiming to add value 
to agricultural products. Circular Economy focuses on design for optimize resource use and 
especially minimize trash or leaving zero waste. Green Economy aims to reduce environmental 
impact in long term and particularly aims for environmental sustainability.  

 
5. จำนวนชั่วโมงเรียน/สัปดาห ์ 3 ช่ัวโมง (เวลาเรียนออนไลน์ …1…. ชม. + กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน ์หรือ

การทำเวิร์คชอป …2…. ชม.) 
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6. แผนการเรียน 
คร้ังท่ี หัวข้อ/เนื้อหา รูปแบบการเรียน 

1 ตอนท่ี 1 : Why Bio Circular Green Economy : BCG?  
 

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

2 Assignment กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสง่งานผ่านระบบออนไลน์ หรือการทำ
เวิร์คชอป 

3 ตอนท่ี 2 : Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจของแผ่นดินไทย  

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

4 Assignment กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสง่งานผ่านระบบออนไลน์ หรือการทำ
เวิร์คชอป 

5 ตอนท่ี 3 : BCG economy Model การขับเคลื่อนชุมชน
ด้วยแนวคิด BCG  

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

6 Assignment กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสง่งานผ่านระบบออนไลน์ หรือการทำ
เวิร์คชอป 

7 ตอนท่ี 4 : Circular Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวยีน  

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

8 Assignment กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสง่งานผ่านระบบออนไลน์ หรือการทำ
เวิร์คชอป 

9 ตอนท่ี 5 : BCG economy Model การขับเคลื่อนชุมชน
ด้วยแนวคิด BCG  

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

10 Assignment กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสง่งานผ่านระบบออนไลน์ หรือการทำ
เวิร์คชอป 

11 ตอนท่ี 6 : Innovation for BCG ความสำคญัของ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทย  

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

12 Assignment กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสง่งานผ่านระบบออนไลน์ หรือการทำ
เวิร์คชอป 

13 ตอนท่ี 7 : BCG in Tourism Economy การนำ BCG มา
พัฒนาการท่องเที่ยว  

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

14 ตอนท่ี 8 : Revising BCG : Sustainable Community 
and Beyond 
ทบทวนแนวคิด BCG และการนำไปใช้ต่อยอดเศรษฐกิจ
ชุมชนและประเทศ  

ออนไลน์ และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือการทำเวริ์คชอป 

15 Assignment กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสง่งานผ่านระบบออนไลน์ หรือการทำ
เวิร์คชอป 

16 การสอบวัดผล ผ่านระบบ iBoT 
 


