รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553336 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3–0–6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชาการบริหารงานทองถิ่น
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร.ดนุสรณ กาญจนวงศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 มิ.ย. 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มุงเนนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเตรียมตัวที่จะนําไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของทองถิ่นในอนาคต
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงเนนการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับปจเจก ครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น ทั้งในภาค
การเกษตรและภาคอื่นๆ รวมทั้งการขยายผลของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับประเทศและการเชื่อมโยงสูระดับนานาชาติ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง ตอ ส อ น เส ริ ม ต าม ค ว าม ศึ ก ษาดู ง านในสถานที่ การศึ กษาดว ยตนเอง 6
จํ า เป น ในกรณี ที่ มี เ หตุ จริง
ภาคการศึกษา
ชั่วโมงตอสัปดาห
จํ า เป น ที่ ไ ม ส ามารถทํ า
การสอนในวันเวลาสอน
ปกติได
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคาปรึกษาผานเว็บไซตคณะ
- อาจารยจัดเวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาหสําหรับใหคาปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน
และสวนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมโดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกการอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนตอนักศึกษาหรือพบวานักศึกษายังขาดอยูทั้งใน
ภาพรวมและรายบุคคลในระหวางการสอนแตละสัปดาห
2) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเปนกลุม
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1.3 วิธีการประเมินผล
1) แบบบันทึกพฤติกรรม
2) บันทึกการเขาเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับ
ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
1) อาจารยบรรยายตามเอกสารประกอบการสอน โดยเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาตางๆเขากับการ
ประกอบวิสาหกิจชุมชน
2) ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาทั้งจากบทความและการศึกษาดูงานแลวสรุปออกมาตาม
ประเด็นที่กําหนดไว
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบยอยทายคาบเรียน
2) งานกลุม
3) สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) แนะนําแหลงสืบคนงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีคุณภาพ นาเชื่อถือ เพื่อนํามาใช
เปนกรณีศึกษา
2) ให นั กศึ กษาประมวลผลความรูจ ากการฟ งบรรยาย ศึ กษาดู งาน วิเคราะห กรณี ศึก ษา แล ว
นําเสนอรายงานแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได
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3.3 วิธีการประเมินผล
1) ใชแบบบันทึกการสงงาน การคนควา หรือการปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน
2) รายงานกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบกลุมโดยการใหนักศึกษารวมกันคิด คนควาหาคําตอบในกิจกรรมที่
อาจารยมอบหมาย
4.3 วิธีการประเมินผล
ใชแบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูเปนเครื่องมือ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา
คะแนนจิตพิสัย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
1) มี ทั กษะในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อเป น เครื่องมือ ในการคน ควาหาความรูแ ละการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) ใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนที่มีความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลจากงานวิจัย
2) ใหนักศึกษานําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนดวยวิธีการที่สรางสรรคและนาสนใจผานการใชสื่อ
มัลติมีเดีย
5.3 วิธีการประเมินผล
การนําเสนอรายงานกลุม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1

2

3

4

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
ภาพรวมแนวการเรี ย นการสอน
3
อ า จ า ร ย ผู ส อ น ชี้ แ จ ง
วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและการ
คําอธิบายรายวิชา แนวการ
ประเมินผลการเรียนรู
สอน การวัดและประเมินผล
พื้นฐานแนวความคิดวิสาหกิจ
3
อาจารยผูสอนบรรยายตาม
ชุมชน ดังนี้
เอกสารประกอบการสอน
1) ความหมายของผูประกอบ การ
วิสาหกิจชุมชน
2.2. คํ าจํ ากั ดความของวิสาหกิ จ
ชุมชนและวิสาหกิจสังคม
2 .3 ลั ก ษ ณ ะ สํ า คั ญ แ ล ะ
องคประกอบของวิสาหกิจชุมชน
2.4 ประเภทของวิ ส าหกิ จชุ มชน
ตามลักษณะของกิจกรรมและการ
ดําเนินงาน
ทฤษฎีการพัฒนา
3
อาจารยผูสอนบรรยายตาม
1) กระบวนทัศนการพัฒนาสากล
เอกสารประกอบการสอน
แนวคิดทันสมัย แนวคิดพึ่งพา
และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) กระบวนทัศนการพัฒนาของ
ไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
3
1) การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
อาจารยผูสอนบรรยายตาม
2) กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง ได แ ก
เอกสารประกอบการสอน
พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548, ระเบี ยบคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน วาดวยการ
รั บ จดทะเบี ยนและการเพิ กถอน
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ผูสอน
ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ
ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

5

1) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกับ
การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) วิเคราะหศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชนดานทิศทางของ
วิสาหกิจชุมชนและการวางแผน
ดําเนินงาน
วิเคราะหศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนดานการจัดกระบวนการ
เรียนรู

6

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
3
1. อาจารยผูสอนบรรยาย ดร.ดนุสรณ
ตามเอกสารประกอบการ กาญจนวงศ
สอน
2. วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา
เรื่องการวางแผนวิสาหกิ จ
ชุมชน
3

7

วิ เคราะห ศัก ยภาพของวิ ส าหกิ จ
ชุมชนดานการบริหารสมาชิก,
กระบวนการจัดการสินคา/บริการ
และผลลัพธการดําเนินงาน

3

8

สอบกลางภาค

3

9

วิ เคราะห ศัก ยภาพของวิ ส าหกิ จ
ชุมชนดานการบริหารตลาด

3

10

แ น ว ค ว าม คิ ด ใน ก ารพั ฒ น า
วิส าหกิจชุ มชนตามกิ จกรรมของ
วิสาหกิจชุมชน

3

1. อาจารยผูสอนบรรยาย
ตามเอกสารประกอบการ
สอน
2. วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา
เรื่องจัดการเรียนรูวิสาหกิจ
ชุมชน
1. อาจารย ผู สอนบรรยาย
ตามเอกสารประกอบการ
สอน
2. วิ เคราะห กรณี ศึกษาการ
จั ด การสิ น ค า/บริ การและ
การบริหารผลการดําเนินงาน
ขอสอบอัตนัย 2 ขอ
20 คะแนน
1. อาจารยผู สอนบรรยาย
ตามเอกสารประกอบการ
สอน
2. วิเคราะหกรณีศึกษา
1. อาจารย ผู ส อนบรรยาย
ตามเอกสารประกอบการ
สอน
2. วิพากษผลการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนทานมา

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ
ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ
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มคอ. 3
สัปดาหที่
11

12

13

14

15

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
3
1) กระบวนการจั ดการวิ ส าหกิ จ
1. อาจารยผู สอนบรรยาย
ชุ ม ชนกั บ การแก ไขป ญ หาความ
ตามเอกสารประกอบการ
ยากจน
สอน
2) การสรางผลลัพธใหเกิ ดความ
2. อภิ ปรายกรณี ศึ ก ษ า
สมดุลระหวางวิสาหกิจชุมชนและ
เกี่ ย วกั บ ความพอเพี ย งใน
เศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินงาน
3
1) การพัฒนาความเปนเครือขาย
1. อาจารย ผู ส อนบรรยาย
วิสาหกิจชุมชน
ตามเอกสารประกอบการ
สอน
2) วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น กั บ ค ว าม
2. วิเคราะหกรณีศึกษาเรื่อง
เขมแข็งภาคประชาชน
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกั บ ความ
เขมแข็งภาคประชาชน
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
3
รั บ ฟ งการบรรยายจาก
ตั วแทนกลุ มวิส าหกิ จ และ
เสวนาแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น
นําเสนอผลการศึกษาคนควาจาก
3
1. นั ก ศึ ก ษ า นํ า เส น อ
การเรียนรูจากวิสาหกิจชุมชน
รายงานกลุมหนาชั้นเรียน
2. อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
กลุ ม อื่ น ๆร ว มแสดงความ
คิดเห็น
ก า ร วิ เค ร า ะ ห สั ง เค ร า ะ ห
3
1. จั ด เวที อ ภิ ป รายในชั้ น
แนวโนมของปญหาและเสนอแนะ
เรียน โดยมีอาจารยผูสอน
แนวทางแกไข
เปนผูดําเนินรายการ
9.4 การอภิปราย การนําเสนอ
การถกปญหา ทั้งดานบวกและลบ

ผูสอน
ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ กาญ
จนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ

ดร.ดนุสรณ
กาญจนวงศ
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1.
การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ
2.
การปฏิบัติในชั้นเรียน
3.

ความรูเ กี่ยวกับวิสาหกิจ
ชุมชน

วิธีการประเมิน
สังเกตและตรวจสอบรายชื่อ
เขาเรียน (จิตพิสัย)
การจัดทํารายงานจากการ
ประชุมกลุมยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

5-7, 9-15

50%

8
(สอบนอก
ตาราง)

20%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารการสอน. วิสาหกิจชุมชน. สาเนาเย็บเลม.
Ministry of Commerce, (2 0 0 5 ). Promotion and development of Markets for Community
Products-The one Tambon-One Product (OTOP) Concept.
Peanmoree Pantip,(2005). The Role of Industrial Promotion in Capacity Developing
Competitive Community Enterprise, Industrial Journal, No.04 , July- September .
Songerd Manun, (2005). Sufficient Economy and Enterprise Community; Diferentiation with Overlap and continuing for Strengthening Grassroots Economy,
Supporting Community Enterprise Office, Community Development Department,
Bangkok.
Vibulpong Aalee and Sribunjit Tanongsak, (2 0 0 3 ) . Laboratory Training, Research for
Efficiency of Community Enterprise in Upper Northern Thailand, 25-30 November, Research
Center for Agricultural Production Upgrade, Faculty of Agriculture Changmai University
Changmai.
Wolfgang Frank, (2002). Economic Development Through Agriculture-Base
Enterprises and Services. Case study: Private Sector-NGO-GO Cooperation for Rural
Development: ‘Thai Business Initiative for Rural Development (TBIRD).International
workshop, Haus, Berlin. Population and Community Development Association, Bankok
Thailand.
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
8

มคอ. 3
1) ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (http://www.dusit.ac.th/e-research-ande-journal)
2) โครงการเครื อ ข า ยห อ งสมุ ด ในประเทศไทย ThaiLIS – Thai Library integrated System
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
3) E-Library สํานักงานกองสนุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
http://elibrary.trf.or.th/default2015.asp

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให ผู เรี ย นจั ด การเสวนาในห องเรี ย นเพื่ อ สะท อ นผลการเรี ย นรู ประโยชน ที่ ได รั บ และการนํ าไปใช
ประโยชน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- บันทึกขอคําถามหรือขอสงสัยที่นักศึกษาไมเขาใจจากการสอนของอาจารยหรือจากเอกสารประกอบการ
สอนที่อาจารยจัดทําให
- ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนของอาจารยในภาพรวมดวยแบบประเมินการ
สอนและเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในกลุมสูง กลาง และต่ํา กลุมละ 2 คน เพื่อจัดการสนทนา
กลุมสะทอนผลเกี่ยวกับการสอนของอาจารย
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนทันทีเมื่อสอนเสร็จในแตละสัปดาห รวมทั้งปรับรูปแบบการสอนให
เหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูเรียนภายหลังจากสัปดาหแรกของการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบผลคะแนน
ของนักศึกษา และความสอดคลองระหวางเนื้อหาที่สอน วิธีการสอน กิจกรรม และเกณฑการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
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