รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
2553340
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นแบบยั่งยืน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2553340
Sustainable Local Economic Development
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
อ.ศิริมา สุวรรณศรี
4.2 อาจารยผูสอน:
อ.ศิริมา สุวรรณศรี ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 พฤศจิกายน 2560

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1 .1.1 เพื่ อให นักศึกษามี ความรู ความเข าใจและความสําคั ญ ในแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกั บการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งกลยุทธในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและทองถิ่น
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการสรางพลังอํานาจของชุมชน การสรางความเขมแข็ง
การสรางผูนําแกชุมชนและทองถิ่น การประเมินผลการพัฒนา เพื่อนําไปใชในการแกปญหาและการตอยอด
องคความรูที่จะนําไปใชกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
1.2 ดานทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและทองถิ่นไดอยางสรางสรรค
1.2.2 นั กศึ กษาสามารถปรั บตั วไดในสั งคมที่ มี ความหลากหลาย รั บฟ งความเห็ นที่ แตกต างและแสดง
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
1.2.3 นักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและ
การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ
1.3 ดานจิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรูจักเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอื่น
1.3.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
แนวคิด และกลยุทธการพัฒนาในระดับชุมชนและทองถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจาก
ชุมชนและทองถิ่นตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในดานตางๆอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูเรียน
จําเป นที่ จ ะต องมีความรูที่ทัน สมัย และหลากหลายเพื่อนําความรูแบบบูรณาการไปปฏิบัติใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2553340

การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นแบบยั่งยืน 3 (3-0-6)
Sustainable Local Economic Development

การศึ กษาแนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ทฤษฎี การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ความหมายของการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ชุ มชนและท องถิ่น องค กรในการพั ฒ นา รวมทั้ งแนวคิดของกลยุทธในการสนับ สนุน เพื่ อพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน โดยมุ งเน น การทํ าความเข าใจในกระบวนการสรางพลังอํานาจของชุ มชน การสรางความ
เขมแข็ง การสรางผูนําแกชุมชนและทองถิ่นและการประเมินผลการพัฒนา
2

มคอ. 3
Study concepts of economic development, theories of economic development,
definitions of economic development in community and local. This includes an organization in
development, and strategies for supporting community in development. Focusing on
understanding the processes of empowerment within community, building strengthening, and
leadership. In addition, this focuses on understanding the processes of evaluating.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง Social media เชน Line, Facebook
เปนตน
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนสิ่งที่สําคัญสุดสําหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึง
ตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดคุณลักษณะสําคัญในการสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังตอไปนี้
1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
3

มคอ. 3
5) ใชวธิ ีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปน
จริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใชการเสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมเสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัด ตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบวัดเจต
คติ เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและทองถิ่น องคกรในการพัฒนา รวมทั้งแนวคิดของกลยุทธในการ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมุงเนนการทําความเขาใจในกระบวนการสรางพลังอํานาจของชุมชน
การสรางความเขมแข็ง การสรางผูนําแกชุมชนและทองถิ่นและการประเมินผลการพัฒนา
2) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
3) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
ไปประยุกตใชไดจริง
4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทัง้ นี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
ดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด
ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบตั ิงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
4
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ในการพัฒนาทักษะทางปญญา โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถคิด
อยางเปนเหตุเปนผลรวมทั้งสามารถวิเคราะหแยกแยะถึงเหตุและผลไดอยางเปนระบบ และมีคุณภาพ เพื่อการ
แกไขปญหาและพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
2) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแกไขได
4) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษา
มาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสมวิธีการสอน
3.2 วิธีการสอน
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุม
3) การศึกษาในภาคสนาม
4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิดที่จะพัฒนา
และใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม
6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
7) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจึงจําเปนตองเกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะตางๆ ดังนี้
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล
อื่น หรือผูมีประสบการณ
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4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษาการเรียนรูเทคนิค
และประยุกตใชในสถานการณตางๆ
2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการเรียน 5.3
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ ทั้งประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบตั ิงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา วิธีการสอน
การวัดผลและประเมินผล
2

ความหมายเศรษฐกิจ ระบบ
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
ทองถิ่น/ชุมชน

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน / สื่อที่ใช
3 - บรรยาย
- มอบหมายงานสืบคนความเศรษฐกิจและ
ระบบเศรษฐกิจ
3 - นําเสนองานและตอบคําถาม
- มอบหมายงานใหสืบคนแนวคิดที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจทองถิ่น/ชุมชน
- มอบหมายงานใหอานและสรุปเศรษฐกิจ
ชุมชนชาวนา

ผูสอน
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
3
- เศรษฐกิจชุมชนชาวนา
3
-เศรษฐกิจเมืองกับเศรษฐกิจ
ทองถิ่น/ชุมชน
-ทุนนิยมกับเศรษฐกิจพอเพียง
4
-การนําเศรษฐกิจพอเพียงไป
3
ประยุกตใชกับองคกรเอกชน
-ธุรกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน
5
6

7

8

9

10

11

-แนวคิด OVOP และ OTOP
-ภูมิปญญาทองถิ่นกับ
เศรษฐกิจสรางสรรค
ทดสอบยอยองคความรู
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
ทองถิ่น/ชุมชน
- ทฤษฎีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบลําดับขั้น
- ทฤษฎีภาวะทันสมัย
- ทฤษฎีฝนหลนจากฟา
- ทฤษฎีการดอยพัฒนาและ
การพึ่งพา
- ทฤษฎีความจําเปนขั้นพื้นฐาน
- ทฤษฎีการกระจายรายได
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ทฤษฎีการพัฒนาชนบท
แบบผสมผสาน
- ความสุขมวลรวม
ประชาชาติ
- เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
- การพัฒนาแบบยั่งยืน
- ทุนทางสังคม
- ชุมชนเขมแข็ง
ทดสอบยอยองคความรู
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยาย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม

อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี

- อานกรณีศึกษาและตอบคําถาม
- บรรยาย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม
- บรรยาย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
- ตอบขอซักถามและบรรยายสรุป
- มอบหมายงานสืบคนเกี่ยวกับแนวคิด
การพัฒนา
- บรรยาย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม

อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี

3

- บรรยาย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม

อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี

3

- บรรยาย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม

อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี

3

- บรรยาย
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
- ตอบขอซักถามและบรรยายสรุป
- มอบหมายงานศึกษาการพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น/ชุมชน

อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี

3

3

3

3

อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
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สัปดาห
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
12 -หลักการตลาดสมัยใหมกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
13

นําเสนอรายงานศึกษาการ
พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น/
ชุมชน (1)
นําเสนอรายงานศึกษาการ
พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น/
ชุมชน (2)
สรุปเนื้อหาและทบทวน
บทเรียน

14

15

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช

3

- บรรยาย
- ตอบขอซักถาม

3

- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม

3

- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ตอบขอซักถาม

3

- บรรยาย
- ตอบขอซักถาม

ผูสอน
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย
ศิริมา
สุวรรณศรี

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
ผลการเรียนรู
เรียนรูของ
นักศึกษา
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
1

2

3

2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2
4.1, 4.2, 4.4
5.1, 5.2, 5.3

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2
4.1, 4.2, 4.4
5.1, 5.2, 5.3
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2
4.1, 4.2, 4.4
5.1, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
2,3,4,5,7,
8,9,10

10

อานกรณีศึกษาและตอบคําถาม

3,4

10

ทดสอบยอย

6,11

20

สืบคนขอมูล รายงานผลการศึกษา
หนาชั้นเรียน และตอบขอซักถาม
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ
ผลการเรียนรู
นักศึกษา
4
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2
4.1, 4.2, 4.4
5.1, 5.2, 5.3
5
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2
4.1, 4.2, 4.4
5.1, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

รายงาน

13,14

20

สอบปลายภาค

16

40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ฉัตรทิพย นาถสุภา. (2548). แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สรางสรรค
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2541). เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : แนวคิดและ
ยุทธศาสตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสวนทองถิ่น.
ฉัตรทิพย นาถสุภาและคณะ. (2541). ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).
ชัยวัฒน หนอรัตน. (2546). เศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพสรางสรรค จํากัด.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
-นําผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
หลักสูตรมาวางแผนปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มี ก ารตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะจากการประเมินการสอนในขอ2 และผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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