เอกสารหมายเลข มคอ.3

ชื่อสถาบัน อุดมศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิช า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่ว ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสวิชา 2533310
ชื่อวิชา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 3 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน(Pre-requisite)(ถ้ามี)
2531102 หลักสังคมวิทยา
7. รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน(Co-requisite)(ถ้ามี)
2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งล่าสุด
15 มี .ค.56

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ศึกษาเพื่อให้เ กิดความรู้แ ละความเข้าใจในแนวคิดหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับปัจเจก ครัวเรือน ชุม ชน และท้องถิ่น มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ป รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งในระดับปัจเจก ครั วเรือน ชุมชนและท้ องถิ่นทั้งในภาค
การเกษตร และภาคอื่นๆทั้งในชุมชนเมืองและชนบท

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเสนอแนะวิ ธี การแก้ ไ ข
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคการเกษตร และภาควิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสอดคล้ องเหมาะสม
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิ บายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุ ม ชน
และท้องถิ่น องค์กรในการพัฒนา รวมทั้งแนวคิดของกลยุทธ์ในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกิจชุมชน โดยมุ่งเน้น
การทาความเข้าใจในกระบวนการสร้างพลังอานาจของชุมชน การสร้างความเข้มแข็ง การสร้างผู้นาแก่ชมุ ชนและท้องถิน่
และการประเมินผลการพัฒนาดังกล่าว

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึก ษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่ วโมง/ภาค
การศึ กษา

ตามความต้ องการของ
นักศึกษา

การฝึก ปฏิ บัติงาน/
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึ กษาด้วยตนเอง

6 ชั่ วโมงต่อภาคการศึ กษา
(ศึกษาดูงานในสถานที่จริง)

12 ชั่ วโมงต่ อสัปดาห์/

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึก ษาและแนะนาทางวิช าการแก่ นัก ศึก ษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่ านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลา 6 ชั่วโมง /สัปดาห์สาหรั บให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนัก ศึก ษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เ รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลการไม่ลอก
เลียนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงในการทางาน การศึ กษา มี ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่ อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้
(4) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(5) เคารพสิทธิแ ละรับฟังความคิ ดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศ รีของความเป็นมนุษย์
(6) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสัง คม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิ ชาชีพ
(8) ซื่อสั ตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร
(9) เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร
(10) มีความขยันหมัน่ เพียร อดทน เอื้อเฟื้อต่อสมาชิกในการทางาน

1.2 วิธีการสอน
การสอนเน้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของวิชา ให้ผู้เ รียนทาการค้นคว้า หรือทาความเข้ า ใจ
ประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง เน้น เพื่อให้ผู้เ รียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเ คราะห์และแก้ปัญ หาด้ วยตนเอง มี

การพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นาเสนอและการศึกษาจากสถานที่ จ ริ ง การเรี ย นการ
สอนจะแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ได้นารูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆเพื่ อทาให้
ผู้เ รียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการคิดอย่างมีระบบ และการวิจัย และการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
มีทักษะในการนาเสนอและอภิปราย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริ ย ธรรมในตนเอง วิ ชาชี พ
และสังคม

1.3 วิธีการประเมินผล
(1) นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่ วัดคุณธรรมจริยธรรม
(2) ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการอภิ ปรายโดยมีการบันทึ กผลการประเมิน
หลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง
(3) ประเมินความซื่อสั ตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เ พื่อนร่วมงานและผู้เ กี่ยวข้อง

2. ความรู้
เชื่อมโยงความรู้ ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เ กิดผลต่อความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ใน
การพัฒนาภายใต้พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างถ่องแท้เ พื่อนาไปใช้ในการดาเนิน ชีวิตและเพื่อเป็นพื้นฐาน
ไปสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2. มีทักษะทางปัญญาทั กษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสามารถใช้ ความรู้มาชี้นาสังคมใน
ประเด็นที่เ หมาะสม มีความรั บผิ ดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
3. มีทักษะการวิเ คราะห์ การสื่อสาร วิเ คราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะที่เ หมาะสม
เพื่อแก้ไขปัญหา
4. สามารถบู รณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
ปฏิบัติ
5. เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ได้ ถูกต้ อง

2.2 วิธีการสอน
(1) บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเ คราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ ค้น คว้ า หา
บทความ ข้อมูลที่เ กี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา Problem-based Learning และ เน้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นศูนย์กลาง
(2) บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
(3) จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
(4) การดูงานและศึ กษาจากสถานที่จริง
(4) จัดทารายงานผลวิเ คราะห์ความต้องการ และนาเสนอ

2.3 วิธีการประเมิน
(1)ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เ น้นการวัดหลั กการและทฤษฎี
ประเมินจากการนาเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem-based Learning
(2) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่ กาหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่เ กี่ยวข้อง

(3) ประเมินจากการมีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นที่เ กี่ยวข้อง

3. ทักษะทางปัญ ญา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเ คราะห์ ประยุกต์แนวคิด กับปรากการณ์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุม ชน ได้เ ป็นอย่างดี สามารถเสนอแนะวิธีการพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านของการพัฒนาภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 ทักษะทางปัญ ญาที่ต้องพั ฒนา
(1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) ความสามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
(3) ความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเ คราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) ทักษะการเลือกสามารถนาความรู้ทางทฤษฎีเ ป็นพื้นฐานมาประยุกต์เ พื่อพัฒนาและการขยายผล

3.2 วิธีการสอน
(1) การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาความต้องการ และวิเ คราะห์ผลความต้องการ
(2) จัดทารายงานผลวิเ คราะห์ความต้องการ และนาเสนอ
(3)ประชุม ร่วมกันระหว่ าง อาจารย์ที่ปรึ กษา และนักศึกษา
(4) มอบหมายโจทย์ปัญหา ด้านการพัฒนาภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) การนาเสนอด้วยการจัดทารายงานและการนาเสนอร่ วมกัน

3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิ ชาที่เ กี่ยวข้อง และควรนามา
เป็นพืน้ ฐานในการนามาแก้ปัญหา ประยุกต์ในการใช้ วิธีการตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิ ดชอบที่ต้ องพัฒ นา
(1) สามารถให้ความช่ วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(2) สามารถใช้ ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เ หมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิ ดชอบงานในกลุ่ม
(4) สามารถเป็นผู้ริเ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่ วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ภาวะทาง
อารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การทางานร่ วมกับผู้อื่น เรียนรู้เ ทคนิคการขอความช่ วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพื่อนามา
ประกอบการทางาน
(6) สามารถวางตั วในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
(7) กล้ าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่
(8) พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการฝึ กอบรม หรือการสอบถามเพื่อนร่วมงาน
(9)สร้างความสัมพันธ์อันดี ทาให้เ กิดสภาพแวดล้อมที่เ อื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในหน่วยงาน

4.2 วิธีการสอน
(1) สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เ กิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทางานเป็นทีม

(2) มอบหมายงานที่ต้องทางานร่ วมกันเป็นทีม
(3) มีการแบ่งงานกันอย่างชั ดเจน มอบหมายงานที่ต้องพูดคุย ประชุมร่ วมกัน เพื่อมอบหมายงาน
ติดตามงาน ประเมินผล

4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ ผู้ร่วมงาน หรือผู้เ กี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์
(3) ประเมินจากการมีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือ
ผู้เ กี่ยวข้อง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้ เทคโนโลยีในการสื่ อสาร
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(1) ทักษะในการใช้เ ครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการค้นคว้าและนาเสนองาน
(2) ทักษะสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
(3) ทักษะในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(4) ทักษะในการใช้เ ทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แ วร์ ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทางาน เช่น การ
โต้ตอบ แสดงความคิ ดเห็น ประสานการทางาน การรั บ-ส่งงาน การซักถามข้อสงสัย
(5) สามารถใช้เ ทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เ น็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทางาน
(6) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เ หมาะสม และส่งผลให้เ กิดประสิทธิภาพในการทางาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานผ่านระบบเทคโนโลยี การใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี ในการนาเสนอข้อมูล
(2) มอบหมายงานที่ต้องมี การสื่ อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสาน
การทางาน
(3) มอบหมายงานที่ต้องใช้เ ทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนาเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากเอกสาร ที่นาเสนอโดยใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ
(2) ประเมินจากเอกสารที่เ ขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทางาน
(3) ประเมินจากผลการแก้ ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้ องและเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
1. ภาพรวมแนวการเรียนการสอน วิธีการ

2

สัปดาห์

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่ อที่ใช้
3
ชั่วโมง

เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
2. การมอบหมายงาน การอธิบายถึง
กระบวนการทางาน และวิ ธีการประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
3. ความหมายและแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในเชิงเศรษฐศาสตร์และในเชิง สังคม
3.2 การยอมรับและการรับรู้ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศเพื่อ
เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์
3.3 ทางเลือกในการพัฒนาสาหรับการ
พัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชีย
4. แนวความคิดและหลักการ
4.1 นานาทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์
4.2 นานาทัศนะของนักสังเคราะห์
4.3 ความสอดคล้ องกับแนวคิ ดเศรษฐ
ศาสตร์กระแสหลัก
4.4 การประยุกต์ใช้ในระดั บมหภาค
5. ความหมายในเชิงทฤษฎีของปรั ชญาของ
3
เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง
5.1 องค์ประกอบของปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.1.1 กรอบแนวคิ ด
5.1.2 คุณลักษะ
5.1.3 คานิยาม
5.1.4 เงื่อนไข
5.1.5 แนวทางปฏิ บัติแ ละผลที่ คาดว่ าจะ
ได้รับ
5.1.6 ข้อสรุป

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.

ผู้สอน

บรรยาย
ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
หนังสือ ตารา เวบไซด์

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

บรรยาย
ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
หนังสือ ตารา
เวบไซด์ การ
ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา
ประกอบการบรรยาย

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

กิจกรรมการเรียน

ผู้สอน

ที่
3

4

5-6

สัปดาห์

ชั่วโมง

การสอน/สื่ อที่ใช้

6. ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีใหม่และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 แนวคิดทฤษีใหม่ตามกระแสพระ
ราชดารั ส
6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวพระราช
ดาริเ รื่องทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
6.3 แนวคิ ดเกษตรทฤษฎีใหม่
6.4 ลักษณะส าคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่
6.5 การเปรียบเทียบเกษตรทฤษฎีใหม่กับ
เศรษฐกิจพอเพียง
6.6 การเปรียบเทียบทฤษฎีใหม่ขั้นต่างๆ
และเศรษฐกิจพอเพียงแบบต่างๆ
7. การประยุกต์ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านต่างๆ 9 ด้าน
7.1 ด้านความคิ ด
7.2 ด้านการเมือง
7.3 ด้านการพัฒนาสังคม
7.4 ด้านการวางผังภาคและเมือง
7.5 ด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และน้า
7.6 ด้านการเกษตรและการอารักขาพืช
7.7 ด้านการดาเนินชีวิต
7.8 ด้านจริยธรรม
7.9 ด้านการเรียนรู้และการศึกษา
8. ประเด็นที่เ กี่ยวข้องกับการบริหารเศรษฐ
กิจส่วนรวม เศรษฐกิจรายสาขาการเมืองการ
ปกครอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม วิ ถีชีวิตและวัฒนธรรม
8. ตัวอย่างการประยุกต์เ ศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในด้านต่างๆ
8.1 การศึ กษา
8.2 เศรษฐกิจส่วนรวม
8.3 เศรษฐกิจรายสาขา
8.4 การเมืองการปกครอง
8.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง

3
ชั่วโมง

ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
เวบไซด์ การยก
ตัวอย่าง กรณีศึกษา
ประกอบการบรรยาย

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

3
ชั่วโมง

ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
เวบไซด์ การยก
ตัวอย่าง กรณีศึกษา
ประกอบการบรรยาย

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

6
ชั่วโมง

ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
เวบไซด์ การยก
ตัวอย่าง กรณีศึกษา
ประกอบการบรรยาย

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.

กิจกรรมการเรียน

ผู้สอน

ที่

7

8

แวดล้ อมในท้องถิ่นและชุม ชน
8.6 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ชุมชน
9. ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิด
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในมิติต่างๆ
9.1 องค์ประกอบ
9.1.1 ความพอประมาณ
9.1.2 ความมีเ หตุผล
9.1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัว
9.1.4 เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
9.6 การเชื่อมโยงองค์ ประกอบสามประ
การเข้ากับเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
9.7 ตัวอย่ า งการประยุ กต์ ใ ช้ ห ลั กปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การสร้ างความเข้าใจและการขยายผล
หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.1 การสร้างความเข้าใจทั้งในระดับ
ความคิดและการประยุกต์ใช้เ พื่อกาหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ
10.2 การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสมดุล
10.3 การประยุกต์ในภาคการเกษตรและ
การส่ง ออก
10.4 บทบาทภาครัฐในด้ านเศรษฐกิจและ
สังคม

ชั่วโมง

การสอน/สื่ อที่ใช้

3
ชั่วโมง

ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
เวบไซด์ การยก
ตัวอย่าง กรณีศึกษา
ประกอบการบรรยาย

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

3
ชั่วโมง

บรรยาย
ศึกษาจากตัว อย่างใน
สถานที่จริงซึ่งยกมา
เป็น กรณีศึกษา
ประกอบการบรรยาย
นอกชั้นเรียน

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์
ร่วมกั บนักศึกษา

9-11

11. ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถี
ชุมชน
11.1 ความหมายจากประสบการณ์ของ
ชุมชน
11.2 การปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อโลกาภิ วัตน์
11.3 ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
11.4 เป้าหมายในแต่ละภาค
11.5 ความสอดคล้องต่อวิถีแ ละกิจกรรม

9
ชั่วโมง

บรรยาย
ศึกษาจากสถานที่ จริง
การบรรยายนอกชั้น
เรียน

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์
ร่วมกั บนักศึกษาและ
วิทยากรในท้องถิ่น

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.

กิจกรรมการเรียน

ผู้สอน

ที่

12-13

14-15

16

ของชุมชนและท้องถิ่น
11.5.1 ระดับจิตสานึก
11.5.2 ระดับปฏิ บัติ
11.3 ระดับปฏิเ วธ
12. โครงการวิจัยเชิงในเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับชุมชนและตาบล
12.1 การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
12.2 การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปสู่ การปฏิบัติ
12.2.1 โครงการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
และระบบเครือข่ายทุน ทางสังคม
12.2.2 การสนับสนุนความร่ วมมือ
ระหว่างภาคีการพัฒนาในการจัดทาแผน
ชุมชน
12.2.3 การดาเนินการเพื่อขยาย
เครือข่าย การพัฒนาในระดับพื้นที่บน
พื้นฐาน ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 การจัดทาหลักสู ตร การศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับหลักปรั ชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา
13. การนาเสนอประเด็น การถกปัญหา การ
ประยุกต์แนวคิ ดเพื่อการวิเ คราะห์ สังเคราะห์
การอภิ ปรายแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แ ละความรู้จากกระบวนการ
ทางานและงานที่ทา
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (16 สัปดาห์)

ชั่วโมง

การสอน/สื่ อที่ใช้

6
ชั่วโมง

บรรยาย
ศึกษาจากสถานที่ จริง
การบรรยายนอกชั้น
เรียน

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์
ร่วมกั บนักศึกษาและ
วิทยากรในท้องถิ่น

6
ชั่วโมง

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์
ร่วมกั บนักศึกษา

อ.ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์
ร่วมกั บนักศึก ษาและ

กิจกรรม
ที่
1

2

ผลการ
เรียนรู้*

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

1-3
1-6
7-9
10-12

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1,
สอบกลางภาค
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
ทดสอบย่อยครั้งที่ 3

6
8
7
13

10%
20%
10%
10%

1-13
14-15

สอบปลายภาค
วิเ คราะห์กรณีศึ กษา ค้นคว้ า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน

16
ตลอดภาค
การศึ กษา

30%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและต ารา
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์. 2552. เอกสารประกอบการสอน. เอกสารรวบรวมเย็ บเล่ ม.
วรรณกรรมปริทัศน์-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิ ดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง . กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีนาคม ๒๕๔๖.
เอกสารรวบรวมเย็บเล่ม.เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.การประยุกต์ใช้ ปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง.

2. เอกสารและข้ อมู ลส าคั ญ
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๐ สิงหาคม
๒๕๐๗
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย : ๘
กรกฎาคม ๒๕๐๘
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน: ๓๐
มิถุนายน ๒๕๑๙
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐
พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
3. เอกสารและข้ อมู ลแนะนา
HTTP:http://www.thprc.or/node
HTTP: http://www.nesac.go.th
HTTP: http://www.rdpb.go.th

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับ ปรุงการดาเนิ นการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิ ชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิ ดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่ างผู้ส อนและผู้เ รียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเวบบอร์ ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกั บนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรั บปรุง การสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิ ชา มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิ ทธิผลรายวิ ชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เ กิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่ม า
จากงานวิจัยของอาจารย์ต่าง ๆ

