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หลกัการและเหตุผล 
ในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา กระแสความต่ืนตัวใหค้วามสนใจต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานรากในระดบัชุมชน การส่งเสริมการประกอบการ  

การสนับสนุนในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
1
 เพ่ือต่อยอด

เศรษฐกิจใหม่ๆ ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ันได้

เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและมีความเขม้ขน้ขึ้ นตามล าดับควบคู่ไปกับ

การยกระดบัการใหค้วามส าคญัต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของภาคสงัคม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนผู ้มีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสอดรับไปกับ

การกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปยงัภมูิภาค ซ่ึงกล่าว

อีกนัยหน่ึงไดว้่าการสรา้งกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจรายย่อยต่างๆ 

ขา้งตน้ ก็เปรียบเสมือนการกระจายความสามารถในการเขา้ถึง

แหล่งทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางไปยงัทอ้งถ่ินจาก

เมืองไปยงัชนบท จากระดบัของคนในส่วนผูน้ าของสงัคมไปยงัระดบั

ชุมชน ยิ่งไปกว่าน้ัน ในหว้งระยะเวลาเดียวกันน้ี ในประเทศไทย 

ยงัใหค้วามสนใจต่อการรณรงคใ์หกิ้จการเอกชนเขา้มาร่วมรบัผิดชอบ

ต่อการจัดการแกไ้ขปัญหาของสังคมหรือท่ีรูจ้ักกันโดยทัว่ไปว่า 

“ความรบัผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ซ่ึงจะมีประเด็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในระดบัชุมชนรวม อยู่ดว้ย 

ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาของผูป้ระกอบการกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียจะให้

ความส าคญั  

 

                                                           
1
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งข้ึนในปี 2543 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Development Bank) จดัตั้งข้ึน

ในปี 2545 

1



ส าหรับ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise : SE) ในกรณี

ของไทย นับไดว้่าเป็นกระแสท่ีเกิดขึ้ นตามหลงัจากเร่ืองต่างๆ ขา้งตน้ 

รฐับาลไทยโดยมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

ไดจ้ดัตั้ง “ส านักงานสรา้งเสรมิกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ” (สกส.) 

ขึ้ นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ
2
 ตามแผน

แม่บทว่าดว้ยการสรา้งเสริมกิจการเพ่ือสังคม พ.ศ.2553-2557 

โดย สกส. มีเป้าหมายส าคญัท่ีจะกระตุน้ สนับสนุน ประสานความ

ร่วมมือเพ่ือใหเ้กิดกิจการเพ่ือสงัคมและพฒันาเป็นเครือข่ายตอบสนอง

ต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุม

การประกอบการจากบุคคลโดยทัว่ไปท่ีด าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึง

ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม อน่ึง กรอบภารกิจของ สกส. ท่ี

รวมไปถึงการประกอบการโดยบุคคลท่ีด าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึง

ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม น้ันยอ่มหมายความว่า ไดข้ยาย

ความเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานไปยงั “การประกอบการเพ่ือสงัคม” 

(Social Entrepreneurship) อีกมิติหน่ึงดว้ย  

 

รัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไดเ้ห็นชอบท่ีจะพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือกา้วขา้มกบัดกัการเป็นประเทศท่ีมีรายได้

ปานกลาง กบัดักความเหล่ือมล ้าของความมัง่คัง่และกับดักความ  

ไมส่มดุลของการพฒันา ดว้ยการพฒันาประเทศใหเ้ศรษฐกิจกระแส

หลัก พัฒนาด้วยนวัตกรรมเป็นพลังขับเคล่ือนเป็น Innovation-

                                                           
2
 ต่อมารัฐบาลโดยส านักนายกรัฐมนตรี ไดอ้าศัยอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 รองรับการด าเนินงานของ สกส. เรียกว่า ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2554 โดยมี

นายกรฐัมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการสรา้งเสริมกิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ (คกส.) 

2



Driven Industry เพ่ือปรบัเปล่ียนประเทศใหก้า้วไปตาม “ประเทศไทย 

4.0” ในขณะเดียวกัน ก็ผลักดันนโยบาย “ประชารฐั” ใหน้ าเอา

ความสามารถในดา้นต่างๆ ของกิจการเอกชน ไปร่วมกบักลไกของ

ภาครฐั เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจในระดบัฐานราก รวมทั้งการด าเนินงาน

ในดา้นต่างๆ โดยมีคณะท างานว่าดว้ยประชารัฐ 13 คณะ มีการ

จดัตั้ง “บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคีจงัหวดั จ  ากดั” และน าเอาแนวคิด

วา่ดว้ยวิสาหกิจเพ่ือสงัคม มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานชกัชวน

เอกชนใหม้าร่วมลงทุนกบัชุมชน (โดยจ ากดัสิทธิและการปันผลของ

การลงทุนภาคเอกชน-มุ่งใหค้วามส าคญัต่อการจดัการโดยชุมชน

เป็นหลัก) และออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเวน้ภาษีแก่ธุรกิจท่ี

ประกอบกิจการตามกรอบเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้ นเป็น “วิสาหกิจเพ่ือ

สงัคม”
3
 (เป็นธุรกิจท่ีด าเนินกิจการเพ่ือสงัคม และน าเอาก าไรท่ีได้

จากการประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 70% ไปใชใ้นการลงทุนเพ่ือ

สงัคมต่อไปอีก) 
 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ในขณะท่ีรัฐบาลเร่งรดัพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารฐัน้ัน สกส. ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีรณรงค์

แนวคิดว่าดว้ยวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาก่อนหน้าน้ี ตอ้งยุติตัวเองลง

เป็นการชัว่คราว เน่ืองจากตอ้งรอการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง

องคก์ร จึงท าใหก้ารด าเนินกิจการวิสาหกิจเพ่ือสงัคมตามนโยบายของ

รฐับาล ขาดองคก์รสนับสนุน (Supporting Organization) โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในดา้นวิชาการและการจดัการความรู ้ 

                                                           
3
 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัท่ี 

621) พ.ศ.2559 ประกาศกิจจานุเบกษา 30 สิงหาคม 2559 
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สถานการณแ์วดลอ้มท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นท่ีมาของการจดัท า

ข ้อเสนอให้จัดตั้ ง  “ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพ่ือสังคม          

แห่งมหาวทิยาลยัรงัสิต” เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Social Enterprise 

Studies and Development Center of Rangsit University เรียกโดย

ย่อว่า RSU-SE Center เพ่ือท าหน้าท่ีศึกษา คน้ควา้ และจัดใหม้ี

การสนับสนุนต่อผูป้ฏิบติังานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครฐั เอกชน 

ประชาสังคม ตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงจบการศึกษาหรือ  

ท่ีเร่ิมท างานใน 1-3 ปีแรกท่ีสนใจจะเปล่ียนงานไปสรา้งวิสาหกิจ

หรือกิจการเพ่ือสงัคม ในเบ้ืองตน้น้ี RSU-SE Center ขอเสนอใหม้ี

การด าเนินงานในหลกัสตูร “นักบรหิารวสิาหกิจเพื่ อสงัคม” 
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วตัถุประสงค ์
1. เป็นการเพ่ิมพนูความรู ้ทักษะ และความเช่ียวชาญในการ

จดัการวิสาหกิจและการประกอบการเพ่ือสงัคมส าหรบัผูน้ า

ในภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม 

2. เป็นการพัฒนาความรู ้ด้านการบริหารจัดการกับการ

ด าเนินงานวิสาหกิจและการประกอบการเพ่ือสงัคม 

3. เป็นส่วนหน่ึงของกิจการเพ่ือสงัคมดา้นงานวิชาการในนาม

ของมหาวิทยาลยัรงัสิต 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผูบ้ริหารวิสาหกิจเพ่ือสงัคมขององคก์รภาครฐัทั้งส่วนกลาง

และทอ้งถ่ิน 

2. ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกับงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

ในองคก์รภาคเอกชน 

3. ผูน้ าชุมชน และเจา้หน้าท่ีขององค์กรชุมชนท่ีด าเนินงาน

ดา้นวิสาหกิจชุมชน 

4. ผูบ้ริหารขององคก์รสนับสนุนในกิจการชุมชน  
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การด าเนินงาน 

1. ลกัษณะของหลกัสูตร 

 เป็นหลกัสูตรอบรมแบบระยะสั้น โดยมีระยะเวลาเรียนและท า

กิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกันเพียง 3 วนั เน้นสรา้งความรูพ้ื้นฐาน 

(Concept) และเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีจ าเป็นส าหรบัการด าเนินงาน

ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและพรอ้มกบัการรูจ้ักสรุปรวบยอดและตั้ง

เป็นขอ้สงัเกตหรือตั้งเป็นสมมติฐานส าหรบัการคน้ควา้และพฒันา

ต่อยอด ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของการเรียนรูท่ี้เกิดจากงาน

ภาคสนาม หรือ Field-based learning 
 

2. หมวดวิชา 

 2.1 การจดัการกจิการเพื่อสงัคมเชงิกลยทุธ์ 
 เ ป็นวิชาที่มุ่ งหวังให้ผู้ เข้าอบรมมีหลักที่จะพิจารณา
ความส าคญัของประเด็นปญัหาของสงัคมกบัความเหมาะสมของ
กิจการและการท างานของฝ่ายกิจการเพื่อสงัคม ยกระดบัความรู้
เกี่ยวกบัรูปแบบ ขัน้ตอน และเทคนิคการพฒันางานความร่วมมอื 
รวมทัง้การปรบัเปลีย่นยทุธศาสตรใ์นระดบัองคก์ร 

2.2 การจดัการกจิการชุมชนเชงิกลยทุธ์ 
เป็นวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีหลักคิดหรือเครื่องมือ

เบื้องต้นที่จะประเมนิการด าเนินธุรกจิของชุมชน รวมทัง้มแีนวทาง
ส าหรบัการจดัการเร่งด่วน การสร้างเครื่องมอื Checklist และการ
พฒันาองคก์รในระยะกลาง รวมทัง้การอธบิายผลลพัธ์ต่อสงัคมซึ่ง
จะเป็นไปทัง้ความสามารถในการสรา้งเศรษฐกจิใหม่จากภาคส่วน
ของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่รฐัและเอกชน และเป็นการรเิริม่จดัการ
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เศรษฐกจิไปจากระดบัฐานรากของสงัคมทีจ่ะไปเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิ
กระแสหลกั 
3. การจดัอบรม มีนาคม-พฤษภาคม 2560  

- วนัพุธ, พฤหสับดี (เวลา 18.00-21.00 น.) 

- วนัเสาร ์(เวลา 09.00-16.00 น.) 

4. อตัราค่าอบรม 15,000 บาท/คน/หมวดวิชา 

5. สถานท่ี  

- วนัพุธ, พฤหสับดี  

(ศนูยศึ์กษาวิภาวดี มหาวิทยาลยัรงัสิต) 

- วนัเสาร ์(เมืองเอก มหาวิทยาลยัรงัสิต)  

6. จ านวน 30 คนต่อรุ่น 
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หลกัสตูรอบรม 

“การจดัการกิจการเพื่อสงัคมเชิงกลยุทธ”์ 

 
 

บรรยายโดย  

ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ  

ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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Goals 
มุ่งหวังท่ีจะให้ผู ้เขา้อบรมมีหลักท่ีจะพิจารณาความส าคัญของ

ประเด็นปัญหาของสังคมกับความเหมาะสมของกิจการและการ

ท างานของฝ่ายกิจการเพ่ือสงัคม ยกระดับความรูเ้ก่ียวกบัรูปแบบ 

ขั้นตอน และเทคนิคการพัฒนางานความร่วมมือ  รวมทั้งการ
ปรบัเปล่ียนยุทธศาสตรใ์นระดบัองคก์ร 
 

Sustainability Management 

สาระส าคญัของวิชาน้ี จะเก่ียวขอ้งกบั ประเด็นทา้ทายของเศรษฐกิจ

และสงัคมของโลกทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตกับวิวฒันาการ

ของแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืน การแปรผลสู่การปฏิบัติตาม

มาตรการต่างๆ ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งท่ี

เป็นไปตามนโยบายของรฐั และมาตรการการสรา้งมาตรฐานสากล 

(Standardization) 
 
จะอธิบายถึงการน าเอาแนวคิดว่าดว้ยการพฒันาอย่างยัง่ยืนไปใช้

เป็นยุทธศาสตรก์ารจดัการเศรษฐกิจทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาค 

ท่ีน าเอาประเด็นของสงัคมท่ีไม่ไดร้บัการแกไ้ขตามกลไกปกติไปนับ

รวมเป็นโจทยส์ าคญั รวมทั้งมุง่อธิบายถึงแนวคิดใหม่ๆ  ท่ีรองรบัต่อ

การด าเนินตามยุทธศาสตรน้ี์ เช่น Inclusive growth, Linked Economy, 

Social Enterprise (SE), Social Business (SB) and Creating Shared 

Value (CSV) นอกจากน้ี ยงัจะอธิบายถึงลกัษณะและความหมายของ
ผลลพัธ์ (Result-based) เพ่ือท าความเขา้ใจต่อผลลพัธ์ท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงสงัคม (Social impact) 
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Collaborative Governance 

สาระส าคญัของวิชาน้ี จะเก่ียวขอ้งกบั การบริหารจดัการในรปูแบบใหม่

ท่ีกา้วหน้าล ้าไปกว่าการมีส่วนร่วม (Participatory management)  
ท่ีเป็นเพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นหรือเสียงสะทอ้นกลับจาก

สาธารณะ ซ่ึงเป็นขั้นตอนในเบ้ืองตน้ แต่ก็ไม่ใช่การท างานแบบ

จดัตั้งองคก์รร่วมขึ้ นมาด าเนินการแทนตามรูปแบบของการจดัการ

โดย Single organization 
 
จะอธิบายถึงการจดัการความร่วมมือระหว่างองคก์ร การยกระดับ

การจดังานฐานความสมัพนัธท่ี์องคก์รด าเนินงานไวแ้ลว้ (Relationship-

Based) ไปสู่งานท่ีมีลกัษณะของการแปรผลไปสู่การท างานร่วมกนั
แบบตั้งอยู่บนฐานของพนัธะสญัญาตามความร่วมมือท่ีสรา้งสรรคข์ึ้ น 

รวมทั้งยงัคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพของการบริหาร เช่น Collaboration, 

Participatory Budgeting, Collective Impact, Mass Collaboration and 

Collaborative Governing 

 
Strategic Corporate Social Responsibility 

สาระส าคญัของวิชาน้ี จะเก่ียวขอ้งกบั การบริหารจดัการเปล่ียนแปลง

ในระดบัวิสยัทศัน์ กรอบพนัธกิจ และโครงสรา้งขององคก์ร  
 
จะน าเอากรณีศึกษาขององคก์รขนาดใหญ่ในประเภทต่างๆ มาเป็น

ตัวอย่างของการศึกษาของการเปล่ียนแปลงในระดับยุทธศาสตร์

องค์กร ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เช่น การจัดตั้งองคก์ร

ใหม่ๆ ของ UN การจดัประชุม World Economic Forum การบริหาร
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ยุทธศาสตรก์ารเปล่ียนแปลงโดยรฐั (State-led policy) การเปล่ียน
ทิศทางของธุรกิจสู่ประเด็นทางสงัคมของ Shell, Nestle’, Unilever

การเกิดองค์กรใหม่ๆ แบบเครือข่ายของ Shared Value Initiative 
และการจดัการขอ้มูลความรูแ้บบ Non-peer review ของ Stanford 

Social Innovation Review  
 
การอบรมประจ าเดือนมีนาคม 2560 

รุ่นท่ี 1  :  วนัพุธท่ี 8 (เวลา 18.00-21.00 น.) 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 (เวลา 18.00-21.00 น.) 

   วนัเสารท่ี์ 11 (เวลา 09.00-16.00 น.) 
รุ่นท่ี 2  : วนัพุธท่ี 22 (เวลา 18.00-21.00 น.) 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 (เวลา 18.00-21.00 น.) 
   วนัเสารท่ี์ 25 (เวลา 09.00-16.00 น.) 
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หลกัสตูรอบรม 

“การจดัการกิจการชุมชนเชิงกลยุทธ์” 

 

 
บรรยายโดย  

ดร.สุนทร คุณชยัมงั  

ดร.ณฐัพงษ์ จารุวรรณพงศ ์
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Goals 

มุ่งหวังท่ีจะใหผู้ ้เขา้อบรมมีหลักคิดหรือเคร่ืองมือเบ้ืองต้นท่ีจะ

ประเมินการด าเนินธุรกิจของชุมชน รวมทั้งมีแนวทางส าหรบัการ

จดัการเร่งด่วน การสรา้งเคร่ืองมือ Checklist และการพฒันาองคก์ร

ในระยะกลาง รวมทั้งการอธิบายผลลพัธ์ต่อสงัคม ซ่ึงจะเป็นไปทั้ง

ความสามารถในการสร้างเศรษฐกิจใหม่จากภาคส่วนของ

ผู ้ประกอบการท่ีไม่ใช่รัฐและเอกชน และเป็นการริเร่ิมจัดการ

เศรษฐกิจไปจากระดับฐานรากของสังคม ท่ีจะไปเ ช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจกระแสหลกั 
 
Community Capital 
สาระส าคญัของวิชาน้ี จะเก่ียวขอ้งกบั การท าความเขา้ใจต่อการท า

ธุรกิจหรือการประกอบการของชุมชน (Community Entrepreneurs) 
ซ่ึงในหลกัการแลว้จะเป็นการปรบัเปล่ียน Mode of production จาก
การผลิตแบบเกษตรไปสู่การจดัการแบบคา้ขายและอุตสาหกรรม   

ท่ีผูป้ระกอบการในระดบัชุมชนจะตอ้งปรบัเปล่ียนตาม  

 
จะอธิบายถึง Best practice ของกิจการในระดับวิสาหกิจชุมชนท่ี
ประสบความส าเร็จ จะมีองคป์ระกอบของ “ทนุสามกอ้น” ซ่ึงเป็น

การรวมกันระหว่าง “ทนุการรวมกลุ่มชุมชน” “ทนุสนับสนุนจาก

ภายนอก” และ “ทุนความรูแ้ละการสรา้งสรรค์” ประกอบกับ

บุคลิกลกัษณะของการจดัการการมีส่วนร่วมแบบกา้วหนา้ เป็นการใช้

ความสามารถจากองคก์รภาคส่วนอ่ืน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน 

มาช่วยแกไ้ขปัญหาความสามารถทางธุรกิจซ่ึงเป็นจุดอ่อนของชุมชน 
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นอกจากน้ี ยังจะอธิบายถึงลักษณะและความหมายของผลลัพธ์  
(Result-based) เพ่ือท าความเขา้ใจต่อผลลพัธ์ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
สงัคม (Social impact) 
 
 

 
 
Scaling Up 

สาระส าคญัของวิชาน้ี จะเก่ียวขอ้งกบั การยกระดบัจากกิจกรรมเล็ก

ในระดับชุมชนไปสู่การเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานในระบบ

เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นขอ้ต่อของการพฒันาของผูป้ระกอบการในระดับ

ชุมชน และเป็นไปจุดอ่อนของ Social Enterprise โดยทัว่ไป 

 
จะอธิบายถึง Best practice ของกิจการในระดับวิสาหกิจชุมชน
ประสบความส าเร็จ  ซ่ึ งจะต้องมีแผนงานการจัดการองค์กร            
การพฒันาความรูค้วามสามารถบุคลากร การวางแผนงาน การจดัการ
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ทรพัยากรมนุษย ์การประสานงานและการสรา้งพันธมิตรธุรกิจ-

กรณีตวัอย่างของการศึกษาในญ่ีปุ่นและอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีมี

การสรา้งระบบแวดลอ้มหรือท่ีเรียกวา่ Ecosystem สนับสนุน รวมทั้ง
การปรับเปล่ียนไปสู่กิจการของคนรุ่นใหม่-กรณีของการจัดตั้ง

บริษัท DripTech เพ่ือบริการระบบน ้าหยดในอินเดีย  
 
Linked Economy 

สาระส าคัญของวิชาน้ี จะเก่ียวขอ้งกับ ความสามารถใหม่หรือ

นวตักรรมทางสงัคมท่ีเกิดขึ้ นจากการสรา้งสรรคเ์ศรษฐกิจโดยการ

มีส่วนร่วมของผู ้ประกอบการในระดับชุมชน ซ่ึงเป็นการแก้ไข

ประเด็นการกระจายเศรษฐกิจจากส่วนกลางไปยงัภูมิภาคหรือการ

กระจายความมัง่คัง่ออกไปจากการรวมศูนยข์องกิจการขนาดใหญ่ 

เป็นการบวกรวมเศรษฐกิจกระแสหลกักบักระแสรองเขา้ดว้ยกนัโดย

บทบาทของ “กระแสรอง” 

 

จะอธิบายถึง Best practice ของกิจการในระดบัวิสาหกิจชุมชนและ
การจัดการเศรษฐกิจระดับทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จของกรณี

โออิตะ (ผลิตภัณฑว์ฒันธรรมหมู่บา้นและการท่องเท่ียว) กรณีการ
สนับสนุน Open Innovation Center ของเกาหลีใต้ และกรณีการ

จดัตั้ง Social Enterprise Center ของรฐับาลองักฤษ ฯลฯ 
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การอบรมประจ าเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 
 รุ่นท่ี 1  :  วนัพุธท่ี 15 (เวลา 18.00-21.00 น.) 
   วนัพฤหสับดีท่ี 16 (เวลา 18.00-21.00 น.) 
   วนัเสารท่ี์ 18 (เวลา 09.00-16.00 น.) 
 รุ่นท่ี 2  : วนัพุธท่ี 29 (เวลา 18.00-21.00 น.) 
   วนัพฤหสับดีท่ี 30 (เวลา 18.00-21.00 น.) 
   วนัเสารท่ี์ 1 (เวลา 09.00-16.00 น.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
ท่ีตั้ง  :  ศนูยศึ์กษาและพฒันากจิการเพื่อสงัคม แห่งมหาวิทยาลยัรงัสิต 
           52/347 หมู่บา้นเมืองเอก ตึก 3 ชั้น 1 หอ้ง 116  

           ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
           โทรศพัท ์: 0-2617-5854-8  โทรสาร : 0-2617-5859 

           เว็บไซต ์: https://rsusecenter.wordpress.com/ 

 
ผูป้ระสานงาน : 
           เปรมณชั โภชนสมบรูณ ์ โทรศพัท ์: 086-526-3328 
           พิมพช์ฎา ธนกุลด ารง     โทรศพัท ์: 081-623-3544 
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