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รายละเอียดของรายวิชา
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ศศ 0207 ภูมิปัญญาในหลวง The King Wisdom
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท่องถิ่น กลุ่มวิชาชีพเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ ภาคการศึกษาที่ 1ชั้นปีที่ 3
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
ไม่มี
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน
ไม่มี
7. สถานที่เรียน
หน่วยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
8. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา ทั้งในแง่ความหมาย ขอบข่าย การเกิด
การดํารงอยู่และการพัฒนาของภูมิปัญญาในหลวงที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาชุมชน
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความสําคัญของภูมิปัญญาในหลวงต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจรายละเอียดของภูมิปัญญาในหลวง ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต สามารถ
บูรณาการเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสามารถวิเคราะห์และหาแนวทาง
ในการพัฒนาภูมิปัญญาในหลวงให้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา ความสําคัญของภูมิปัญญาในหลวงของการ
ดํารงชีวิต การพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการทํานุบํารุง การรักษาคุณค่าให้คงอยู่ จึงต้องมีการเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านภูมิปัญ ญาในหลวง ที่ห ลากหลายอย่างเป็น รูปธรรม และการจัด กิจกรรมที่
มุ่งเน้ น การบู รณาการระหว่างการเรีย นการสอนและกิ จกรรมของนั กศึ กษาเกี่ ยวกับ การสื บ ทอดภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจ การตระหนักในคุณค่า และการสืบทอดให้
คงอยู่ต่อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาพระราชประวั ติ พระราชจริ ย วั ต ร พระราชกรณี ย กิ จ พระราชดํ า รั ส พระบรมราโชวาท
พระราชดํ า ริ พระราชนิ พ นธ์ ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น โครงการตามพระราชดํ าริ และโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการดิน น้ํา
และป่า ทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการศึกษา กรณีตัวอย่างการนํา
ภูมิปัญญาในหลวงไปปฏิบัติ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย (คาบ/ชั่วโมง)
30

ฝึกปฏิบัติ (คาบ)
30

ศึกษาด้วยตนเอง (คาบ)
สอนเสริม
75
สอนเสริ ม /ให้ คํ า ปรึ ก ษา
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ของนักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจํ า รายวิ ช า แจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบเกี่ ย วกั บ ห้ อ งทํ า งาน ตารางสอนเวลาว่ า ง
ในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.2 มีระเบียบวินัย อดทนเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 รู้จักความจริงของชีวิต และคุณค่าความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่มองค์กร ชุมชนและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ประเมินผลกระทบจากการการดําเนินโครงการพัฒนาและโครงงานวิจัยที่มี
ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม
1.1.7 มีจิตสํานึกรักถิ่นฐาน/บ้านเกิด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
1. 2.วิธีสอน
1.2.1 ยกตั ว อย่ า งสอดแทรกในเนื้ อ หาสาระที่ เกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจํ า วั น และให้ นั ก ศึ ก ษา
ร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม
1.2.2 กําหนดให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเลือกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมานําเสนอ
1.2.3 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปบทเรียนจากกรณีตัวอย่างจากการลงพื้นที่ภาคสนามวิจัย
ในการนําเสนอ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.3.2 พิ จารณาเรื่องความมีระเบี ยบวินั ย และความรับ ผิ ดชอบจากการเข้าเรียนและการส่งงาน
ตามที่มอบหมายได้ตรงเวลาและถูกต้องเรียบร้อย
1.3.3 ประเมินผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลจากการนําเสนอโครงงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
1.3.5 ประเมินความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาโดยรวม กรณีไม่ผ่านเกณฑ์
ต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มเติมก่อนจบภาคการศึกษา
2. ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1 มี ความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกั บแนวคิ ด ความหมาย ลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม
2.2 รู้จักตนเอง ชุมชนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคการทํางานกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2.3 ดํารงชีวิตและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้รู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
ทันสมัย รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
2.4 มี ความรู้ในแนวกว้ างของหลากหลายสาขาวิ ช าเพื่ อให้ เล็ งเห็ น มิ ติ การพั ฒ นาแบบองค์ รวม โดย
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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2.5 สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุ มชน และชี้นํ าสังคมให้ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามวิถี
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
วิธีสอน
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในวิชา และขั้นตอนการนําความรู้
ไปประยุกต์และสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างสร้างสรรค์ และศึกษาเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติ
จากสถานการณ์ จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ ตรงกับสภาพการณ์ หรือปัญหา เพื่อก่อให้เกิดความสนใจ
ที่จะศึกษาหาองค์ความรู้ และรู้ว่าตนเองได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
วิธีการประเมินผล
1) วัดผลตามแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
2) ความสามารถในการอภิปรายและตอบคําถามบนฐานของข้อมูลความรู้
3) ผลการนําเสนอรายงาน การศึกษาค้นคว้ากรณีตัวอย่าง
4) ตรวจผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน กิจกรรมตามที่มอบหมาย
3.ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดแบบบูรณาการเชื่อมโยงให้เห็นถึงลักษณะ
สาเหตุ ผลกระทบ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสามารถ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้ จ ริ ง ใน ก า ร พั ฒ น า ง า น แ ล ะ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า
ตามคุณสมบัติดังนี้
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ รอบคอบ แก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข
3.2 สามารถสื บ ค้ น วิ เคราะห์ ตี ความ และประเมิ น สารสนเทศ จั ด ลํ าดั บ ความสํ า คั ญ และสรุ ป
ประเด็นปัญหาต้องการของชุมชนท้องถิ่นและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในด้านงานพัฒนาชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม
3.4 สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมชุมชนผ่าน
การทํ า กิ จ กรรม โครงงานต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งเป็ น นวั ต กรรมองค์ ค วามรู้ ให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
วิธีสอน
การสอนแบบรรยายการอภิปราย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็น โดยกระบวนการตั้งคําถาม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ อันจะมีผลทําให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้ อหาวิ ช าแตกฉาน เกิ ด แนวคิ ด หลากหลาย มี วิ จ ารณญาณ สามารถบู ร ณาการความรู้ในการพั ฒ นาตน
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามสภาพความเป็นจริงในงานพัฒนาชุมชนได้
วิธีการประเมินผล
1) วัดผลงานจากกระบวนการวิเคราะห์และการจัดการแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่กําหนด
2) การนําเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการอภิปรายกลุ่ม
3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือ กิจกรรม
ตามที่มอบหมาย
4) ตรวจผลงานกรณีศึกษาและการสังเคราะห์ถอดบทเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการความรู้
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 สามารถปรั บ ตั ว ทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในกลุ่ ม ได้ ทั้ งในบทบาทของผู้ นํ า และผู้ ร่ ว มงานเพื่ อ สร้ า ง
การทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างสันติภาพและสันติสุข
4.2 สามารถติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการประสานงาน ประสานความร่วมมือ
กับกลุ่มคนฝ่ายต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในภาคส่วนต่างๆ
4.4 สามารถให้ความช่วยเหลือและเป็นผู้อํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.6 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวม
วิธีสอน
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมและร่วมมือกันผ่านกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เช่ น เกม การอภิป รายกลุ่ ม และความรับผิ ด ชอบร่ว มกั น เพื่ อพั ฒ นาทั กษะความสั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทางสังคม รวมทั้งสามารถนําไปสู่การสรุปบทเรียนปัญหาการพัฒนาชุมชน
เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนางานและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตนเองและเพื่อน ตามประเด็นที่กําหนด
2) สังเกตจากการนําเสนอผลงาน และพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
3) วัดผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานจริงตามโครงงาน หรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
วิธีการสอน
การจั ดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (Technology Related Instruction) อาทิ การใช้
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนและมอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ รวมถึ ง การวิ เ คราะห์
และประมวลผลข้ อมู ล เชิ งตั ว เลขหรือสถิ ติ มาใช้ อ้างอิ งในงานพั ฒ นาชุ มชน พร้อมทั้ งนํ าเสนองานผ่ านการ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
2) การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลือกใช้
3) ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพผลงาน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มคอ. 3

6

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/
สาระการเรียนรู้

คาบ
1-2

3-4

5-6

7

- อธิบาย Course Syllabus
ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลที่จะเกิดผลประโยชน์
ต่อนักศึกษา
- ทดสอบก่อนเรียน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: เครื่องมือที่สําคัญ
ในการพัฒนาชุมชน(ความหมาย ขอบข่าย)
-ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
-รากฐานของภูมิปัญญา
-ลักษณะของภูมิปัญญา
- การเกิด การดํารงอยู่และการพัฒนาของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-การถ่ายทอดภูมิปัญญา
-เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
-การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

8
9-10

สอบกลางภาค
-ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
-แนวทางการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

11-12

-แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลเพื่อนําไปสู่
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ชิ้นงาน

ผู้สอน

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์
ถาม-ตอบ อภิปราย
ศึกษาค้นคว้า
-แบบทดสอบก่อนเรียน

-บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์
ถาม-ตอบ อภิปราย
ศึกษาค้นคว้า
-มอบหมายงาน
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์
ถาม-ตอบอภิปราย
ศึกษาค้นคว้า
-บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์
ถาม-ตอบ อภิปราย
ศึกษาค้นคว้า
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์
ถาม-ตอบ อภิปราย
จากกรณีศึกษา
ศึกษาค้นคว้า
มอบหมายงาน
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์
ถาม-ตอบ อภิปราย
ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/
สาระการเรียนรู้

คาบ

13-14

-การศึกษากรณีบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
นํามาใช้ในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ
-การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากงานวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคสนาม):
การบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา (ด้านการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้อถิ่น การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

15

-นําเสนอรายงานในห้องเรียน
-นําเสนอผลการศึกษาผ่านสื่อสาธารณะ เช่น
youtube, facebook

16

-สรุปและทบทวน
-ทดสอบหลังเรียน

16

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ชิ้นงาน

ผู้สอน

จากกรณีศึกษา
ศึกษาค้นคว้า
มอบหมายงาน
-การศึกษาจากงานวิจัย
-ศึกษาค้นคว้า/ศึกษา
ชุมชนโดยมีอาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษา
แนะนํา
-มอบหมายงาน
-ร่วมวิเคราะห์ ถาม-ตอบ
อภิปรายกลุ่ม โดยมี
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
ให้คําปรึกษาแนะนํา
- นําเสนอและส่งรายงาน
ร่วมวิเคราะห์ ถาม-ตอบ
อภิปรายกลุ่ม
-แบบทดสอบหลังเรียน

สอบปลายภาค

ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
1

2

3

ผลการเรียนรู้*
1.1,1.5,1.6,2.1,
2.2,2.3,2.4,2.5,
3.1,3.2,3.3,3.4,
4.3,4.7,4.8,5.3
1.1,1.2,1.3,1.4,
1.5,1.6,1.7,2.1,
2.2,2.3,2.4,2.5,
3.1,3.2,3.3,3.4,
4.1,4.2,4.3,4.4,
4.5,4.6,4.7,4.8,
5.1,5.2,5.3,5.4

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การร่วมวิเคราะห์ การค้นคว้า การทํา
รายงานและการพิจารณาผลงาน
การถาม-ตอบ การอภิปรายกลุ่ม
การทดสอบย่อย

การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน
1.1,1.2,1.4,1.5,
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
2.2,4.1,5.3
ในชั้นเรียน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

8
17

สัดส่วนของ
การประเมิน
30%
30%

ตลอดภาคการศึกษา

30%

ตลอดภาคการศึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
โกมาตร จึงเสถี ยรทรัพย์ และคณะ. 2551. วิ ถีชุ มชน คู่ มือการเรีย นรู้ที่ทําให้ งานชุ มชนง่าย ได้ ผ ล
และสนุก. นนทบุรี: หนังสือดีวัน.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. 2554. วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ ทําให้งานชุมชนง่าย ได้ผล
และสนุก. นนทบุรี: สุขศาลา.
โกวิทย์ พวงงาม .2553. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
จารุวรรณ ขําเพชรและคณะ. 2549. ทุน วัฒ นธรรมของกลุ่ มชาติพัน ธุ์. กรุงเทพฯ: ศูน ย์น วัตกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เจษฎา นกน้อย. 2552. นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้.
กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพลส.
ชาตรี เจริญศิริและคณะ. 2547. ประชาคมน่านกับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพื่อสังคม.
ณัฐยา สินตระการผล (แปล). 2554. การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1989).
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. 2554. การจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน).
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ .2553. ชุมชนศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2550. จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
เบญจวรรณ วงศ์คํา (บรรณาธิการ). 2546. ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความรู้โดยอิสระ. เชียงใหม่:
วนิดา เพรส.
ประยงค์ รณรงค์ และคณะ. 2555. แนวคิ ด วั ฒ นธรรมชุมชนในสั งคมไทย. กรุงเทพฯ: ด่ านสุ ทธา
การพิมพ์.
ประพนธ์ ผาสุขยืด. 2550. การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO. กรุงเทพฯ: ใยไหม.
พั ช ริน ทร์ สิ รสุ น ทร. 2550. ชุ มชนปฏิ บั ติ การด้า นการเรี ยนรู้: แนวคิ ด เทคนิ ค และกระบวนการ.
กรุงเทพฯ: วี พริ้นท์ (1991).
พิทยา ว่องกุลและคณะ. 2552. เครื่องมือทางวัฒนธรรม: หนังสือสุ จิ ปุ ลิ. กรุงเทพฯ:
สันติศิริการพิมพ์.
ไพโรจน์ ชลารักษ์. 2551. การจัดการความรู้: สังกัปทางทฤษฎี. นครปฐม: เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป.
วิจารณ์ พานิช. 2549. KM วันละคํา “จากนักปฏิบัติ KM สู่ นักปฏิบัติ KM”. กรุงเทพฯ: ตถาตา
พับลิเคชั่น.
วิจารณ์ พานิช. 2549. การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น.
สนธยา พลศรี .2533. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
เสรี พงศ์พิศ. 2548. ชาวบ้านชวนคิด ภาพนิมิตการพัฒนา. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.
เสรี พงศ์พิศ. 2552. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.
เสรี พงศ์พิศ. 2552.วิถีสู่ชุมชนพอเพียง. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.
เสรี พงศ์พิศ. 2555. แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

มคอ. 3

10

ศศิธร อบกลิ่น(บรรณาธิการ). 2549. นานาเรื่องราวการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: บีม แอดเวอร์
ไทซิ่ง.
อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์. 2550. การจัดการความรู้ฉบับปฐมบท. นครปฐม: เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลรายวิ ช านี้ ที่ จั ด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษาจากการจั ด กิ จ กรรมในการนํ า แนวคิ ด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้สอนทําเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหว่ า งกระบวนการเรี ย นการสอนมี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ใ นผลการเรี ย นรู้ ที่ วั ด
และประเมินผลผ่านแล้ว
2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การสอบสัมภาษณ์เพื่อประมวลการเรียนรู้ในรายวิชา
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ ย นหรือจั ด การเรีย นการสอนเป็ น ที มหรื อแบ่ งหั วข้ อ/ผลการเรี ย นรู้ในการสอนของอาจารย์
ประจําวิชานี้
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