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วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 ศศ 0207 ภูมิปัญญาในหลวง The King Wisdom   
   

2. จํานวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 
 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
อนุปริญญาศิลปะศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท่องถ่ิน  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ ภาคการศึกษาท่ี 1ชั้นปีท่ี 3  
 

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 
 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 
 

7. สถานท่ีเรียน 
หน่วยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 

8. ครั้งท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหารายวิชา ท้ังในแง่ความหมาย ขอบข่าย การเกิด 

การดํารงอยู่และการพัฒนาของภูมิปัญญาในหลวงท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาชุมชน  
 2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความสําคัญของภูมิปัญญาในหลวงต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
3) เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจรายละเอียดของภูมิปัญญาในหลวง ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต สามารถ

บูรณาการเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสามารถวิเคราะห์และหาแนวทาง
ในการพัฒนาภูมิปัญญาในหลวงให้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหารายวิชา ความสําคัญของภูมิปัญญาในหลวงของการ
ดํารงชีวิต การพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน ตลอดจนการทํานุบํารุง การรักษาคุณค่าให้คงอยู่ จึงต้องมีการเสริม
กิจกรรมเก่ียวกับการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาในหลวง ท่ีหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และการจัดกิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาเก่ียวกับการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการเสริมความเข้าใจ การตระหนักในคุณค่า และการสืบทอดให้
คงอยู่ต่อไป 

 
  

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท 

พระราชดําริ พระราชนิพนธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการตามพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการดิน น้ํา 
และป่า ทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการศึกษา กรณีตัวอย่างการนํา
ภูมิปัญญาในหลวงไปปฏิบัติ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย (คาบ/ชั่วโมง) ฝึกปฏิบัติ (คาบ) ศึกษาด้วยตนเอง (คาบ) สอนเสริม 
30 30 75 สอนเสริม/ให้ คําปรึกษา

ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเก่ียวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
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หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
       1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
             1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท้ังในทางวิชาการและวิชาชีพ 

           1.1.2 มีระเบียบวินัย อดทนเสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
             1.1.3 รู้จักความจริงของชีวิต และคุณค่าความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
             1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ 

           1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่มองค์กร ชุมชนและสังคม 
              1.1.6 สามารถวิเคราะห์ประเมินผลกระทบจากการการดําเนินโครงการพัฒนาและโครงงานวิจัยท่ีมี
ต่อชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

        1.1.7 มีจิตสํานึกรักถ่ินฐาน/บ้านเกิด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 
     1. 2.วิธีสอน 
              1.2.1 ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน และให้นักศึกษา 
ร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม 
               1.2.2 กําหนดให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเลือกตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องมานําเสนอ 
              1.2.3 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปบทเรียนจากกรณีตัวอย่างจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามวิจัย
ในการนําเสนอ 
     1.3 วิธีการประเมินผล 
               1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
              1.3.2 พิจารณาเรื่องความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบจากการเข้าเรียนและการส่งงาน
ตามท่ีมอบหมายได้ตรงเวลาและถูกต้องเรียบร้อย 
               1.3.3 ประเมินผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีศึกษา 
               1.3.4 ประเมินผลจากการนําเสนอโครงงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม  
               1.3.5 ประเมินความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาโดยรวม  กรณีไม่ผ่านเกณฑ์  
ต้องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมเติมก่อนจบภาคการศึกษา 
2. ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

    2.1  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ความหมาย ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และวัฒนธรรม 
        2.2  รู้จักตนเอง ชุมชนท้องถ่ิน สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคการทํางานกับชุมชนท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.3 ดํารงชีวิตและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้รู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการ 
ทันสมัย รวมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

    2.4 มีความรู้ในแนวกว้างของหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือให้เล็งเห็นมิติการพัฒนาแบบองค์รวม โดย
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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         2.5 สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และชี้นําสังคมให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามวิถี 
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม   

วิธีสอน 
 การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในวิชา และข้ันตอนการนําความรู้ 
ไปประยุกต์และสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างสร้างสรรค์ และศึกษาเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน รวมท้ังฝึกปฏิบัติ
จากสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับสภาพการณ์หรือปัญหา เพ่ือก่อให้เกิดความสนใจ 
ท่ีจะศึกษาหาองค์ความรู้ และรู้ว่าตนเองได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

วิธีการประเมินผล 
1) วัดผลตามแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
2) ความสามารถในการอภิปรายและตอบคําถามบนฐานของข้อมูลความรู้ 
3) ผลการนําเสนอรายงาน การศึกษาค้นคว้ากรณีตัวอย่าง 
4) ตรวจผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน กิจกรรมตามท่ีมอบหมาย 

3.ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
        พัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดแบบบูรณาการเชื่อมโยงให้เห็นถึงลักษณะ 
สาเหตุ ผลกระทบ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสามารถ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ไ ด้ จ ริ ง ใน ก า ร พั ฒ น า ง า น แ ล ะ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใน 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 แก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุข   

      3.2 สามารถสืบค้นวิเคราะห์ ตีความ และประเมินสารสนเทศ จัดลําดับความสําคัญ และสรุป
ประเด็นปัญหาต้องการของชุมชนท้องถ่ินและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 

      3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในด้านงานพัฒนาชุมชนได้อย่าง 
เหมาะสม 
              3.4 สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมชุมชนผ่าน
การทํากิจกรรม โครงงานต่างๆ เพ่ือสร้างเป็นนวัตกรรมองค์ความรู้ให้ชุมชนท้องถ่ิน พร้อมท้ังติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
         วิธีสอน  

การสอนแบบรรยายการอภิปราย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความเห็นโดยกระบวนการต้ังคําถาม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ อันจะมีผลทําให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาแตกฉาน เกิดแนวคิดหลากหลาย มีวิจารณญาณ สามารถบูรณาการความรู้ในการพัฒนาตน 
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามสภาพความเป็นจริงในงานพัฒนาชุมชนได้ 
         วิธีการประเมินผล 

1) วัดผลงานจากกระบวนการวิเคราะห์และการจัดการแก้ไขปัญหาตามประเด็นท่ีกําหนด 
2) การนําเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการอภิปรายกลุ่ม 
3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงงาน  การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลหรือ กิจกรรม 

ตามท่ีมอบหมาย 
4) ตรวจผลงานกรณีศึกษาและการสังเคราะห์ถอดบทเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการความรู้ 



  มคอ. 3 

 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร                                                                   ศิลปะศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
         4.1 สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนในกลุ่มได้ท้ังในบทบาทของผู้นํา และผู้ร่วมงานเพ่ือสร้าง 
การทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างสันติภาพและสันติสุข 
         4.2 สามารถติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีเพ่ือการประสานงาน ประสานความร่วมมือ 
กับกลุ่มคนฝ่ายต่างๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4.3 มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
ในภาคส่วนต่างๆ  
         4.4 สามารถให้ความช่วยเหลือและเป็นผู้อํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาและพัฒนา 
ชุมชนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 4.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4.6 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวม 

        วิธีสอน 
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมและร่วมมือกันผ่านกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เกม การอภิปรายกลุ่ม  และความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทางสังคม รวมท้ังสามารถนําไปสู่การสรุปบทเรียนปัญหาการพัฒนาชุมชน
เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนางานและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพ่ือน ตามประเด็นท่ีกําหนด 
2) สังเกตจากการนําเสนอผลงาน  และพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
3) วัดผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานจริงตามโครงงาน หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม   

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจําเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 

นําเสนออย่างเหมาะสม  
 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

          วิธีการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (Technology Related Instruction) อาทิ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและมอบหมายงานให้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ รวมถึงการวิเคราะห์ 
และประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลขหรือสถิติมาใช้อ้างอิงในงานพัฒนาชุมชน พร้อมท้ังนําเสนองานผ่านการ
อภิปรายกลุ่มโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
          วิธีการประเมินผล   
 1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 
 2) การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้ 
 3) ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพผลงาน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 
 

 คาบ 

หัวข้อ/ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ช้ินงาน 

ผู้สอน 

1-2 
 

- อธิบาย Course Syllabus  
ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน  
และการวัดผลประเมินผลท่ีจะเกิดผลประโยชน์ 
ต่อนักศึกษา 
- ทดสอบก่อนเรียน 
- ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน: เครื่องมือท่ีสําคัญ 
ในการพัฒนาชุมชน(ความหมาย ขอบข่าย) 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์ 
ถาม-ตอบ อภิปราย 
ศึกษาค้นคว้า 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

3-4 
 

-ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-รากฐานของภูมิปัญญา 
-ลักษณะของภูมิปัญญา 

-บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์ 
ถาม-ตอบ อภิปราย 
ศึกษาค้นคว้า 
-มอบหมายงาน 

5-6 - การเกิด การดํารงอยู่และการพัฒนาของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
-การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
-เครื่องมือท่ีใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์ 
ถาม-ตอบอภิปราย 
ศึกษาค้นคว้า 

7 -การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน -บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์ 
ถาม-ตอบ อภิปราย 
ศึกษาค้นคว้า 

8 สอบกลางภาค   
9-10 -ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
-แนวทางการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์ 
ถาม-ตอบ อภิปราย 
จากกรณีศึกษา 
ศึกษาค้นคว้า 
มอบหมายงาน 

 

11-12 -แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับภูมิปัญญาสากลเพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ร่วมวิเคราะห์ 
ถาม-ตอบ อภิปราย 
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สัปดาห์ท่ี 
 

 คาบ 

หัวข้อ/ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ช้ินงาน 

ผู้สอน 

-การศึกษากรณีบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ 
-การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินจากงานวิจัย 

จากกรณีศึกษา 
ศึกษาค้นคว้า 
มอบหมายงาน 
-การศึกษาจากงานวิจัย 

13-14 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ภาคสนาม):  
การบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา (ด้านการ 
สืบทอดภูมิปัญญาท้อถ่ิน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
 

-ศึกษาค้นคว้า/ศึกษา
ชุมชนโดยมีอาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษา
แนะนํา 
-มอบหมายงาน 

15 -นําเสนอรายงานในห้องเรียน 
-นําเสนอผลการศึกษาผ่านสื่อสาธารณะ เช่น 
youtube, facebook 

-ร่วมวิเคราะห์ ถาม-ตอบ 
อภิปรายกลุ่ม โดยมี
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ 
ให้คําปรึกษาแนะนํา 
- นําเสนอและส่งรายงาน 

16 -สรุปและทบทวน 
-ทดสอบหลังเรียน 

ร่วมวิเคราะห์ ถาม-ตอบ 
อภิปรายกลุ่ม 
-แบบทดสอบหลังเรียน 

16 สอบปลายภาค   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ท่ี ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของ
การประเมิน 

1 
 

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 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
30% 

2 
 

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 

การร่วมวิเคราะห์ การค้นคว้า การทํา
รายงานและการพิจารณาผลงาน 
การถาม-ตอบ การอภิปรายกลุ่ม 
การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 30% 

 
3 
 
 
 

1.1,1.2,1.4,1.5,
2.2,4.1,5.3 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น 
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ. 2551. วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ท่ีทําให้งานชุมชนง่าย ได้ผล 

และสนุก. นนทบุรี: หนังสือดีวัน. 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. 2554. วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ท่ีทําให้งานชุมชนง่าย ได้ผล  

และสนุก. นนทบุรี: สุขศาลา. 
โกวิทย์ พวงงาม .2553. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
จารุวรรณ ขําเพชรและคณะ. 2549. ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
เจษฎา นกน้อย. 2552. นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้. 

กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพลส. 
ชาตรี เจริญศิริและคณะ. 2547. ประชาคมน่านกับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการ

จัดการความรู้เพ่ือสังคม. 
ณัฐยา สินตระการผล (แปล). 2554. การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1989). 
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. 2554. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน). 
ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ .2553. ชุมชนศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2550. จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
เบญจวรรณ วงศ์คํา (บรรณาธิการ). 2546. ชุมชนท้องถ่ินกับการจัดการความรู้โดยอิสระ. เชียงใหม่: 

วนิดา เพรส. 
ประยงค์ รณรงค์ และคณะ. 2555. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด 

และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนทําเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจําวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือได้ผลประเมินการสอน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน

โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในผลการเรียนรู้ ท่ี วัด 
และประเมินผลผ่านแล้ว 

2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีสําคัญๆ อีกครั้ง 
3) การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประมวลการเรียนรู้ในรายวิชา   
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี  เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจําวิชานี้ 


