เอกสารหมายเลข มคอ.3
ชื่อสถาบัน อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่ว ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสวิชา 2533310
ชื่อวิชา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุมวิชาการบริหารงานทองถิ่น
4. อาจารยผูรับ ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 3 กลุม A1, B1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre - requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11601
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
1 ก.ค. 60
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ศึกษาเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในแนวคิดหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจแนวคิด
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ ปจเจก ครัวเรือน ชุมชนและทองถิ่นมีความรูความ สามารถในการคิด
วิเคราะหและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งในระดับปจเจก ครัวเรือน
ชุมชน ทองถิ่นและภูมิภาค ทั้งในภาคการเกษตรและภาคอื่น ๆ ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเสนอแนะวิธีการแกไข
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคการเกษตรและภาควิสาหกิจสังคม
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความ
สอดคลองเหมาะ สมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ความหมายและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายในเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสัมพันธร ะหว างทฤษฎีใ หม กับ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงแนวความคิดพุท ธเศรษฐศาสตร กับ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับ การบริหารเศรษฐกิจสวนรวม เศรษฐกิจรายสาขา การเมืองการปกครอง การ
จัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวิถีชุมชนแนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมิติตาง ๆ องคป ระกอบของปรัชญาและ
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนศึกษาโครงการวิจัยในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับทองถิ่นและชุมชน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบ ัติงาน/
ภาคสนาม/การฝกงาน

บรรยายสอนเสริม
45 ชัว่ โมง/ภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษา

6 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษา
(ศึกษาดูงานในสถานที่จริง)

การศึกษาดวยตนเอง
12 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัป ดาหที่อาจารยให คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคาปรึกษาผานเว็บไซตคณะ
- อาจารยจัดเวลา 6 ชั่วโมง /สัปดาหสาหรับใหคําปรึกษาแนะนาทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
2) สามารถปรับ วิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมโดยใชดุลยพินิจ
ทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา
(2) แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) สงเสริมความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุม
(4) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย

2. ความรู
เชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลตอความเขาใจกระบวนการขั้นตอนและวิธีการตางๆ ใน
การพัฒนาภายใตพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและเพื่อเปนพื้นฐาน
ไปสูการเรียนรูในระดับสูงตอไป
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเพื่อใชประกอบอาชีพ
และชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
(2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับทีเ่ ปลี่ยนไปตาม
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบ ันที่เกี่ยวของกับ การแกปญหาและการตอยอดองคความรูใ นสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
2.2 วิธีการสอน
(1) บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหา
บทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญ
 หา Problem-based Learning และ เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง
(2) บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการเรียนรูไดดวยตนเอง
(3) จัดประชุม แบงงาน ติดตามงานเปนระยะเวลาที่กําหนดหรือตามความเหมาะสม
(4) การดูงานและศึกษาจากสถานที่จริง
(5) จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการและนําเสนอ
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ โดย
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยพึ่งตนเองไดเมื่อ
จบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการ
แกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ กิดทักษะทาง
ปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
(1) การมอบหมายโจทยปญ
 หา ใหฝกการคนหาความตองการและวิเคราะหผลความตองการ
(2) จัดทํารายงานผลวิเคราะหกรณีศึกษาและการนําเสนอ
(3) ประชุมรวมกันระหวาง อาจารยทปี่ รึกษาและนักศึกษา
(4) มอบหมายโจทยป ญหา ดานการพัฒนาภายใตป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) การนําเสนอดวยการจัดทํารายงานและการนําเสนอรวมกัน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ขอสอบอัตนัยโดยมีโจทยใหนักศึกษาแกป ญหา อธิบายแนวคิดของการแกป ญหา และวิธีการแกป ญหาโดยการประยุกต
ความรูที่เรียนมา
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(4) ทดสอบโดยใชแบบทดสอบ การสัมภาษณ การอภิป ราย นําเสนอความคิดเห็น
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบทีต่ องพัฒนา
- มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) สงเสริมความรับ ผิดชอบตองานที่ไดรบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับ สถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) สงเสริมความสามารถดานมนุษยสัมพันธกับ ผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออก
(2) ประเมินจากขอมูลจากการที่นักศึกษาเก็บจากภาคสนาม
(3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับ จากเพื่อนรวมงานหรือ
ผูเกี่ยวของ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใช เทคโนโลยีในการสื่อสาร
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
(1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ
(2) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีป ระสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานโดยตองใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใ หนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง
(3) มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหาหรือนําเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและ
สถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิป ราย กรณีศึกษา
ตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

1

 ภาพรวมแนวการเรียนการสอนวิธีการ
เรียน การสอนและการประเมินผลการเรียนรู
 การมอบหมายงานการอธิบายกระบวน การทํางาน
และวิธีการประเมินผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
ความหมายและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิง
เศรษฐศาสตรและในเชิงสังคม
2. การยอมรับและการรับรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเวทีระหวางประเทศเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา
ในยุคโลกาภิวัตน
3. ทางเลือกในการพัฒนาสําหรับการพัฒนาประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย
4. แนวความคิดและหลักการ
1) นานาทัศนะของนักเศรษฐศาสตร
2) นานาทัศนะของนักสังเคราะห
3) ความสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก
4) การประยุกตใชในระดับมหภาค
ความหมายในเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. องคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) กรอบแนวคิด
2) คุณลักษะ
3) คํานิยาม
4) เงื่อนไข
5) แนวทางปฏิบ ัติและผลที่คาดวาจะไดรับ
6) ขอสรุป
แนวความคิ ดพุ ทธเศรษฐศาสตร กั บ ทฤษฎี ป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. แนวคิดและความหมายของพุทธเศรษฐศาสตร
2. แนวคิดเศรษฐศาสตรมนุษยนิยมกับแนวคิด
แบบพุทธ
3. ทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร
4. จริยธรรมเชิงพุทธกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5. พุทธเศรษฐศาสตรกับแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

3

2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือทีใช้
- บรรยาย

- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร

ผู้สอน
ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

ประกอบการสอน

- powerpoint
- มอบหมายงาน
- การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็นบนพืนฐานหลักวิชาการ

3

- บรรยาย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร

ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

ประกอบการสอน

- Power Point
- การอภิปราย/แสดงความคิดเห็น

3

- บรรยาย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน

- Power Point
- การอภิปราย/แสดงความคิดเห็น
- ทดสอบย่อยครังที 1

ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

สัปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

4

ความสัมพันธ์ ระหว่ างทฤษฎีใหม่ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. แนวคิดทฤษฎีใหมตามกระแสพระราชดำรัส
2. ความสัมพันธระหวางแนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม
และเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม
4. ลักษณะสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหม
5. การเปรียบเทียบเกษตรทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. การเปรียบเทียบทฤษฎีใหมขั้นตางๆและเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบตาง ๆ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหาร เศรษฐกิจ สวนรวม
เศรษฐกิจรายสาขา การเมืองการ ปกครอง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม
1. ตัวอยางการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในดานตางๆ
1) การศึกษา
2) เศรษฐกิจสวนรวม
3) เศรษฐกิจรายสาขา
4) การเมืองการปกครอง
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนและทองถิ่น
6) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นและชุมชน
ปรั ช ญาขอ งเศรษฐกิ จ พ อเพี ย งกั บ วิ ถี ชุ ม ชน
1. ความหมายจากประสบการณของชุมชน
2. การปฏิสัมพันธทมี ตี อโลกาภิวัตน
3. ปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมายในแตละภาค
5. ความสอดคลองตอวิถีและกิจกรรมของชุมชนและ
ทองถิ่น
6. ระดับจิตสำนึก
7. ระดับปฏิบัติ
8. ระดับปฏิเวธ

3

5-6

7- 8

8/1

สอบ กลางภาค

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/
สือทีใช้
- นักศึกษาทําการศึกษา
เอกสาร
ประกอบการสอน

ผู้สอน

ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

- การบรยาย
- Power Point
- กิจกรรมในชันเรียน
(แบ่งกลุม่ อภิปรายใน
ประเด็นทฤษฎีใหม่)

6

- นักศึกษาทําการศึกษา
เอกสาร
ประกอบการสอน

ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

- การบรยาย
- Power Point
- แบ่งกลุม่ อภิปรายประเด็น
ต่าง ๆ ตามทีสนใจ
- ทดสอบย่อยครังที 2

(สัปดาห์ที 5)
6

- บรรยาย
- นักศึกษาทําการศึกษา
เอกสารประกอบการสอน

- powerpoint
- กิจกรรมในชันเรี ยน
- แบ่งกลุม่ นักศึกษา
อภิปรายและนําเสนอประเด็น
ทีสนใจ
1.30

ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

สัปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

9-10

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนมิติตาง ๆ ตามองคประกอบของปรัชญา
และแนวคิด
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุมกันในตัว
4. เงื่อนไขความรูและคุณธรรม
5. การเชื่อมโยงองคประกอบสามประการเขา
กับเงื่อนไขความรูและคุณธรรม
6. ตัวอยางการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6

11-12 การสรางความเขาใจตอแนวคิดตาง ๆ และการขยายผลตาม

6

13 -15

16

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. การสรางความเขาใจทั้งในระดับความคิดและการ
ประยุกตใชเพื่อกำหนดกลยุทธในการพัฒนาประเทศ
2. การพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาของเศรษฐก ิจ
พอเพียงและความสมดุล
3. การประยุกตในภาคการเกษตรและการสงออก
4. บทบาทภาครัฐในดานเศรษฐกิจและสังคม
5. แนวคิ ดที่ เกี่ ยวข องกั บ หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5.1 แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital)
5.2 แนวคิดทุนมนุษย (Human Capital)
5.3 แนวคิ ดการสร างค านิ ยมการแบ งป นทางสั งคม
(Creating Share Social Values)
5.4 แนวคิ ดสรางค านิยมทางสั งคม (Creating Social
Values)
5.5 ความสัมพันธและการเชื่อมโยงแนวคิดขางตนเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวิจัยเชิงในเศรษฐกิจพอเพียงในระดับทองถิ่นและ
และชุมชนการศึกษาที่เกียวของกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
2. การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปสูการปฏิบตั ิ
3. โครงการพัฒนาขอมูลขาวสารและระบบเครือขายทุน
ทางสังคม
4. การสนับสนุนความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนา
ในการจัดทําแผนชุมชน
5. การดำเนินการเพื่อขยายเครือขายการพัฒนาใน
ระดับพื้นทีบ่ นพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ศึกษาและวิเคราะห กรณีศึกษา
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สือทีใช้
- บรรยาย

- นักศึกษาทําการศึกษา

ผู้สอน
ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

เอกสาร ประกอบการสอน

- powerpoint
- ศึกษาจากสถานทีจริ ง
- แบ่งกลุม่ นักศึกษา
นําเสนอรายงานกลุม่
ทดสอบย่อย (สัปดาห์ที 10)

- บรรยาย
- นักศึกษาทําการศึกษา

ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

เอกสารประกอบการสอน

- powerpoint
- นําเสนอรายงานกลุม่
- ทดสอบยอย (สัปดาหที่ 12)

9

- บรรยาย
- นักศึกษาทําการศึกษา
เอกสารประกอบการสอน

- powerpoint
- นําเสนอรายงานกลุม่
- อภิปรายและร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็น

1.30

ผศ. ศุภวัฒน์
ปภัสสรากาญจน์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (15 สัป ดาห)
พัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ผลการ
เรียนรู
1) พัฒนานิสัยและ
ประพฤติตนอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม
และดวยความรับผิด
ชอบทั้งในสวนตนและ
สวนรวม
2) สามารถปรับวิถี
ชีวิตในความขัดแยง
ทางคานิยม และจัด
การปญหาทางคุณ
ธรรมจริยธรรมโดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยม
พื้นฐานและความ
รูสึกของผูอื่น
(1) เขาใจความรูและ
หลักการของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร
(2) รูและเขาใจถึง
ความกาวหนาของความรู
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎ ระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถาน การณ
ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
(3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยใน
ปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแก
ปญหาและการตอยอดองค
ความรูในสาขา วิชา รัฐประ
ศาสาศาสตร
(1) สามารถคนหาขอ เท็จ
จริงและทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับ
รัฐประ ศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลาก หลาย
(2) สามารถศึกษาและวิ
เคราะหสถาน การณหรือ
สภาพปญหาที่ซับซอน
โดยใชความ รูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตรเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขได
อยางสรางสรรค

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

- ความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม

1- 15

- ความวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน

3-8

ทดสอบยอย

3, 5, 10,12

สอบกลางภาค

8/1

สอบปลายภาค

16

นําเสนอรายงานกลุม

9 – 15

อภิปรายและแสดงความเห็น

5-8

กิจกรรมในชั้นเรียน

4

ทดสอบยอย

3, 5, 9

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค

8/1, 16

นําเสนอรายงานกลุม

9 – 15

อภิปรายแลtแสดงความเห็น

5–8

กิจกรรมในชั้นเรียน

4

สัดสวนการประเมิน
คะแนนรวม 10 %
ผลการเรียนรูที่ 1 = 4 %
ผลการเรียนรูที่ 2 = 6 %

คะแนนรวม 30 %
ผลการเรียนรูที่
1 = 20 %
ผลการเรียนรูที่ 2 และที่ 3
= 10 % (ผลการเรียนรูละ
= 5 %)

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรูที่ 1 = 5 %
ผลการเรียนรูที่ 2 = 15 %

พัฒนาการ
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรูของ
เรียนรู
นักศึกษา
ทักษtความสัม
มีความคิดริเริ่มในการ พฤติกรรมการแสดงออกในการรวมกิจกรรมการ
พันธระหวางบุคคล
และความรับผิด วิเคราะหและแกไขปญหาได แลกเปลี่ยนเรียนรู
ชอบ
อยางเหมาะสมกับพื้นฐาน การนําเสนอรายงาน/การนําเสนอความคิดใน

ของตนเองและบริบทของ ประเด็นที่สนใจ
กลุม
ความครบถวนดานเนื้อหาขอมูลในการดําเนิน
กิจกรรมภายในชั้นเรียน
ทักษะการวิ
เคราะหเชิงตัว
เลขการสื่อสาร
และการใชเทค
โนโลยีสารสน
เทศ

(1) มีทักษะในการใช
เนื้อหารายงานและเนื้อหาในการนําเสนอรายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน
เครื่องมือในการคนควาหา
การนําเสนอความคิดในประเด็นที่สนใจ
ความรูและการนําเสนอขอมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตรใน
รูปแบบที่หลากหลายไดอยาง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ
(2) สามารถสื่อสารประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สัปดาหที่
ประเมิน

4-8

สัดสวนการประเมิน

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู = 20 %

5-8
4
9 – 15
5-8

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรูที่ 1 = 15 %
ผลการเรียนรูที่ 2 = 5 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตํารา
ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน. 2559. เอกสารประกอบการเรียน. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ศุภววัฒน ปภัสสรากาญจน. 2558. รัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารสาธารณะ: การเปลี่ยนแปลงสูกระบวนทัศนใหม. มหาวิทยาลัยสวดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๒๐ สิงหาคม
๒๕๐๗
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุป ริญญาบัตรจุฬาลงกรณมหาวิทยา ลัย : ๘
กรกฎาคม ๒๕๐๘
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน: ๓๐
มิถุนายน ๒๕๑๙
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2546). วรรณกรรมปริทัศน
ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับ ปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิ ชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ไดจัด กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บ บอรดที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับ นักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุง การสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัด การเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่นหรือผูทรงคุณวุฒิที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงานวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ ปญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยตาง ๆ

