ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่ว ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสวิชา 2553338 ชื่อวิชา องคกรพัฒนาเอกชนและการจัดการเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร/กลุมวิชาการบริหารงานทองถิ่น
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ. ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน กลุมเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 /2560 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre - requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
13 พ.ย. 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ศึกษาเพือให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในแนวคิดทฤษฎีการจัดการ และความหมายขององค์ กรพัฒนา
เอกชนและประชาสังคม เข้ าใจในบทบาท การเจริ ญเติบโตขององค์กรพัฒนาเอกชน และความเข้ าใจในการ
จัดการด้ านบทบาท ความสัมพันธ์ การจัดการภายในองค์กร และความร่ วมมือในการพัฒา รวมทังแนวโน้ ม
ของการพัฒนาโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจบทบาทและการจัดการองคกรพัฒนาเอกชนมากยิง่ ขึ้น
2.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหแนวโนม และอนาคตขององคกรพัฒนาเอกชนเพื่อ
จะไดทราบและเขาใจถึงการดําเนินการและการจัดการในอนาคตขององคกรพัฒนาเอกชน และ
สามารถนํามาใชประโยชนตอการประยุกตเพื่อการทํางานในสายงานในอนาคต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการและความหมายขององคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคม
โดยมุงเนนบทบาทและการเติบโตขององคกรพัฒนาเอกชน การจัดการดานบทบาทขององคกร
พัฒนาเอกชนการจัดการดานความสัมพันธขององคกรเอกชน การจัดการภายในองคกรพัฒนา
เอกชน องคกรเอกชน และการจัดการความรวมมือกับประชาสังคมอื่นในการพัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การวิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาโดยองคกรดังกลาว
Study concepts and theories of management, definitions of NGOs and civil
society. Focusing on the role and growing NGOs, role of management, relative
management, management within organization’s NGOs and managerial corporation
with the other civil society in community and local development both in the
nation and international. This study to analyze the trend and future of NGOs.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

บรรยายสอนเสริม

การฝกปฏิบัตงิ าน/
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ตามความตองการของ 6 ชั่วโมงตอภาคการ ศึกษา 90 ชั่วโมงตอภาค
นักศึกษา
(ศึกษาดูงานในสถานทีจ่ ริง) การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยให คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(2) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญ
ได
(4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
การสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของวิชาใหผูเรียนทําการคน ควา
หรื อทํ า ความเข า ใจประเด็ นปลี กย อยด วยตนเองเน นให ผู เ รี ย นได มีการฝ กฝนทั กษะด า นต า งๆ รู จัก
วิเคราะหสังเคราะหและแกปญหาดวยตนเองมีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการ
อภิปรายและการนําเสนอ การจัดการเรียนการสอนจะแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณ ธรรม
จริยธรรม ทั้งนี้ ไดนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบตางๆเพื่อทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะ
ในการคิดอยางมีระบบและการวิจัย และการแกปญหา มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจมีทักษะในการนํา
เสนอและอภิปราย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองวิชาชีพและ
สังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) นั กศึ กษาประเมิ นการเรี ย นรู ด วยตนเอง โดยใช แ บบสอบถามมาตรฐานที่ วั ด คุ ณธรรม
จริยธรรม
2) ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางการอภิปรายโดยมีการบันทึกผลการ
ประเมินหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
3) ประเมินความซื่อสัตยจากการพูดคุยสัมภาษณเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(2) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูข องตนเองไดอยางตอเนื่อง
(3) สามารถนําความรูแ ละประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูท าง
รัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
(4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ นศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอด
เวลาที่นกั ศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และ
มอบหมายให คนควาหาบทความ ขอมูลที่เกีย่ วของ โดยนามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช
ปญหา Problem-based Learning และ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2) บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการเรียนรูไดดวยตนเอง
3) จัดประชุม แบงงาน ติดตามงานเปนระยะเวลาที่กําหนดหรือตามความเหมาะสม
4) การดูงานและศึกษาจากสถานที่จริง
5) จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการและนําเสนอ
2.3 วิธีการประเมิน
1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและ
ทฤษฎี ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล กรณีศึกษา หรือโจทยจาก Problembased Learning
2) ประเมินผลจากผลงานที่ได รับมอบหมาย ตามหัวขอที่ กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีใน
วิชาที่เกี่ยวของ
3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการไดรับการยอมรับจาก
ผูอื่นทีเ่ กี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห ประยุกต
แนวคิดกับปรากการณการพัฒนาชุมชนไดเปนอยางดี สามารถเสนอแนะวิธีการพัฒนาแกไขปญหา
ของการพัฒนาชุมชน
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
(2) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
(3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน
เพื่อเสนอแนวทางแกไขได
(4) สามารถประยุกตใชความรูแ ละทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ
และตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝก การคนหาความตองการและวิเคราะหผลความ
ตองการ
2) จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการและนําเสนอ
3) ประชุมรวมกันระหวาง อาจารยทปี่ รึกษาและนักศึกษา
4) มอบหมายโจทยปญ
 หา ดานการพัฒนาภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) การนําเสนอดวยการจัดทํารายงานและการนําเสนอรวมกัน

3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากผลงานที่ไดรบั มอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่
เกี่ยวของและควรนํามาเป็ นพืนฐานในการนามาแก้ ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
(3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
1) สรางกิจกรรมเพือ่ ใหเกิดความรูร ักสามัคคี พรอมทํางานเปนทีม
2) มอบหมายงานที่ตองทางานรวมกันเปนทีม
3) มีการแบงงานกันอยางชัดเจน มอบหมายงานที่ตองพูดคุย ประชุมรวมกัน เพื่อ
มอบหมายงานติดตามงานประเมินผล
4.3 วิธการประเมินผล
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ ผูรว มงาน หรือผูเกี่ยวของ
2) ประเมินจากขอมูลที่ไดรบั จากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจาก
เพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ที่ จํ า เป น ต อ การใช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยา งมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการ
เขียนตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
(4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานผานระบบเทคโนโลยี การใชทักษะดานเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูล
2) มอบหมายงานที่ตองมี การสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูดเขียน
ในการประสานการทํางาน
3) มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหาหรือนําเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเอกสาร ที่นาเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อ
2) ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
3) ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
น
การสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
1. ภาพรวมแนวการเรี ยนการสอนวิ ธี การ 3 - นักศึกษาทําการ ผศ. ศุภวัฒน
เรียน การสอนและการประเมินผลการเรียนรู
ศึกษาเอกสารประ ปภัสสรากาญจน
กอบการสอน
2. การมอบหมายงานอธิบายถึงกระบวน การ
- power point
ทํางานและวิธีการประเมินผลงานที่ ได รั บ
- กิจกรรมกลุม
มอบหมาย
อภิปรายประเด็นที่
เกี่ยวกับองคกรตาม
3. บรยายเนื้อหา
นิยามของ NGOs
3.1 ความหมายและนิ ยามขององค กร
- การซักถาม
พัฒนาเอกชน (Term of NGOs)
3.2 โครงสรางขององคกรพัฒนาเอกชน
3.3 ภาคประชาสั งคมกั บองค กรพั ฒนา
เอกชน
3.4 ประเภทขององคกรพัฒนาเอกชน

สัปดาห
ที่
2

3

4

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
น
การสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
ผศ. ศุภวัฒน
บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนตอ
3 - นักศึกษา
ประชาสังคม
ทําการศึกษาเอกสาร ปภัสสรากาญจน
1.เงือ่ นไขแวดลอมของประชาสังคม
ประกอบการสอน
1.1 การเปลี่ยนแปลงการเมืองโลก
- powerpoint
1.2 เงินทุนกับการพัฒนา
- กิจกรรมกลุม โดย
1.3 ความหมายของประชาสังคม
แบงกลุม อภิปราย
2. บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนใน
ประเด็น บทบาท
ประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน
2.1 ประชาสังคมในกระแสโลก
ตอประชาสังคม
2.2 การเคลื่อนไหวทางสังคมของ
องคกรเอกชนของไทย
2.3 บทบาทขององคกรพัฒนา
เอกชนที่มีตอ ประชาสังคมในอนาคต
1. การจัดองคการ ความเปนสถาบันและ
คณะผูการบริหารองคกรพัฒนาเอกชน
1.1 หนาที่ของคณะกรรมการ
1.2 อาณัตและวิธีการทํา งาน
1.3 การพิจารณาและการเลือกวิกฤติเพื่อ
การแกไขปญหา
1.4 องคประกอบของกรรมการบริหาร
1.5 ระยะเวลาของกรรมการบริหาร
1.6 การทําหนาที่ การดํารงตําแหนงของ
กรรมการบริหารองคกรพัฒนาเอกชน
2. การจัดระเบียบและการวางกฎเกณฑใน
การดําเนินงาน
2.1 ชื่อและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
องคกร
2.2 การวางเคาโครง เพื่อการพบปะประชุม
กับผูม ีสวนไดสวนเสีย
2.3 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สมาชิก กลุมผูรวมงาน

3

ผศ. ศุภวัฒน
- นักศึกษา
ทําการศึกษาเอกสาร ปภัสสรากาญจน
ประกอบการสอน
- powerpoint
- กิจกรรมกลุม
อภิปรายประเด็นการ
จัดองคการของ
องคกรพัฒนาเอกชน
- ทดสอบยอย

3

- นักศึกษาทําการ
ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
- บรรยาย

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว
น
ชั่วโมง

2.4 การจัดทําบันทึกรายงานการ
ดําเนินงานด้ านการเงิน หน้ าทีความ
รับผิดชอบ
2.5 ระเบียบข้ อบังคับ เงือนไขต่างในการ
แก้ ไขปัญหาทีอาจเกิดขึน และเงือนไข ใน
การยุบเลิกองค์กรเมือเสร็จสินภาระกิจ

กิจกรรมการเรียน
การสอน/
สื่อที่ใช
- powerpoint
- กิจกรรมกลุม
อภิปรายประเด็น
การจัดองคการของ
องคกรพัฒนาเอกชน
- ทดสอบยอย

ผูสอน

3. องค์การและลักษณะการจัดองค์การ
4. ผู้นําและภาวะผู้นําองค์กรพัฒนาเอกชน
5

ระบบเครือขายทุนทางสังคมและภาคีการ
พัฒนาและการพัฒนาในระดับพื้นที่
1. องคกรระดับพื้นที่ (Street Level
Organi zation) และบทบาทในการพัฒนา
และการใหบริการ
2. บทบาทของทุนทางสังคมในการจัดการ
การควบคุมระบบการดําเนินงานขององคกร
พัฒนาเอกชนและหนวยงานในระดับพื้นที่
2.1 การเผชิ ญหน าและการแข งขั นใน
ปจจุบันกับคานิยมในการพัฒนาแบบดั้งเดิม
2.2 การปรั บ รู ป แบบการจั ดการไปสู
รูปแบบที่เปนทางการ
2.3 ระบบความเชื่อในการพัฒนากับการ
แขงขันในภาคองคกรพัฒนาเอกชน
2.4 รู ปแบบความสั มพั นธ ระหว างการ
จั ดการการควบคุ มกั บทุ นทางสั งคมและ
ผลลัพธ

3

ผศ. ศุภวัฒน
- บรรยาย
ปภัสสรากาญจน
- นักศึกษาทํา
การศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
- กิจกรรมกลุม
คนหากรณีศึกษาที่มี
อยูในปรากฏการณ
ทางสังคมทั้งของไทย
และตางประเทศ
- powerpoint
- ทดสอบยอย

สัปดาห
ที่
6–9

9.1
10

11- 13

หัวขอ/รายละเอียด

จํานว กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
น
การสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
อ. ศุภวัฒน
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวแบบตรรกะ
12 - นักศึกษา
เพื่อการพัฒนาชุมชน
ทําการศึกษาเอกสาร ปภัสสรากาญจน
1. แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
ประกอบการสอน
วางแผน
- powerpoint
2. แนวคิดตัวแบบเชิงตรรกะในการ
- บทความจาก
วางแผน
วารสารการบริหาร
3. การผสมผสานแนวคิดเพื่อการวางแผน
งานทองถิ่น
พัฒนาชุมชน
- Workshop
4. แนวคิดการวางแผนพัฒนาชุมชนและการ
(กิจกรรมจําลองการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาชุมชน
วางแผนเพื่อการ
และผลลัพธของพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เปลี่ยนแปลงชุมชน)
ของ UNDP (United Nations
Development Programme)
5. กรณีตัวอยาง
สอบกลางภาค
1.30 แบบทดสอบกลางภาค
อ. ศุภวัฒน
แนวทางละวิธีการแก ไขปญหาชุ มชนของ 3 - นักศึกษา
องคกรพัฒนาเอกชน
ทําการศึกษาเอกสาร ปภัสสรากาญจน
1. การประเมินพื้นฐานความตองการจําเปน
ประกอบการสอน
และปญหาชุมชน
- powerpoint
1.1 แนวคิ ดการประเมิ นพื้ นฐานความ
- แบงกลุมทํา
ตองการจําเปน
กิจกรรมจําลองใน
1.2 แนวคิดของกระบวนการวิเคราะหและ
ประเด็น สมมติฐาน
ประเมินความตองการจําเปนและปญหาของ
ในการประเมินความ
ชุมชน
ตองการจําเปนของ
1.3 ลี นสตาร ทอั พ เพื่ อผลกระทบทาง
ชุมชน
สังคม
อ. ศุภวัฒน์
แนวคิดในการศึกษาชุมชนเพื่อทําความเขาใจ 9 - นักศึกษาทํา
ตอความตองการและปญหาของชุมชน
การศึกษาเอกสาร ปภัสสรากาญจน์
1. วิ ธีการศึ กษาด วยการประเมิ นสภาวะ
ประกอบการสอน
ชนบทอย างเร งด วน (Rapid Rural Appraisal:
- powerpoint
RRA)
- กิจกรรกลุม
2. การประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวน
แบบจําลองการ
รวม (Participatory Rural Appraisal: PRA)
ประเมิน ปญหา

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

3. เทคนิ คการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การโดย
ประชาชนมีสวนรวม (Participatory Action
Research: PAR)
4. การศึกษาวิเคราะหระบบชนบท (Rural
System Analysis: RSA)
5. การวิเคราะหระบบชนบทนิเวศนเกษตร
(Agro-ecosystem Analysis: AA )
6. การวิ เคราะห ชุ มชนด วยความ
ละเอียดออน (Soft System Analysis: SSA)
7. เทคนิค A.I.C. (Appreciation Influence
Control)
8. กระบวนการเรียนรูทางสังคม (Social
Learning Process: SLP)
14 - 15 1. ผูนําชุมชนลักษณะของผูนําชุมชนและ
ภาวะผูนําชุมชนที่ดี
1) แนวคิ ดปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการขั บเคลื่ อนแนวคิ ดสู ผู นํ าองค กร
ชุมชน
2) แนวคิ ดทฤษฎี ภาวะผู นํ าและแนวคิ ด
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
3) แนวคิ ดการพั ฒนาอั ตตาในระดั บ
จิตสํานึกดานคุณธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา
ชุมชน
4) องค ประกอบและลั กษณะของผู นํ า
ชุมชนที่ดี

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/
สื่อที่ใช
และสภาวะของ
ชุมชนจากเทคนิคที่
ทําการศึกษา

6

- นักศึกษาทําการ
ศึกษาเอกสารประ
กอบการสอน
- power point
- กิจกรรมกลุม
(อภิปรายประเด็น
ภาวะผูนําชุมชน
ปจจุบัน)

1.30

แบบทดสอบปลายภาค

2. สรุป ทบทวน และแนะนําเพื่อการเตรียม

16

ตัวประเมินผลปลายภาค
สอลปลายภาค

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (16 สัปดาห)
พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
จริยธรรม

ความรู

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1. มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ
ความสําคัญได
4. มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยว
กับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
เนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
(2) มีความสามารถในการศึกษา
คนควาและพัฒนาความรูของตน
เองไดอยางตอเนื่อง
(3) สามารถนําความรูและประสบ
การณไปรวมพัฒนาแกไขปญหา
และนําความรูทางรัฐประศาสน
ศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
(4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชา
ที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและ
สามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม

- ความตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม

สัปดาหที่
ประเมิน

1 - 15

- ความวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 20%
ผลการเรียนรูที่
1,2,3,5 = 18 %
(ผลการเรียนรูละ
4.5%)
ผลการเรียนรูที่
4=2%

ทดสอบยอย

4,5

คะแนนรวม 20%

สอบกลางภาค

9.1

สอบปลายภาค

16

กิจกรรมกลุมเพื่ออภิปราย

1-5, 14-15

ผลการเรียนรู
ที่ 1 - 4 = 20 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

กิจกรรมจําลองและ
Work Shop

6 - 13

พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
ทักษะทาง
ปญญา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

(1) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปน
กิจกรรมกลุมเพื่ออภิปราย
ระบบ และมีตรรกะ
(2) มีความสามารถในการถายทอด กิจกรรมจําลองและ
Work Shop
และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
(3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ
กับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแกไขได
(4) สามารถประยุกตใชความรูและ
ทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษา
มาทําการแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม
ทักษะความ (1) มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผูอื่นที่มีความแตกตางและ
สัมพันธ
หลากหลายไดอยางเหมาะสมและมี
ระหวาง
พฤติกรรมการแสดงออกใน
ประสิทธิภาพ
บุคคลและ
การรวมกิจกรรมกลุม
ความรับ ผิด (2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคม
ชอบที่ตอง และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม การนําเสนอ/การอภิปราย
ความคิดในประเด็นที่สนใจ
พัฒนา
(3) สามารถแกไขปญหา หรือ
ความครบถวนดานเนื้อหา
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขอมูลในการดําเนิน
ทํา งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมกลุมและกิจกรรม
(4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ จําลอง
ตอตนเองและสังคม

สัปดาหที่
ประเมิน

1-5, 14-15
6-13

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 1- 4 = 20 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 1 - 4 = 20 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)
1-15

พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถสื่อสารแนะนําเสนอ
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ดานการพูดการเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือใน
การนําเสนอผลงานไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศเพื่อการสื่อสารและการ
สืบคนไดอยางดี
(4) สามารถใช ข อ มู ล สถิ ติ แ ละ
ตั ว เลขในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได
อยางเหมาะสม

วิธีการประเมิน

ขอมูลในการดําเนิน
กิจกรรมกลุมและกิจกรรม
จําลอง

สัปดาหที่
ประเมิน

1-12,
6-13,
14-15

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 1- 4 = 20 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.
เอกสารและตํารา
ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน. (2559). เอกสารประกอบการสอน. เอกสารรวบรวมเย็บเลม. องคกร
พัฒนาชุมชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน. หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
Robert H. Chenhall..and the other. (2010). Social capital: The role of management
control systems in NGOs.
Research executive summary series. Chartered Institute of Management
Accountants.Volume 6 | Issue 6
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน.2559.การนําทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวแบบตรรกะเพื่อการปรับตัว
ดานภูมิอากาศมาใชในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น.วารสารการบริหารทองถิ่น.ปที่ 9
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2559.
.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.gdrc.org/ngo/org-chart.html.
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000120884.

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับ ปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิ ชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเ รียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุง การสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาขอมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได ดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่นหรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงานวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั ปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยตางๆ

