รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
รหัสวิชา 2553339 ชื่อรายวิชา วิชา ภูมิปญญาชาวบานกับการบริหารงานทองถิ่น
Folk Wisdom and Local Administration
ตอนเรียน A1 นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
รหัส (2 ตัวแรก) 58

อาจารยผูสอน
อ. ศิริมา สุวรรณศรี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

หมวด

สารบัญ

หมวด 1ขอมูลทั่วไป
หมวด 2จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
3
3
4
4
8
10
11

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสวิชา
2553339
ชื่อวิชา
ภูมิปญญาชาวบานกับการบริหารงานทองถิ่น
Folk Wisdom and Local Administration
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุมวิชาการบริหารงานทองถิ่น
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.ศิริมา สุวรรณศรี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน(Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 322 อาคาร3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
1 เมษายน 2560
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

นักศึกษามีความเขาใจในการจัดการเกี่ยวกับวิถีชีวิต งานดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมืองทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

การศึกษาจะเกี่ยวกับลักษณะของวิถีชีวิต ลักษณะทางดานวัฒนธรรมและลักษณะของภูมิปญญาของชุมชน
 ญาภายในชุมชนของตน
ทองถิ่น บทบาทของทองถิ่นและองคกรปกครองทองถิ่นในการจัดการวัฒนธรรมและภูมิปญ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาของชุมชน

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต งานดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของหนวยการปกครองทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น
ในเขตเมื องและนอกเขตเมื อ งทั้ งในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยมุงเน น ลั กษณะของวิถี ชีวิต ลั กษณะทางด าน
วัฒ นธรรมและลักษณะของภู มิปญ ญาของชุมชนทองถิ่น บทบาทของทองถิ่นและองคกรปกครองท องถิ่นในการจัดการ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาภายในชุมชนของตน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาของชุมชน การสงเสริมกิจกรรมใน
เชิงวัฒนธรรมและในเชิงภูมิปญญาของชุมชน และการจัดการทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในความสัมพันธกับการ
ทองเที่ยวและดานอื่น ๆ ในเชิงสรางสรรค ตลอดจนการแสวงหาแนวคิดริเริ่มใหม ๆ ในการจัดการวัฒนธรรมและ ภูมิปญญา
ทองถิ่น

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษา

การฝกปฏิบัติงาน/
ภาคสนาม/การฝกงาน
ศึกษาดูงานสถานที่จริง

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห/

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ
- อาจารยจัดเวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาหสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 1คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคลการไมลอก
เลียนและไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซื่อสัตย ซื่อตรงในการทํางาน การศึกษา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
โดยมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมดังนี้
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแก
(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(6) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(8) ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร
(9) เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร
(10) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน

1.2 วิธีการสอน

การสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของวิชา ใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจ
ประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง เนน เพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญ
 หาดวยตนเอง มี
การพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ การเรียนการสอนจะแทรกเนื้อหา/
กิจกรรมทีส่ งเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ไดนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบตางๆเพื่อทําใหผเู รียนเกิดทักษะในการ
เรียนรู ทักษะในการคิดอยางมีระบบ และการวิจยั และการแกปญ
 หา มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอ
และอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูม คี ุณธรรม จริยธรรมในตนเอง วิชาชีพและสังคม

1.3 วิธีการประเมินผล

(1) นักศึกษาประเมินการเรียนรูดว ยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรมจริยธรรม
(2) ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางการอภิปรายโดยมีการบันทึกผลการประเมินหลักฐาน
แจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
(3) ประเมินความซื่อสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ

2. ความรู

เชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลตอความเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการตางๆดานการ
จัดการภูมิปญญาทองถิ่น มาใชในการดําเนินชีวิตและเพื่อเปนพื้นฐานไปสูการเรียนรูในระดับสูงตอไป

2.1 ความรูที่ตองไดรับ

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ ําคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2. มีทักษะทางปญญาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบสามารถใชความรูม าชี้นําสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
3. มีทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร วิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบาย รวมทั้งประยุกตความรูทักษะที่เหมาะสม
เพื่อแกไขปญหา
4. สามารถบูรณาการความรูในที่ศกึ ษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาใชประโยชนในเชิงวิชาการและ
ปฏิบัติ
5. เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัตหิ นาที่ไดถูกตอง

2.2 วิธีการสอน

(1) บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหา
บทความ ขอมูลที่ เกี่ยวขอ ง โดยนํามาสรุป และนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญ หา Problem-based Learning และ เน น
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
(2) บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการเรียนรูไดดวยตนเอง
(3) จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
(4) จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมิน

(1)ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล กรณีศึกษา หรือโจทยจาก Problem-based Learning
(2) ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของ
(3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานหรือ
ผูเกี่ยวของ

3. ทักษะทางปญญา

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห ประยุกตแนวคิดกับปรากการณดาน
การจัดการภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ไดเปนอยางดี สามารถเสนอแนะวิธีการพัฒนา แกไขปญหาดานการจัดการชุมชนได

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

(1) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) ความสามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหา
(3) ความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) ความสามารถประยุกตความรูแ ละทักษะกับการแกไขปญหาการจัดการไดอยางเหมาะสม
(5) ทักษะการเลือกสามารถนําความรูทางทฤษฎีเปนพื้นฐานมาประยุกตเพื่อแกไขปญหาดานการภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

3.2 วิธีการสอน

(1) การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
(2) จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ

(3)ประชุมรวมกันระหวาง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา
(4) มอบหมายโจทยปญหา ดานการจัดการ
(5) การนําเสนอดวยการจัดทํารายงานและการนําเสนอรวมกัน

3.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของ และควรนํามา
เปนพื้นฐานในการจัดการภูมปิ ญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญ
 หาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเรียนรูภาวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเ ทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือขอขอมูลเพื่อนํามาประกอบการ
ทํางาน
(6) สามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
(7) กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนาที่
(8) พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดว ยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน
(9)สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในหนวยงาน

4.2 วิธีการสอน

(1) สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรกั สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม
(2) มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม
(3) มีการแบงงานกันอยางชัดเจน มอบหมายงานที่ตองพูดคุย ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน
ติดตามงาน ประเมินผล

4.3 วิธีการประเมินผล

(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
(2) ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
(3) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานหรือ
ผูเกี่ยวของ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการคนควาและนําเสนองาน
(2) ทักษะสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม
(3) ทักษะในการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
(4) ทักษะในการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การ
โตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน การซักถามขอสงสัย
(5) สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน
(6) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานผานระบบเทคโนโลยี การใชทักษะดานเทคโนโลยี ในการนําเสนอขอมูล

(2) มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสาน
การทํางาน
(3) มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อ
(2) ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
(3) ประเมินจากผลการแกปญ
 หาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
1

2

3

4

จน.
ชั่วโมง
3
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
แนะนําแนวทางการเรียนการ
- บรรยาย
สอน
- ศึกษาจากเอกสาร
แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นไทยพื้น
ประกอบการสอน หนังสือ
ฐานความรูของภูมิปญญา
ตําราเวบไซด
1) ความหมาย
- การยกตัวอยาง
2) ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
กรณีศึกษาประกอบการ
3) ประโยชนของภูมิปญญาไทย
บรรยาย
ภูมิปญญากับวิถีการดําเนินชีวิต
3 - บรรยาย
• การจัดการดานอาหาร ชั่วโมง - ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ
• การจัดการดานสุขภาวะ
ตําราเวบไซด
• การจัดการดาการศึกษา
- การยกตัวอยาง
• การจัดการดานผลผลิต
กรณีศึกษาประกอบการ
การเกษตร
บรรยาย
บทที่3 วัฒนธรรมทองถิ่น
3 - บรรยาย
ชั่วโมง - ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ
ตําราเวบไซด
- การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย
บทที่4 การเรียนรูและการจัดการ
3 - บรรยาย
ภูมิปญญาทองถิ่น
ชั่วโมง - ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ
• การถายทอดภูมิปญญา
ตําราเวบไซด
- การยกตัวอยาง

ผูสอน
อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

5

ปราชญชาวบาน
ตัวอยาง ปราชญ ชาวบาน

6

ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ชุมชน

7

กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนา
ชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชน

8

แนวทางการพัฒนางานดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น

9

การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

10

กรณีศึกษาแนวทางการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน

11

ภูมิปญญาตางประเทศ

จน.
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย
3 - บรรยาย
ชั่วโมง - การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย

ผูสอน

3 - บรรยาย
ชั่วโมง - การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย
3 - บรรยาย
ชั่วโมง - การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

3 - บรรยาย
ชั่วโมง - ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ
ตําราเวบไซด
- การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย
3 - บรรยาย
ชั่วโมง - ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ
ตําราเวบไซด
- การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย
3 - บรรยาย
ชั่วโมง - การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

3

- บรรยาย

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

12

กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนา
ชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
และการอนุรักษภูมิปญญาของ
ตางประเทศ

13

ศึกษากรณีศึกษา (Case Study)
ชุมชนที่มีกลยุทธและวิธีการ
พัฒนาชุมชนที่เปนเลิศโดยใชฐาน
ภูมิปญญาทองถิ่น

14

รายงานการศึกษากรณีศึกษา
(Case Study) ชุมชนที่มีกลยุทธ
และวิธีการพัฒนาชุมชนที่เปน
เลิศโดยใชฐานภูมิปญญาทองถิ่น

15

แนวทางการใชภูมิปญญาในดาน
ตางๆเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

16

สอบปลายภาค

จน.
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช
ชั่วโมง - ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ
ตําราเวบไซด
- การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย
3 - บรรยาย
ชั่วโมง - ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ
ตําราเวบไซด
- การยกตัวอยาง
กรณีศึกษาประกอบการ
บรรยาย
3
- บรรยาย ทําความ
ชั่วโมง
เขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล การสรุปผล
การศึกษา การ
นําเสนอผล
การศึกษา
- ตอบขอซักถาม
3
- รวมกันวิเคราะห
ชั่วโมง
กรณีศึกษา
- อภิปรายแบบมีสวน
รวม
- บรรยายสรุป
3
- อภิปรายแบบมีสวน
ชั่วโมง
รวม
- บรรยายสรุป

ผูสอน
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (16 สัปดาห)
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู*
1.1, 1.6,
สอบกลางภาค
1

2

1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,

การมีสวนรวมในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

14

30%

8
1-15
16

30%
10%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตํารา
เอกสารการสอน.ภูมิปญญาชาวบานกับการบริหารงานทองถิ่น.สําเนาเย็บเลม.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเ รียน
- แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูร วมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผ

การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

