เอกสารหมายเลข มคอ.
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

วิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์
หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป

รหัสและชื อรายวิ ชา
การพัฒนาชุมชน (Community Development)
2 จํานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3(3-0)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
รัฐศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิน)
4 อาจารย์ผรู้ บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
อาจารย์จตุพล ดวงจิตร
ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที ชันปี 3
6 รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
(ไม่ม)ี
7 รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
(ไม่ม)ี
8 สถานทีเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์
9 วันที จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
6 กันยายน พ.ศ. 47

หลักสูตรศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์)

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

1

เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
นักศึกษาเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และขันตอนของกระบวนการพัฒนา และวิธกี ารดําเนินงาน
ตลอดจนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชุมชน
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
 เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับคํานิยาม องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
 เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับหลักการพืนฐานการพัฒนาชุมชน
 เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับบทบาท หน้าทีของผูน้ ํ าชุมชน และผูท้ เกี
ี ยวข้อง
 เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับการบริหาร งานพัฒนาชุมชนโดยนํ าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดที ส่วนประกอบของรายวิ ชา
1 คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และขันตอนของกระบวนการพัฒนา หลักและวิธกี ารดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ผูน้ ําท้องถินกับการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาชุมชน ผลของ
การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง องค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชนทียังยืน
2 จํานวนชัวโมงทีใช้/ภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัวโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการ ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั ิ
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะ
6 ชัวโมงต่อสัปดาห์
3 จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์จะให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคล
 อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต้องการ)
บรรยาย

หลักสูตรศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์)

สอนเสริ ม
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เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
คุณธรรม จริ ยธรรม
. คุณธรรม จริ ย ธรรมทีต้องพัฒนา
 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริต
 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 มีภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
 เคารพสิทธิและรับฟ ังความคิดเห็นของผูอ้ นื รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็นมนุษย์
. วิธีการสอนทีจะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกียวกับประเด็นความต้องการของสังคมและชุมชนและอภิปรายกลุ่ม
 กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่าง คิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ในการหาแนวทางแก้ไข
 กรณีศกึ ษา และการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนา
. วิ ธีการประเมิ นผล
 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
 มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
 ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย
 การเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
2 ความรู้
. ความรูท้ ีจะได้รบั
 มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทสํี าคัญในเนือหาสาขาวิชาทีศึกษา
 สามารถวิเคราะห์ป ัญหา เข้า ใจและอธิบายความต้องการของชุมชนและสัง คมโดยรวมได้ รวมทัง
ประยุกต์ ทักษะ และการใช้เครืองมือทีเหมาะสมกับการแก้ไขป ัญหา
 สามารถวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
. วิ ธีการสอน
 บรรยายเนือหารายวิชา
 การทํางานกลุ่ม การนําเสนอและอภิปราย
 มอบหมายให้อ่าน และศึกษาจากบทความ รวมถึงกรณีศกึ ษา
หลักสูตรศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์)
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เอกสารหมายเลข มคอ.
. วิ ธีการประเมิ นผล
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
 กิจกรรมกลุ่ม กรณีศกึ ษา และการทํารายงาน
 งานเดียวรายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ลักษณะรูปเล่มรายงาน
3 ทักษะทางปัญญา
. ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นป ัญหาและความต้องการ
 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขป ัญหาได้อย่างเหมาะสม
. วิ ธีการสอน
 บรรยายเนือหารายวิชา
 การทํางานกลุ่ม การนําเสนอและอภิปราย
 มอบหมายให้อ่าน และศึกษาจากกรณีศกึ ษา
 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
. วิ ธีการประเมิ นผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
 การสอบกลางภาค และปลายภาคเน้นการสอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคในการพัฒนาชุมชน
 พัฒนาการทํางานกลุ่ม ความเป็นผูน้ ํา การทํางานเป็นทีม
 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขป ัญหา
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิ ดชอบ
 สามารถสือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ป ัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทังใน
บทบาทของผูน้ ํา หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทํางาน
 สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีนําสังคมในประเด็นทีเหมาะสม
 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 สามารถเป็นผูร้ เิ ริมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงส่
ั วนตัวและส่วนรวม พร้อมทังแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม
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เอกสารหมายเลข มคอ.
4.2 วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานรายกลุ่ม การนําเสนอและอภิปราย เช่น ประเด็นป ัญหาทางสังคม
ป ัญหาในการพัฒนาของชุมชนและแนวทางการพัฒนาชุมชน
4.3 วิ ธีการประเมิ น
 รายงานทีนําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
 การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ในชุมชน
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
 มีทกั ษะในการใช้เครืองมือทีจําเป็นทีมีอยู่ในป ัจจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
 สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือการนําเสนออย่าง
เหมาะสม
 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอสารอย่
ื
างเหมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานรายกลุ่ม การนําเสนอและอภิปราย เช่น การสร้างกระบวนการต่างๆ
โดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและการสืบค้นทังผูส้ อนและผูเ้ รียน
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
 รายงานทีนําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
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เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที แผนการสอนและการประเมิ นผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
1
อธิ บายแผนการสอนและกําหนด
ข้อตกลงร่วมกัน
แนวคิดเกียวกับการพัฒนา
ปรัชญาการพัฒนา
2
แนวคิ ดวิ เคราะห์เกียวกับการพัฒนา
ความรู้เกียวกับการพัฒนา
แนวคิดและปรัชญาการพัฒนาชนบท
จริยธรรมและวินยั การพัฒนา
3
แนวคิ ดวิ เคราะห์เกียวกับการพัฒนา
ความรู้เกียวกับการพัฒนา
แนวคิดและปรัชญาการพัฒนาชนบท
จริยธรรมและวินยั การพัฒนา
4
แนวคิ ดแนวทางการพัฒนาชุมชน
ความรู้เบืองต้นเกียวกับการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน
งานและกระบวนการพัฒนาชุมชน
5
แนวคิ ดแนวทางการพัฒนาชุมชน
ความรู้เบืองต้นเกียวกับการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน
งานและกระบวนการพัฒนาชุมชน
6
การพัฒนาชุมชนกับการนิ เทศ
การบริหารการพัฒนาชุมชน
การนิเทศการพัฒนาชุน
การเพิมสมรรถภาพการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์)

จํานวน กิ จกรรมการเรียนการ
(ชม.)
สอนและสือทีใช้
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ นซักถาม และทํา .ศ.
ข้อตกลง โดยใช้แผน
การสอน VDO
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ นซักถามและร่วม .ศ.
อภิปราย โดยใช้สอื
การสอน Power Point
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ นซักถามและร่วม .ศ.
อภิปราย โดยใช้สอื
การสอน Power Point
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ นซักถามและร่วม .ศ.
อภิปราย โดยใช้สอื
Power Point,ใบงาน
ทดสอบย่อย
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ นซักถามและร่วม .ศ.
อภิปราย โดยใช้สอื
Power Point
3

ผู้สอน
อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร

ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส อ.จตุพล
ให้ นซักถามและร่วม .ศ. ดวงจิตร
อภิปราย โดยใช้สอื
Power Point
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เอกสารหมายเลข มคอ.
7

8
9

10

11

12

1315
16

การพัฒนาชุมชนกับการนิ เทศ
การบริหารการพัฒนาชุมชน
การนิเทศการพัฒนาชุน
การเพิมสมรรถภาพการพัฒนาชุมชน

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ นซักถามและร่วม .ศ.
อภิปราย โดยใช้สอื
Power Point
สอบกลางภาค
การพัฒนาชุมชน : การพัฒนาอาสา
3
ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส
พัฒนาชุมชน
ให้ นซักถามและร่วม .ศ.
อภิปราย โดยใช้สอื
Power Point
ให้นักศึกษาฝึกทดลองการศึกษาชุมชน
3
ฝึกปฏิบตั ิ การจัดเก็บ
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
ข้อมูลปฐมภูมิ และใช้
เทคโนโลยีสอประสม
ื
- นําเสนอผลการฝึกทดลองการศึกษา
3
นําเสนอ อภิปราย โดย
ชุมชน (กิจกรรมกลุ่ม)
นักศึกษาเลือกใช้สอสาร
ื
- ประชุมวางแผนศึกษาดูงานชุมชน/
สนเทศ ทีเหมาะสมกับ
การพัฒนาชุมชน
ข้อมูล
นําเสนอผลการฝึกทดลองการศึกษา
3
นําเสนอ อภิปราย โดย
ชุมชน (กิจกรรมกลุ่ม)
นักศึกษาเลือกใช้สอสาร
ื
- ประชุมวางแผนศึกษาดูงานชุมชน/
สนเทศ ทีเหมาะสมกับ
การพัฒนาชุมชน
ข้อมูล
ลงพืนทีดําเนิน “โครงการ ค่ายอาสา
กิจกรรมนอกสถานที
พัฒนาชุมชน”
สรุปเนือหา การเรียนการสอน การจัด
3
บรรยาย อภิปรายร่วมกัน
กิจกรรมตลอดการภาคเรียน
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
จัดสอบปลายภาค
รวม
45
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อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร
อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร

อ.จตุพล
ดวงจิตร
อ.จตุพล
ดวงจิตร
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เอกสารหมายเลข มคอ.
แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู*้

กิ จกรรมการประเมิ น (เช่น การเขียนรายงาน กําหนดการ
สัดส่วนของการ
โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค ประเมิ น
ประเมิ นผล
การสอบปลายภาค)
(สัปดาห์ที)
65%
ทดสอบย่อย
4
2.1,2.2,2.3
สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
1.1,1.2,1.3,1.4 การเข้าชันเรียน
ตลอดภาค
5%
3.3,3.4
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน การศึกษา
10%
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 ชันเรียน
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนํา เสนอ
20%
รายงาน
5.1,5.3,5.4
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตําราและเอกสารหลักทีกําหนด
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา. การพัฒนาชุมชน Community Development. พิมพ์ครังที 17. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551.
สนธยา พลศรี . ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครังที 5. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์โอเดีนสโตร์.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. วิ ถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทีทํางานชุมชนง่าย ได้ผลสนุก.
พิมพ์ครังที . นนทบุร:ี สํานักพิมพ์หนังสือวันดี.
2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ
นิรนั ดร์ จงวุฒเิ วศย์ .แนวคิ ดแนวทางการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย .25.50
www.ccdd.go.th
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เอกสารหมายเลข มคอ.
3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา
งานวิจยั รายงานการจัดการหรือการพัฒนาชุมชน (ทีประสบความสําเร็จ)
หมวดที 7 การประเมิ นรายวิ ชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3 การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
 มีการตังคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนิ นการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
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