
 
 
 

 

หมวดท่ี 1 ขอ้มลูท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
2551504  สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน 
 

2. จํานวนหน่วยกิต 
3 (3 – 0 – 6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน   หมวดวิชาเฉพาะ   
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ช้ันปีท่ี 1 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน   
  

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 
 

 

รายละเอียดของรายวชิา                 
   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลัยชมุชนมุกดาหาร 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา:  
         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจขอบเขต ความหมาย ความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
โครงสร้างสังคมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน วิธีการศึกษาชุมชน 
นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โครงสร้างสังคมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน วิธีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  
      ขอบเขต ความหมาย ความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โครงสร้างสังคมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน วิธีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  
2. จํานวนคาบที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย (คาบ) ปฏิบัติ  (คาบ) การศึกษาด้วยตนเอง  สอนเสริม 
บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 
ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห์ 
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลขึ้นกับผู้สอน 
       1) อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเก่ียวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์ 
       2) อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศกึษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
      1. คุณธรรมที่ต้องพัฒนา 
 

  1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญของปัญหา 
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
 1.6 สํานึกดี มีจิตสาธารณะ 

 

2. วิธีการสอน 
2.1 กําหนดให้มีการประเมินระหว่างการเรียน  
2.2 จัดให้มีระบบและกลไกที่ประสมประสานและเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนในช้ันปี การฝึก

ปฏิบัติการทางการแสดง และกิจกรรมนอกหลักสูตร ในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา  

3. วิธีการประเมิน 
3.1 กําหนดให้มีการประเมินระหว่างการเรียน  
3.2    ใช้เครื่องมือประเมินท่ีหลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม แบบ

บันทึก แบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวข้อง  
3.3    กําหนดให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันประเมิน ได้แก่ นักศึกษาประเมินตนเอง กลุ่มเพื่อน อาจารย์ 

ผู้รับบริการ อาจารย์พี่เล้ียงในแหล่งฝึก และผู้ใช้บัณฑิต 
2.  ความรู้ 

1. ความรู้ที่จะต้องได้รับ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถ่ิน 
 2.2 สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถ่ิน 
 2.3 สามารถนําองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินกับ

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
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 2.5 มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยทางด้านรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินและ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

 2.6 สามารถนําความรู้ทางด้านรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินไปประกอบอาชีพและ
พัฒนาสังคมได้ 

 2.7 มีความรอบรู้เก่ียวกับกฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ 
 

2. วิธีการสอน 
2.1 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา (Self 

–directed Learning) 
2.2 ใช้ส่ือช่วยสอน (CAI), E-Learning ส่ือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนท้ังท่ี

เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนและฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
2.3 ใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลายผสมผสานกัน ซ่ึงรวมถึงการบรรยาย สัมมนาการปรึกษาหารือ

กลุ่มย่อย Case Study / Case Conference เป็นต้น 
3. วิธีการประเมินผล 

3.1 ใช้รูปแบบและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลายได้แก่ การทดสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่า 
การทํารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทําโครงการ และการสาธิตย้อนกลับ 

3.2 เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
       1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 1.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 1.3 สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ เหตุและผลตลอดจนคาดการเหตุการณ์ และปรากฎการณ์ใน

อนาคต 
 1.4 สามารถใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 1.5 มีทักษะในการค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 1.6 รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. วิธีการสอน 
เอ้ืออํานวยโอกาสให้ใช้ความคิดและแสดงความคิดเห็นท้ังในช้ันเรียนและแหล่งฝึกประสบการณ์ตรง ท้ัง

โดยการพูด เขียน และทดลองปฏิบัติ เช่น อภิปราย สัมมนา กรณีศึกษา และทํารายงานในรายวิชาต่างๆตาม
หลักสูตร  
3. วิธีการประเมินผล 

3.1 การสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทั้งโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานและกรณีศึกษา 
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3.2 การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา และการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การประชุมปรึกษาหารือ การสัมมนา รายงานผลการอภิปราย
กลุ่ม เป็นต้น 

3.3 ประเมินผลโดยตัวนักศึกษา อาจารย์และผู้ท่ีเก่ียวข้องในการเรียนการสอน 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       1.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  

 1.1 มีปฏิสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
 1.2 สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี รับฟังเหตุผลและความคิดของผู้อ่ืน 
 1.3 สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามในทุกระดับและในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 1.4 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 1.5 มีความรับผิดชอบในการกระทําต่อตนเองและส่วนรวม 
 1.6 มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

       2. วิธีการสอน 
จัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 

ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการ โดยใช้การอภิปราย กลุ่มย่อยการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งเน้นการทํางานเป็นทีม ทั้งในรายวิชาทฤษฏี
และรายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
       3. วิธีการประเมิน 

3.1 ในช้ันเรียน ประเมินจากการทํางานกลุ่ม การแสดงบทบาทเป็นผู้นําและสมาชิกในทีม 
3.2 ในการฝึกปฏิบัติ ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในท่ีสาธารณะ ในบทบาทหัวหน้าทีมและ

สมาชิกทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงานและทีมงาน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 1.1 มีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง การเขียน และการนําเสนอผลงานทางด้านวิชาการ 
 1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 1.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

บุคคล และกลุ่มบุคคล 
 1.4 รู้จักใช้ตรรกะ ความน่าจะเป็น ตัวเลข สถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างหลากหลายได้อย่างเป็น

ระบบ 
       2. วิธีการสอน 

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้วิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง ให้มีการ
นําเสนอรายงานในบริบทที่หลากหลาย 

2.2 จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้ทักษะการส่ือสาร ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2.3 จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางด้านการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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       3. วิธีการประเมิน  
3.1 การนําเสนอรายงานท้ังทางด้านการพูดและการเขียน 
3.2 ผลงานในรูปของรายงานและการประเมินโดยผู้ใช้บริการ อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ 
จํานวนคาบ 

คะแนน 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 
3 คาบ 

4 คะแนน 

1.1 – 1.3 
2.1 

บทที่ 1 สาระสําคัญของสังคมวิทยาชนบท 
- ความหมายของสังคมวิทยากับสังคม

วิทยาชนบท 
- ประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยา

ชนบท 
- ความสําคัญของวิชาสังคมวิทยา

ชนบท 
- สังคมวิทยาชนบทกับการพัฒนา

ชนบท 
- บทบาทของนักสังคมวิทยาชนบท 
- ขอบเฃตของนักสังคมวิทยาชนบท 

 

- บรรยาย 
- ซักถามนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการบริหารการ
พัฒนา 

 

สัปดาห์ที่ 2,3 
6 คาบ 

8 คะแนน 

1.1-1.4 
2.1 

บทที่ 2  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมชนบท 
- ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
- กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
- กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

- บรรยาย 
- ซักถามนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการบริหารการ
พัฒนา 
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สัปดาห์ที่ 
จํานวนคาบ 

คะแนน 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 4,5 
6 คาบ 

8 คะแนน 

2.1  – 2.4  
1.1 

บทที่ 3  แนวคิดทางทฤษฏีในการวิเคราะห์
สังคมชนบท 
- แนวความคิดต่างๆในทางสังคม

วิทยาชนบท 
- ทฤษฎีความสัมพันธ์ทางสังคม

ชนบทและสังคมเมือง 
- ทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคม

ชนบท 
- ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ชนบท 
- ทฤษฎีระบบการเกษตร 

 

- บรรยาย 
- ซักถามนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการ

บริหารการพัฒนา 
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สัปดาห์ที่ 
จํานวนคาบ 

คะแนน 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 6,7 
6 คาบ 

8 คะแนน 

1.1-1.4 
2.1  – 2.4  

บทที่ 4  การตั้งถิ่นฐานและการเกษตรกรรมใน
สังคมชนบท 

- การกําเนิดถิ่นฐาน 
- ประเภทของการตั้งถิ่นฐาน 
- แบบแผนของการตั้งถิ่นฐาน 
- ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของภาค

ต่างๆในสังคมชนบท 
- การเลือกสถานที่ตั้งกิ่นฐานและการ

ตั้งชื่อหมู่บ้าน 
- ลักษณะบ้านในสังคมชนบท 
- การเกษตรกรรมในสังคมชนบท 
- ลักษณะการทํานาในสังคมชนบท 
- ลักษณะการเกษตรในฤดูแล้ง 
- การชลประทานกับการพัฒนาการ

เกษตร 
 

- บรรยาย 
- ซักถามนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการ

บริหารการพัฒนา 

 

สัปดาห์ที่ 8-9 
6 คาบ 

8 คะแนน 

1.1-1.4 
2.1 

บทที่ 5 ลักษณะประชากรและวิถีชีวิตชนบท 
- ลักษณะประชากรชนบท 
- วิถีชีวิตชนบท 

 

 

- บรรยาย 
- ซักถามนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการบริหารการ
พัฒนา 
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สัปดาห์ที่ 
จํานวนคาบ 

คะแนน 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 10-11 
6 คาบ 

8 คะแนน 

1.1-1.4 
4.1  – 4.3  

บทที่ 6 โครงสร้างทางสังคมชนบท 
- โครงสร้างทางสังคมชนบท 
- สถาบันครอบครัว 

- สถาบันเศรษฐกิจ 

- สถาบันการศึกษา 
- สถาบันศาสนา 
- สถาบันสาธารณสุข 
- สถาบันการปกครอง 

ลักษณะของสถาบันการปกครองในชนบท 

- บรรยาย 
- ซักถามนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการบริหารการ
พัฒนา 

 

สัปดาห์ที่ 12-13 
6 คาบ 

8 คะแนน 

1.1-1.4 
3.1 - 3.3  

บทที่ 7 การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยและ
ผลกระทบในสังคมชนบท 

- แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ไปสู่ความทันสมัย 

- ลักษณะของสังคมชนบทที่กําลัง
เปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย 

- ปัจจัยที่มีผลต่อสังคมชนบทที่กําลัง
เปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย 

- ผลกระทบของการเปลี่ยนไปสู่ความ
ทันสมัยในสังคมชนบท 

- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมกับการเปลี่ยนไปสู่
ความทันสมัย 

 

- สรุป ในภาพรวมของการ
เรียนการสอน 

- ให้นักศึกษาซักถาม 
 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการบริหารการ
พัฒนา 
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สัปดาห์ที่ 
จํานวนคาบ 

คะแนน 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 14-15 
6 คาบ 

8 คะแนน 

1.1-1.4 
4.1  – 4.3  

บทที่ 8 ข้อปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาใน
สังคมชนบท 
              -     ข้อปัญหาต่างๆในสังคมชนบท 

- แนวโน้มการพัฒนาสังคมชนบท       
ทิศทางของสังคมวิทยาในอนาคต 

- บรรยาย 
- ซักถามนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใบงาน/แบบฝึกหัด 

- ห้องสมุด 
- หนังสือการบริหารการ
พัฒนา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มคีวามรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสําคัญของปัญหา 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย์ 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่างๆขององค์กร
และสังคม 
1.6 สานึกด ีมีจิตสาธารณะ 

การเข้าช้ันเรียน 
การส่งงาน 
การแตง่กาย 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

2. ความรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของ
ศาสตร์ทางรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน 
2.2 สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงและ
ความก้าวหน้าทางด้านรัฐประศาสตร์สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน 
2.3 สามารถนําองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินไปประยุกตใ์ช้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.4 สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางดา้น
รัฐประศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินกับ
ความรูใ้นศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจยัทางด้านรัฐประ
ศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินและสามารถต่อ
ยอดองคค์วามรู้ได้ 
2.6 สามารถนําความรู้ทางด้านรัฐประศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินไปประกอบอาชีพและ
พัฒนาสังคมได ้
2.7 มีความรอบรูเ้ก่ียวกับกฎระเบยีบธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ์

การเข้าช้ันเรียน 
การส่งงาน 
การแตง่กาย 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล 

งานท่ีมอบหมาย 
สอบกลางภาค    
สอบปลายภาค 

 30 
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ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
3.2 สามารถประยุกต์ความรูไ้ปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3.3 สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ เหตุและผล
ตลอดจนคาดการเหตุการณ ์และปรากฎการณใ์น
อนาคต 
3.4 สามารถใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปญัหาท่ี
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ ์
3.5 มีทักษะในการค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจรงิ จาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
3.6 รู้จักแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมกับสถานการณ ์

พฤติกรรมการทํางาน 
วิธีการทํางาน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและ
บุคคลท่ัวไป 
4.2 สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี รับฟังเหตุผลและ
ความคดิของผู้อ่ืน 
4.3 สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตาม
ในทุกระดับและในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
4.4 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาํในสถานการณ์
เฉพาะหน้า 
4.5 มีความรับผิดชอบในการกระทําต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
4.6 มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม 
การตอบคาํถาม 
การส่งงาน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 

5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน และการนําเสนอผลงานทางด้าน
วิชาการ 
5.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างการ
ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
5.4 รู้จักใช้ตรรกะ ความน่าจะเป็น ตัวเลข 
สถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างหลากหลายได้
อย่างเป็นระบบ 

ผลงานการสืบค้นท่ี
มอบหมาย 
การนําเสนอ 
การแสดงความคดิเห็น 
สอบกลางภาค    
สอบปลายภาค 

ตลอดภาค
การศึกษา 
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ตารางรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
ผลการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

1.1  – 1.3 , 1.5 10 4 การเข้าช้ันเรียน ตลอด 
ภาคการศึกษา  2 การแต่งกาย 

 2 การปฏิบัติตามระเบียบ  
 2 ความซื่อสัตย์  

2.1  – 2.4  30 5 สอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 5 
  5 สอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 11 
  20 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 16 
3.1 - 3.3  30 5 สอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 5 

  5 สอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 11 
  20 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 16 
4.1  – 4.3  20 8 เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ตลอด 

ภาคการศึกษา   4 กล้าท่ีจะเปล่ียนความคิดบนพื้นฐานของข้อมูลใหม่ 
  8 มีความรับผิดชอบและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
5.1  – 5.3  10 3 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอด 

ภาคการศึกษา   4 การส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3 การนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข.2550.สังคมวิทยาชนบท.กรุงเทพฯ: บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด. 

 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

- www.Nakhonsithammarat.go.th 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
กลม เต็มรัตน์.2542.ย้อนรอยชะอวด.ชุดกรณีศึกษาอําเภอชะอวด อันดับท่ี 1.นครศรีธรรมราช. 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกรียติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. 2542. วัฒธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา 76 
จังหวัด.วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช. 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร. 

วัฒนา สุกัณศีล.2544.วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท.กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.). 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุและกรรณิการ์ สุขเกษม.2547.วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ:การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัย
อนาคต.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัดสามลดา. 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.2554.วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ยุคใหม่.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัดสามลดา. 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.2544.โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา.กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.). 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
        การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังน้ี 

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนทําเป็นช่องทางส่ือสารกับนักศึกษา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังน้ี 
1) การแลกเปล่ียนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจําวิชาน้ี 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน  โดยการ

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ีวัดและประเมินผลผ่านแล้ว 
2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่สําคัญๆ อีกครั้ง 
3) การสอบสัมภาษณ์เพื่อประมวลการเรียนรู้ในรายวิชา   
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังน้ี 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ป ี เช่ือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2) เปล่ียนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์ประจําวิชาน้ี 

 
 


