
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถงึ ขอ้มูลเกยีวกบัแนวทางการบริหาร

จดัการของแต่ละรายวชิาเพอืให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามทวีางแผนไว้ในรายละเอียด 

ของหลกัสูตร ซงึแต่ละรายวชิาจะกําหนดไว้อย่างชดัเจนเกยีวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนือหาความรู้

ในรายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอนืๆทนัีกศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบ

ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารกําหนดรายละเอยีดเกยีวกบัระยะเวลาทใีช้ในการเรยีน วธิกีารเรียน 

การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสอืทางวชิาการอนืๆทจํีาเป็นสําหรบัการเรยีนรู ้

นอกจากนียงักําหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี 

หมวดท ี๑ ขอ้มูลทวัไป 

หมวดท ี๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท ี๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

หมวดท ี๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

หมวดท ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดท ี๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

หมวดท ี๗ การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

หมวดที ๑ ขอ้มลูทวัไป 

๑. รหสัและชือรายวิชา  ๐๑๔๖๐๔๔๒   Community Development (หมู่ ๘๐๙) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต 

บรรยาย 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลายหลกัสตูร วชิาเลอืกทวัไป  

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 นางสาวสภุณิดา พวงผกา 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ภาคต้น / ทุกชนัปี 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   - 

๘. สถานทีเรียน   

 LLB๓๐๑ 

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 

 ๓ มถุินายน ๒๕๕๖ 

 

หมวดที ๒   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพือใหนิ้สิตไดร้ับความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการและความสาํคญัของการพฒันาชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยงิใน

ประเทศไทย และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

ทงัสามารถนาํไปเป็นพืนฐานเพือศึกษาเพิมเติมไดต่้อไป 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพอืใหม้เีนือหาทสีอดคลอ้งกบัสถานการณ์สงัคมในปจัจุบนั ทนัสมยั และสามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด้ 
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หมวดที ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

ศกึษาแนวความคดิ ปรชัญา หลกัการ และกระบวนการพฒันาชุมชนในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ๔๕ ชวัโมงบรรยาย 

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  ๙ ชวัโมง/ สปัดาห ์ ณ หอ้ง SC๙-๕๑๐ (หอ้งพกัอาจารย)์ 

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั ในรายวิชา ๐๑๔๖๐๔๔๒   

Community Development มดีงันี 

 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทตี้องพฒันา 

๑.๑.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ๑.๒  วธิกีารสอน 

๑.๒.๑ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

๑.๒.๒ มอบหมายการจัดกิจกรรมการพฒันาชุมชนเป็นกลุ่ม 

 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล 

๑.๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

๑.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๑.๓.๓ การทาํชินงานทีได้รับมอบหมาย 

 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรูท้ตีอ้งไดร้บั 

๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับหลกัการและทฤษฎีทีสาํคัญในการพัฒนาชุมชน 

๒.๑.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืนๆ ทีเกียวข้อง 

 ๒.๒  วธิกีารสอน 

  ๒.๒.๑ การบรรยายโดยผู้สอน 

  ๒.๒.๒ มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 

   ๒.๒.๓ มอบหมายการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นกลุ่ม 

        ๒.๒.๔  การอภิปราย  
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 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล 

๒.๓.๑  ผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบคุคล  

๒.๓.๒ การจัดกิจกรรมและการนาํเสนอผลการจัดการพัฒนาชุมชนเป็นกลุ่ม  

๒.๓.๓ การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

๒.๓.๔ การทดสอบ    

๓. ทกัษะทางปัญญา : พัฒนาการเรียนรู้ /วิเคราะห์ /สังเคราะห์    

 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา  

    ๓.๑.๑   คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

    ๓.๑.๒ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมลูต่างๆ เพือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง  

                     สร้างสรรค์  

   ๓.๑.๓ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

 ๓.๒ วิธีการสอน 

   ๓.๒.๑  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

          ๓.๒.๒  มอบหมายการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นกลุ่ม 

     ๓.๒.๓  การอภิปรายในชันเรียน 

๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ๓.๓.๑ ผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล  

  ๓.๓.๒ การจัดกิจกรรมและการนาํเสนอผลการจัดการพัฒนาชุมชนเป็นกลุ่ม 

  ๓.๓.๓  การมส่ีวนร่วมในการอภิปราย   

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา 

   ๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม 

   ๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือง 

 ๔.๒  วธิกีารสอน 

   ๔.๒.๑ มอบหมายงานการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

   ๔.๒.๒ มอบหมายการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นกลุ่ม 

 

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ๔.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน 

  ๔.๓.๒ ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
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  ๔.๓.๓ ประเมินจากชินงานทีได้รบัมอบหมาย 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตี้องพฒันา 

   ๕.๑.๑  มีทักษะในการใช้เครืองมือทีจาํเป็นทีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทาํงานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 

  ๕.๑.๒ สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือการ

นาํเสนออย่างเหมาะสม  

   ๕.๑.๓ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม 

 ๕.๒  วธิกีารสอน 

   ๕.๒.๑  มอบหมายให้มีการนาํเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มหน้าชันเรียน 

   ๕.๒.๒  การอภิปรายกลุ่มในชันเรียน และมีการนาํเสนอผลการอภิปรายหน้าชันเรียน 

 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ๕.๓.๑ ประเมินจากการจัดกิจกรรมและการนาํเสนอผลการจัดการพัฒนาชุมชนเป็นกลุ่ม 

  ๕.๓.๒  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในอภิปรายกลุ่มและการนาํเสนอผลการอภิปรายในชันเรียน 

หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

  ผูส้อน อ.สุภณิดา พวงผกา 

  

สัปดาห์   

ท ี

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ /รายละเอยีด  จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

สือการสอน 

๑ ๑๒ มิ.ย. ๕๖ บทนํา /ขอบเขตรายวิชา  ๓ บรรยาย Power point 

๒ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการ

พฒันาชุมชน : ความหมาย

ของการพฒันา 

๓ บรรยาย 

มอบหมายงาน

กลุ่ม 

Power point 

เอกสารสําหรับ

การดาํเนินงาน

กลุ่ม 

๓ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการ

พฒันาชุมชน : ความหมาย

ของชุมชน และการพฒันา

ชุมชน 

๓ บรรยาย 

อภิปรายในชนั

เรียน 

ประชุมกลุ่มเพือ

วางแผนกิจกรรม 

Power point 

นาํเสนอผลการ

อภิปรายในชนั

เรียน 

เอกสารสําหรับ

การดาํเนินงาน

กลุ่ม 
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๔ ๓ ก.ค. ๕๖ การพฒันาการของการพฒันา

ชุมชนในประเทศและ

ต่างประเทศ 

๓ บรรยาย 

ประชุมกลุ่มเพือ

วางแผนกิจกรรม 

Power point 

เอกสารการ

ดาํเนินงานกลุ่ม 

๕ ๑๐ ก.ค. ๕๖ การพฒันาการของการพฒันา

ชุมชนในประเทศและ

ต่างประเทศ (ต่อ) 

๓ บรรยาย 

ประชุมกลุ่มเพือ

วางแผนกิจกรรม 

Power point 

เอกสารสําหรับ

การดาํเนินงาน

กลุ่ม 

๖ ๑๗ ก.ค. ๕๖ ทฤษฎีการพฒันา ๓ บรรยาย 

ประชุมกลุ่มเพือ

วางแผนกิจกรรม 

Power point 

เอกสารสําหรับ

การดาํเนินงาน

กลุ่ม 

๗ ๒๔ ก.ค. ๕๖ ทฤษฎีการพฒันา (ต่อ) ๓ บรรยาย 

ประชุมกลุ่มเพือ

วางแผนกิจกรรม 

Power point 

เอกสารสําหรับ

การดาํเนินงาน

กลุ่ม 

๘ ๓๑ ก.ค. ๕๖ เทคนิคการศกึษาชุมชน ๓ บรรยาย 

ประชุมกลุ่มเพือ

วางแผนกิจกรรม 

Power point 

เอกสารสําหรับ

การดาํเนินงาน

กลุ่ม 

๙ ๗ ส.ค. ๕๖ การเปลียนแปลงทางสังคมกบั

การพฒันาชุมชน 

๓ บรรยาย 

การจดักิจกรรม

กลุ่มนอก

สถานที 

Power point 

อุปกรณส์าํหรับ

จดักิจกรรม 

๑๐ ๑๔ ส.ค. ๕๖ สอบลางภาค ๓ สอบแบบอตันยั  

๑๑ ๒๑ ส.ค. ๕๖ การเปลียนแปลงทางสังคมกบั

การพฒันาชุมชน (ต่อ) 

๓ บรรยาย 

การจดักิจกรรม

กลุ่มนอก

สถานที 

Power point 

อุปกรณส์าํหรับ

จดักิจกรรม 

๑๒ ๒๘ ส.ค. ๕๖ ผลกระทบจากการพฒันา ๓ บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม

Power point 

อุปกรณส์าํหรับ
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นอกสถานที จดักิจกรรม 

๑๓ ๔ ก.ย. ๕๖ สังคมไทยและยทุธศาสตร์

การพฒันา 

๓ บรรยาย 

การนาํเสนอผล

การจดักิจกรรม 

Power point 

 

๑๔ ๑๑ ก.ย. ๕๖ การพฒันาอย่างยงัยืน ๓ บรรยาย 

 

Power point 

 

๑๖ ๑๘ ก.ย. ๕๖ สรุปการเรียนและการจดั

กิจกรรม 

๓ การนาํเสนอผล

การจดักิจกรรม 

Power point 

 

๑๗ ๒๕ก.ย. ๕๖ สอบปลายภาค ๓ การสอบแบบ

อตันยั 

 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 วธิีการประเมินผลการเรียนรู้ห ัวข้อย่อยแต่ละหัวขอ้ตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความ

รบัผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping) ตามทกํีาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สปัดาห์ทีประเมนิ 

และสดัส่วนของการประเมนิ 

ผลการเรียนรู้ที

เกียวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ 

ทปีระเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 - การเขา้ชนัเรียน  

- การทํางานกลุ่ม 

       ตลอด 

 ภาคการศึกษา 

 

    ๑๕% 

   ๓๐% 

 - การสอบ 

 

- การทดสอบในชนัเรียน 

 - การนําเสนอผลงานเป็นรายบคุคล 

สปัดาห์ที ๑๐ 

และ ๑๗ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

          

 ๓๐% 

  

๑๕% 

๑๐% 

 

 
 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั 

- สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2525. การพฒันาชมุชน. พมิพค์รงัท ี2. ไทยวฒันาพานิช : กรุงเทพฯ. 
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 ๗

- ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ. 2543. กระบวนการและเทคนิคการทาํงานของนักพฒันา. 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจิยั: กรุงเทพฯ. 

- ไพรตัน์ เดชะรนิทร ์“การบรหิารงานพฒันาชนบท”  

- โฆสติ ปนัเปียมรษัฎ์ “การพฒันาประเทศไทย แนวความคดิและทศิทาง” 

- อานันท ์กาญจนพนัธุ ์“พลวตัรของชุมชนในการจดัการทรพัยากร สถานการณ์ในประเทศไทย” 

 

๒. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 วารสาร รายงาน สอือเิลก็ทรอนิกส ์เว็บไซต์ทเีกยีวขอ้งกบัวชิาการพฒันาชุมชน หรอืการพฒันาสงัคม 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมนิผล online โดยมหาวทิยาลยั ๒ ครงั/ภาคการศกึษา 

๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 - ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การทวนสอบผลการเรียนรู้ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

 - การปรบัปรุงเนือหาใหม้คีวามทนัสมยั และเหมาะสม 

 - เพมิการยกตวัอย่าง  

 - มเีอกสารและคู่มอืการดําเนินกจิกรรมโครงการ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

- มกีารรายงานผลการศกึษาต่อผูบ้รหิารระดบัคณะ 

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 - นําขอ้มูลทไีดม้าใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงเนือหา และวธิกีารสอนในภาคการศกึษาต่อไป 

 


