รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)
รายวิชา ๔๐๔ ๔๔๓ การพัฒนาชนบทไทย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หมวดที่ ๑ ข.อมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๔ ๔๔๓ การพัฒนาชนบทไทย
(Thai Rural Development)
๒. จํานวนหน6วยกิต
๓ หน7วยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ประเภทรายวิชา : วิชาเฉพาะสาขา (วิชาเลือก)
๔. อาจารย8ผู.รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย8ผู.สอน
พระคมสัน ฐิตเมธโส เบอรโทร : ๐๘-๑๑๔๖-๙๔๑๘
วุฒิการศึกษา : พธ.บ.(เศรษฐศาสตร), ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นป<ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ชั้นปPที่ ๔
๖. รายวิชาที่ต.องเรียนมาก6อน (Pre-requisite) (ถ.ามี)
ไม7มี
๗. รายวิชาที่ต.องเรียนพร.อมกัน (Co-requisites) (ถ.ามี)
ไม7มี
๘. สถานที่เรียน
หQอง ๓๑๐ ชั้น ๓ ตึกอาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล6าสุด
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
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๑

หมวดที่ ๒ จุดมุ6งหมายและวัตถุประสงค8
๑. จุดมุ6งหมายของรายวิชา
เพื่ อใหQ นิสิตไดQ คุQน เคยกั บ สภาพและปU ญหาของสัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งของชนบทไทย เพื่ อ เขQ า ใจใน
กระบวนการพัฒนาชนบทของไทยทั้งอดีตและปUจจุบัน และลงพื้นที่ในการพัฒนาชนบท บริการวิชาการแก7สังคมตลอด
ถึงพัฒนาจิตใจแก7สังคม
๒. วัตถุประสงค8ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหQสอดคลQองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหปUญหาและสาเหตุของปUญหาที่เกิดขึ้นในชนบทไทยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและการเมือง
ปUญหาโครงสรQางของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ก7อใหQเกิดปUญหาในชนบท วิเคราะหและเปรียบเทียบแนวคิดและ
วิธีการต7าง ๆ ในการพัฒนาชนบทในอดีตและปUจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามทQองถิ่นที่กําหนด
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช.ต6อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝOกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝOกงาน

การศึกษาด.วยตนเอง

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต7อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ฝ[กภาคสนาม บริการสังคม การศึกษาดQวยตนเอง ๖
ตQองการของนิสิตเฉพาะ
และจิตอาสาพัฒนาชนบท ชั่วโมงต7อสัปดาห
ราย
๓ วัน
๓. จํานวนชั่วโมงต6อสัปดาห8ที่อาจารย8ให.คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก6นิสิตเปQนรายบุคคล
- อาจารยประจํ า รายวิ ช า ประกาศเวลาใหQ คํ า ปรึ ก ษาผ7 า นบอรดประชาสั ม พั น ธและเวปไซดของคณะ
สังคมศาสตร/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
- อาจารยจั ด เวลาใหQ คํ า ปรึ ก ษาเป^น รายบุ ค คล หรื อ รายกลุ7 ม ตามความตQ อ งการ ๑ ชั่ วโมงต7 อ สั ป ดาห
(เฉพาะรายที่ตQองการ)
๔. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

๔๐๔ ๔๔๓
การพัฒนาชนบทไทย

ทั ก ษ ะ ค ว า ม
สั ม พั น ธ8 ร ะหว6 า ง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู.
ทักษะทางปRญญา
บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔
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ทักษะการวิเคราะห8
เชิงตัวเลข การสื่อ
สารและการใช.เทค
โนโลยีสารสนเทศ

๑ ๒ ๓

๔



๒

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู.ของนิสิต
๑. ด.านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ต.องพัฒนา
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
๓. เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีมนุษยและรับฟUงความ ๑. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ๑. ประเมินโดยผูQสอนและเพื่อน
คิดเห็น
จริยธรรมในการเรียนการ
สังเกตพฤติกรรมผูQเรียน
๔. เห็นคุณค7าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปUญญา
สอน
๒. ประเมินจากผลงาน และความ
ทQองถิ่นความรับผิดชอบหลัก(จาก มคอ.๒) ๒. การเป^นตQนแบบที่ดีของผูQสอน รับผิดชอบในงานที่ไดQรับ
๓. เรียนรูQจากกรณีตัวอย7าง
มอบหมาย
ความรับผิดชอบรอง(จาก มคอ.๒)
ประเด็นปUญหาทางดQาน
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของ
๑. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหQ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดย
ซื่อสัตยสุจริต
ผูQเรียนฝ[กการแกQปUญหา
หน7วยงานผูใQ ชQบัณฑิต
๒. มีจิตสาธารณะ เสียสละ มีวินัย
๕. ประพฤติเป^นแบบอย7างที่ดีต7อสังคม ชาติ
ศาสนา
๒. ด.านความรู.
ความรู.ที่ต.องได.รับ
ความรับผิดชอบหลัก(จาก มคอ.๒)
๑. มีความรูQความเขQาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎี
๒. ใชQความรูQอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดQ
อย7างมีเหตุผล
๓. มีความรูQในศาสตรที่เป^นพื้นฐานของชีวิต
๔. มีความรอบรูQเท7าทันการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ของไทย
๕. สามารถเขQาใจความกQาวหนQาของความรูQ
และงานวิจัยใน

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
๑. บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน ๑. สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ระหว7างสอน พรQอมยกตัว
ดQวยขQอสอบที่เนQนการวัด
อย7างประกอบการสอน
หลักการและทฤษฎี
๒. อภิปรายกลุ7ม/วิเคราะห
๒. ประเมินจากรายงานบุคคล /
กรณีศึกษา
รายงานบุคคล (เอกสาร /
๓. มอบหมายงานวิเคราะหกรณี
รายงาน)
ศึกษา จัดทํารายงานกลุ7มและ ๓. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
รายงานบุคคล
โดยแบบประเมินการนําเสนอ
๔. นําเสนอรายงานในชั้นเรียน
โดยตนเอง เพื่อนนิสิต และ
ชักถามและตอบประเด็น
อาจารย
ปUญหาระหว7างนิสิตกับนิสิต
อาจารยกับนิสิต
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๓

๓. ด.านทักษะทางปRญญา
ทักษะทางปRญญาที่ต.องพัฒนา
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
ความรับผิดชอบหลัก(จาก มคอ.๒)
๑. บรรยายและอภิปรายร7วมกัน ๑. รายงานและการนําเสนอในชั้น
๑. สามารถสืบคQนขQอมูล วิเคราะห ทําความ
ในชั้นเรียน
เรียนของนิสิต
เขQาใจ และนําไปประยุกตใชQไดQ
๒. มอบหมายรายงาน โครงงาน ๒. ตั้งคําถามใหQนิสิตไดQฝ[กวิเคราะห
๒. สามารถคิดวิเคราะห อย7างเป^นระบบและ โดยลงพื้นที่ชุมชนแลกเปลี่ยน อภิปรายในชั้นเรียน
มีเหตุผล อQางอิงไดQ
ความคิดเห็นกับคนในทQองถิ่น ๓. วิเคราะหกรณีศึกษา
๓. สามารถประยุกตความรูQ และทักษะเพื่อ ๓. นําเสนอรายงานแต7ละกลุ7ม
แกQปUญหาไดQอย7างเหมาะสม
จากการแลกเปลี่ยนความรูQกับ
๔. มีความมุ7งมั่น ใฝeรูQ เพื่อการเรียนรูQตลอด
คนในทQองถิ่น ตั้งประเด็น
และสามารถนําความรูQไปโยงเชื่อมกับภูมิ
ถาม-ตอบ กรณีศึกษาในชั้น
ปUญญาทQองถิ่นไดQ
เรียน
๕. รายวิชาปฏิบัติ ผูQเรียนตQองฝ[กปฏิบัติ
เพื่อใหQเกิดการเรียนรูQ สามารถนําไป
ประยุกตใชQไดQ
๔. ด.านทักษะความสัมพันธ8ระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ8ระหว6างบุคคลและ
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
ความรับผิดชอบที่ต.องพัฒนา
ความรับผิดชอบหลัก(จาก มคอ.๒)
๑. มีการมอบหมายงานใหQผูQเรียน ๑. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
๑. มีความรับผิดชอบต7อตนเองและสังคม
ทํางานเป^นกลุ7มเพื่อเรียนรูQ
แสดงออกของผูQเรียน ระหว7าง
๓. มีมนุษยสัมพันธ รูQจักจัดการอารมณ และ
ความรับผิดชอบ และการเป^น การเรียนการสอนและการ
ยอมรับความแตกต7างระหว7างบุคคล
สมาชิกที่ดีของกลุ7ม
ทํางานร7วมกับเพื่อน
๔. มีความสามารถในการบริหารจัดการ
๒. เนQนการสรQางความสัมพันธที่ ๒. ประเมินจากผลงานของผูQเรียนที่
เอื้อต7อการเรียนรูQ ระหว7าง
นําเสนอตามที่ไดQรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบรอง(จาก มคอ.๒)
นิสิตกับนิสิต และนิสิตกับ
๒. เป^นสมาชิกที่ดีของกลุ7มทั้งในฐานะผูQนํา
อาจารย
และผูQตาม
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๔

๕. ด.านทักษะการวิเคราะห8เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห8เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต.องพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

ความรับผิดชอบหลัก(จาก มคอ.๒)
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑. ประเมินจากความสามารถในการ
๑. มีทักษะในการใชQภาษาไทย เพื่อการ
ที่ส7งเสริมใหQผูQเรียนไดQฝ[ก
นํา เสนอต7อชั้นเรียนโดยใชQ
สื่อสารไดQอย7างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสารทั้งการฟUง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีทักษะในการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพูด การอ7าน การเขียน ๒. ประเมินจากความสามารถในการ
เพื่อการสืบคQนและการนําเสนอไดQอย7าง
ภาษาไทย
สื่อสาร การอธิบาย การอภิปราย
เหมาะสม
๒. มอบหมายงานใหQศึกษา
กรณีศึกษาต7างๆ
๔. มีทักษะในการประยุกตใชQความรูQทาง
คQนควQาดQวยตนเอง จาก
๓. ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
คณิตศาสตรไดQอย7างเหมาะสม
website สื่อการสอน
การเรียนการสอนที่ผูQสอน
e-learning และทํารายงาน
มอบหมาย
ความรับผิดชอบรอง(จาก มคอ.๒)
โดยเนQนการนําตัวเลข หรือมี
๒. มีทักษะในการใชQภาษาต7างประเทศ เพื่อ
สถิติอQางอิง จากแหล7งที่มา
การสื่อสารไดQอย7างเหมาะสม
ขQอมูลที่น7าเชื่อถือ
๓. นําเสนอโดยใชQรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห8ที่
๑

๒

๓

๔

หัวข.อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู.สอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช. (ถ.ามี)
- แนะนํารายวิชาและแผนการสอน
๓
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
- ความหมายและความสําคัญของ
อย7างประกอบ อภิปราย
ชนบท
กลุ7มจากกรณีศึกษา
- ทฤษฎีการเมืองและชนบทไทย
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point
- การพัฒนาชนบทไทย (จากอดีต ๓
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
ปUจจุบัน)
อย7างประกอบ อภิปราย
- ประวัติความเป^นมาของงานพัฒนา
กลุ7มจากกรณีศึกษา
ชนบทไทย
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
- การพัฒนาชนบทสมัยสุโขทัย (พ.ศ.
ศีรษะ, Power Point
๑๗๘๐ – ๑๘๙๓)
- การพัฒนาชนบทสมัยกรุงศรี
อยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓ . ๒๓๑๐)
- การพัฒนาชนบทสมัยรัตนโกสิ
นทรตอนตQน (พ.ศ. ๒๓๒๕ . ๒๔๗๕)
- การพัฒนาชนบทในสมัยการ
๓
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
เปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.
อย7างประกอบ อภิปราย
๒๔๗๕ . ๒๔๙๐)
กลุ7มจากกรณีศึกษา
- การพัฒนาชนบทในช7วงปP พ.ศ.
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
๒๔๙๑ . ๒๕๐๐
ศีรษะ, Power Point
- การพัฒนาชนบทไทยในสมัยเผด็จ
การ (พ.ศ. ๒๕๐๑ . ๒๕๑๖)
- การพัฒนาชนบทไทยสมัย
ประชาธิปไตย (พ.ศ. ๒๕๑๖ .
๒๕๓๙)
- การพัฒนาชนบทไทยในช7วงปP พ.ศ.
๒๕๔๐ . ๒๕๔๔
แนวทางในการพัฒนาชนบท
๓
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
- การพัฒนาจากบนลงล7าง (Top
อย7างประกอบ อภิปราย
down Development)
กลุ7มจากกรณีศึกษา
- การพัฒนาจากล7างขึ้นบน
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
(Bottom up Development)
ศีรษะ, Power Point
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๕

ทฤษฎีและแนวความคิดในการ
พัฒนาชนบท
- การพัฒนาชนบทโดยเนQนการ
พัฒนาการเกษตร
- การพัฒนาชนบทโดยการพัฒนา
ชุมชน
- การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
หรือบูรณาการ
- การพัฒนาชนบทโดยใชQความจํา
เป^นพื้นฐาน
- การพัฒนาชนบทแนววัฒนธรรม
ชุมชน
- การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
สาเหตุและปRญหาที่เกิดขึ้น
- ดQานเศรษฐกิจ
- ดQานสังคม
- ดQานศาสนา
- ดQานเมือง
- โครงสรQางทางเศรษฐกิจ ทางสังคม
และทางการเมือง ที่ก7อใหQเกิดปUญหา
ต7าง ๆ ของสังคมไทยต7อมา
- การพัฒนาชนบทไทยตามแผนพัฒ
นาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ตั้ง
แต7แผนที่ ๑ ถึง ปUจจุบัน
สอบกลางภาค
ปUญหาการพัฒนาชนบทไทยตามแผน
ที่ ๑-แผนปUจจุบัน

๖

๗

๘
๙

๑๐

รูปแบบการศึกษาและแกQไขปUญหา
ชนบทไทยตามรูปแบบพัฒนาชนบท
เพื่อเนQนแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู.สอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช. (ถ.ามี)
๓
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point

๓

๓

๓

๓

วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point
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หัวข.อ/รายละเอียด

๑๑

รูปแบบการพัฒนาของประเทศต7างๆ

๑๒

- ปUญหาการพัฒนาเศรษฐกิจทาง
ดQานสังคม,วัฒนธรรม
- ปUญหาในการกําหนดการพัฒนา
เศรษฐกิจ
- นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ปUญหา
- นโยบายของรัฐ,การวางแผนและ
การเลือกโครงการ
- นโยบายทางดQานการเงินและการ
คลัง
- นโยบายทางดQานประชากร
- นโยบายทางดQานชุมชน
- นโยบายเศรษฐกิจดQานต7างประเทศ
- นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทยโดยสังเขป
ลงปฏิบัติการภาคสนามเพื่อบริการ
วิชาการแก7สังคม จัดโครงการนิสิต
อาสาพัฒนาชนบท

๑๓

๑๔

๑๕

ร7วมกันสรุปโครงการ สรุปการจัด
กิจกรรม ปUญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแกQไขปUญหา จากการลง
มือจัดทําโครงการนิสิตอาสาพัฒนา
ชนบท/จัดทํารูปเล7ม

๑๖

สอบปลายภาค

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู.สอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช. (ถ.ามี)
๓
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point
๓
วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point

๓

วิธีการ : บรรยาย ยกตัว พระคมสัน ฐิตเมธโส
อย7างประกอบ อภิปราย
กลุ7มจากกรณีศึกษา
สื่อที่ใช. : เครื่องฉายขQาม
ศีรษะ, Power Point

จํานวน ลงพื้นที่จัดโครงการ
พระคมสัน ฐิตเมธโส
๓ วัน ๔ “เศรษฐศาสตรอาสา
คืน พัฒนาชนบท รุ7นที่ ๑๔
จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว7างเดือนกุมภาพันธ
๓
สรุปรายงานผล วิเคราะห พระคมสัน ฐิตเมธโส
ร7วมกันแสดงความคิดเห็น
ระดมความรูQที่ไดQจากการ
ลงพื้นที่ปฏิบัติการจริง
เพื่อสรุปรายงานออกมา
เป^นรูปเล7ม และนําเสนอ
หนQาชั้นเรียนต7อไป
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๘

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู.*

วิธีการประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะหกรณีศึกษา คQนควQา การนําเสนอรายงาน
การทํารายงานกลุ7มและรายงานรายบุคคล
๒
การส7งงานตามที่มอบหมาย
การทําแบบฝ[กหัด/ใบงาน
การเขQาชั้นเรียน
๓
การมีส7วนร7วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
* ระบุผลการเรียนรูQหัวขQอย7อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต7อผลการเรียนรูQ

สัปดาห8ที่
ประเมิน

สัดส6วนของ
การประเมิน

๘
๑๖

๒๐%
๕๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๑

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖.
ยุวัฒน วุฒิเมธี. รูปแบบการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙.
สุเทพ เชาวลิต. หลักการพัฒนาชุมชน. ขอนแก7น: โอเดียนสโตร, ๒๕๒๔.
๒. เอกสารและข.อมูลสําคัญ
เรก ฤกษหร7าย. หลักการส6งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.,๒๕๒๔.
ทํานอง สิงคาลวณิช. พัฒนาการเกษตร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณกิจ, ๒๕๒๓.
บุญสม วราเอกศิริ. ส6งเสริมการเกษตร: หลักและวิธีการ. พิมพครั้งที่๓. เชียงใหม7:สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม7โจQ, ๒๕๓๕.
ปกรณ อังศุสิงห. การฟ[นฟูชนบท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส7วนทQองถิ่น, ๒๕๐๓.
พจน บุญเรือง. ความหมายและขอบเขตการส6งเสริม: การบริหารงานส6งเสริมและพัฒนาชนบท, ๒๕๒๒.
กรุงเทพฯ: สํานักส7งเสริมและฝ[กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ไพฑูรย เครือแกQว. ลักษณะสังคมไทยและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเกื้อกูล, ๒๕๐๖.
๓. เอกสารและข.อมูลแนะนํา
เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขQอในประมวลรายวิชา เช7น Wikipedia คําอธิบายศัพท
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๙

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ8การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- การสนทนากลุ7มระหว7างผูQสอนและผูQเรียน
- แบบประเมินผูQสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธ8การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูQ
๓. การปรับปรุงการสอน
- ประมวลความคิดเห็นของนิสิต
- ผลการประเมินการสอน ปUญหา อุปสรรค เพื่อเป^นขQอมูลในการปรับปรุงการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- มีคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
- มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูQของนิสิตหรืองานที่ไดQรับมอบหมาย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดQมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหQเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๔ ปP หรือตามขQอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขQอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูQสอน เพื่อใหQนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูQนี้กับปUญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารยหรือแนวคิดใหม7ๆ
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