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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
วชิา ผูนาํทองถิน่กบัการพฒันาสังคม 
ภาคเรยีนที ่3 ปการศกึษา 2552 

วทิยาลยันานาชาติภมูภิาคลุมนํา้โขง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

1. ขอมูลทัว่ไป 
รหัสวิชา    IL 2220 
ช่ือวิชา  (ภาษาไทย)  ผูนําทองถิ่นกับการพัฒนาสังคม 
 (ภาษาอังกฤษ)  Local Leader and Social Development    
เง่ือนไขรายวิชา   ไมมี 
จํานวนหนวยกิต / ช่ัวโมง  3 (2-2-5) 
วัน / เวลาเรียน   วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี คาบที่ 1-4 เวลา 08.30-11.00 น. 
ผูสอน    อาจารยปรัชญาณนิทร วงศอทิติกุล 
หมายเลขติดตอ   085-988-2834 
E-mail    tawan_wong@hotmail.com 
เวลาใหคําปรกึษา   วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13:00-16:00 น. 

2. คาํอธบิายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดผูนํา (Leader) แนวคิดภาวะผูนํา (Leadership) แนวคิดการพัฒนาสังคม (Social Development) 

แนวคิดความทันสมัย (Modernization Theory) ทฤษฎีการพ่ึงพา (Dependency Theory) แนวคิดระบบโลก (World 
System Theory) แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (Community Cultural Concepts) แนวคิดวาทกรรมการพฒันา 
(Development Discourse) ความเปนมาและพัฒนาการของการพัฒนาของประเทศไทย การพัฒนากระบวนทัศนใหมเกี่ยวกับ
บทบาทผูนําและกระบวนการพัฒนา 

3. วตัถปุระสงค 
1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในความเปนผูนํา ภาวะผูนํา  
2) เพ่ือใหนักศึกษาเกดิกระบวนทศันและวิสัยทัศนเกี่ยวกบัทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
3) เพ่ือท่ีนักศึกษาจะสามามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงประยุกต และรูทันตอสถานการณทางสังคม

ในยุคปจจุบัน 
4) เพ่ือนักศึกษาไดทราบถึงจุดเดนและจดุดอยของนโยบายการพัฒนาโดยรฐั  

4. การวดัผลและประเมนิผล 
1) การบรรยายในช้ันเรียน (Lecturing) และ การวิพากษ (Critical Approach)  
2) การศึกษาภาคสนาม 
3) ศึกษาคนควาดวยตนเอง มอบหมายงาน กิจกรรมกลุม และรายงานการศึกษาภาคสนาม 
4) การวัดผลและประเมินผลการเรียนจากกิจกรรมตอไปนี้ 

ก. งานมอบหมาย   20 คะแนน
ข. การสอบกลางภาค  25 คะแนน 
ค. การสอบปลายภาค   30 คะแนน 
ง. รายงาน    15 คะแนน 
จ. จิตพิสัย    10 คะแนน 

* สิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาตองมีเวลาเขาช้ัน เรียนไม
นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และตองสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมายครบทุกช้ินงาน 
 

5) มาตรฐานการใหระดับคะแนน 
80-100 76-79 70-75 66-69 60-65 56-59 50-55 49-0

A B+ B C+ C D+ D F
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5. สือ่การสอน 

คอมพิวเตอร เครื่องฉายแผนทึบ/LCD หนังสือ บทความ เอกสารการสอน กฤตภาคขาว (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) แผนสาร
คดีวีดีทัศน (VCD, DVD) PowerPoint Presentation, Mind Mapping 

6. เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
1. Dubrin, Andrew J. Leadership: Research Findings, Practice, and Skills. Geneva, 

Illinois: Houghton Miffin, 1995. 
2. Northouse, Peter G. Leadership: Theory and Practice. California: SAGE, 2001. 
3. เนตรพัณณา ยาวริาช. ภาวะผูนาํและผูนาํเชิงกลยทุธ. กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กซเพลส, 2550. 
4. ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพฒันา: อาํนาจ ความรู ความจริง เอกลกัษณ และความเปนอื่น. กรุงเทพฯ: วิภาษา, 

2549. 
5. พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพฒันาทีย่ั่งยนื. พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโกมลคีมทอง, 2540. 
6. วิเชียร วิทยอุดม. ภาวะผูนาํ. กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ, 2550. 
7. สัญญา สญัญาววิฒัน. ทฤษฎแีละกลยทุธการพฒันาสงัคม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. 
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
9. บทความวิชาการ (จัดเตรียมโดยผูสอน)  
10. รายงาน/งานวิจยัประจําปของหนวยงานและองคกรดานการพัฒนาสังคม ไดแก  

i. กระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย (M-Society  
ii. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (NESDB) 
iii. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

11. ขาวสารประจําวนั 
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7. ตารางการเรยีนรู 
สปัดาหที ่/ ครั่งที่ สาระการเรยีนรู กิจกรรม

(เนนผูเรียนเปนสาํคัญ) 
ผลลัพธการเรยีนรู สือ่และแหลงการเรยีนรู ชิ้นงานมอบหมาย 

สปัดาหที ่1 / ครั้งที ่1
9 ก.พ. 53 

แนะนํารายวิชา 
แนวคิดผูนํา (Leader) 

บรรยาย นักศึกษาเขาใจในวัตถุประสงค
รายวิชาและเขาใจในแนวคิด
ผูนําและการเรียนการสอนแบบ
วิพากษ (Critical 
Approach) 

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 1 

สปัดาหที ่1 / ครั้งที ่2
12 ก.พ. 53 

ภาวะผูนํา (Leadership) บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเขาใจในความสําคัญ
ชองภาวะผูนําและคุณลักษณะที่
จําเปนสําหรับผูนํา 

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 1 

สปัดาหที ่2 / ครั้งที ่1
16 ก.พ. 53 

แนวคิดการพัฒนาสังคม
(Social 
Development) 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเขาในที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 2 

สปัดาหที ่2 / ครั้งที ่2
18 ก.พ. 53 

สํารวจทฤษฏีการพัฒนาสังคม
(Development 
Theories)  

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาไดรับความรูเชิงทฤษฎี
การพัฒนาตาง ๆ 

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 2 

สปัดาหที ่3 / ครั้งที ่1
23 ก.พ. 53 

วาทกรรมกับการพัฒนา 1
(Discourse and 
Development) 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเกิดความเขาในคาํวา 
“วาทกรรม” และ “การ
พัฒนา”  

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 3 

สปัดาหที ่3 / ครั้งที ่2
25 ก.พ. 53 

วาทกรรมกับการพัฒนา 2
(Discourse and 
Development) 

อภิปรายกลุมในชั้นเรียน
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเกิดความเขายิ่งขึ้นตอ
“วาทกรรม” และ “การ
พัฒนา” 

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 3 
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สปัดาหที ่/ ครั่งที่ สาระการเรยีนรู กิจกรรม
(เนนผูเรียนเปนสาํคัญ) 

ผลลัพธการเรยีนรู สือ่และแหลงการเรยีนรู ชิ้นงานมอบหมาย 

สปัดาหที ่4 / ครั้งที ่1
2 ม.ีค. 53 

แนวคิดความทนัสมัย
(Modernization 
Theory) 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเขาใจและสามารถ
อธิบายการพัฒนาโดยอิงหลกั
ทฤษฎีได 

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 4 

สปัดาหที ่4 / ครั้งที ่2
4 ม.ีค. 53 

แนวคิดการพึ่งพา 
(Dependency 
Theory) 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเขาใจและสามารถ
อธิบายการพัฒนาโดยอิงหลกั
ทฤษฎีได 

เอกสารประกอบการสอน ใบงานการเรียนรู 4 

สปัดาหที ่5 / ครั้งที ่1
9 ม.ีค. 53 

การบรรยายพิเศษ หัวขอ 
“ผูนาํทองถิน่ควรพฒันาสงัคม
อยางไรใหประสบความสาํเรจ็” 
โดย นายจติร ใจขนัธ 
นายกเทศมนตร ี

บรรยาย
รับฟงการบรรยายจาก
วิทยาการพิเศษ 
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 
 

นักศึกษาไดรับประสบการ 
มุมมอง เพิ่มวิสัยทัศนจาก
วิทยากรบรรยายพิเศษ 
เกี่ยวกับงานดานการพัฒนา
สังคม (ทองถิ่น) 

เอกสารประกอบการบรรยาย
สื่อนําเสนอ 

ใบสรุปการเรียนรูจากการเขา
ฟงบรรยาย 

สปัดาหที ่5 / ครั้งที ่2
11 ม.ีค. 53 สอบกลางภาค 3 / 2552 (25 คะแนน) 

สปัดาหที ่6 / ครั้งที ่1
16 ม.ีค. 53 

แนวคิดระบบโลก (World 
System Theory) 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเขาใจและสามารถ
อธิบายการพัฒนาโดยอิงหลกั
ทฤษฎีได 

เอกสารประกอบการบรรยาย ใบงานการเรียนรู 5 

สปัดาหที ่6 / ครั้งที ่2
18 ม.ีค. 53 

แนวคืดวัฒนธรรมชุมชน 
(Cultural 
Community Concept) 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาเขาใจและสามารถ
อธิบายการพัฒนาโดยอิงหลกั
ทฤษฎีได 

เอกสารประกอบการบรรยาย ใบงานการเรียนรู 5 

สปัดาหที ่7 / ครั้งที ่1
23 ม.ีค. 53 

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ไทย 1 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาทราบถึงทิศทางการ
พัฒนาของประเทศไทยตั้งแตเริ่ม

เอกสารประกอบการบรรยาย ใบงานการเรียนรู 6 
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สปัดาหที ่/ ครั่งที่ สาระการเรยีนรู กิจกรรม
(เนนผูเรียนเปนสาํคัญ) 

ผลลัพธการเรยีนรู สือ่และแหลงการเรยีนรู ชิ้นงานมอบหมาย 

มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ถึง
ฉบับ 10 

สปัดาหที ่7 / ครั้งที ่2
24 ม.ีค. 53 

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ไทย 2 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาทราบถึงทิศทางการ
พัฒนาของประเทศไทยผาน 
รางแผนการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่11 

เอกสารประกอบการบรรยาย ใบงานการเรียนรู 7 

สปัดาหที ่8 / ครั้งที ่1
30 ม.ีค. 53 

การพัฒนากระบวนทัศนใหม
เกี่ยวกับบทบาทผูนําและ
กระบวนการพัฒนา 1 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาสามารถปรับกระบวน
ทัศนตอการพัฒนาและบทบาท
ผูนําการพัฒนาได 

เอกสารประกอบการบรรยาย ใบงานการเรียนรู 8 

สปัดาหที ่8 / ครั้งที ่2
1 เม.ย. 53 

การพัฒนากระบวนทัศนใหม
เกี่ยวกับบทบาทผูนําและ
กระบวนการพัฒนา 2 

บรรยาย
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาสามารถปรับหรอืสราง
กระบวนทัศนใหมตอการพัฒนา
และบทบาทผูนําการพัฒนาได 

เอกสารประกอบการบรรยาย ใบงานการเรียนรู 8 

สปัดาหที ่9 / ครั้งที ่1
6 เม.ย. 53 

การเขารับฟงบรรยายพิเศษนอก
สถานที่ หัวขอ “ทศิทางการ
พัฒนาสังคมและทองถิน่ของ
จังหวดัเชยีงราย”โดย
หนวยงานดานการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย 

บรรยาย
รับฟงการบรรยายจาก
วิทยาการพิเศษ 
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยน 
 

นักศึกษาเกิดมุมมอง และ
ความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

เอกสารประกอบการบรรยาย
สื่อนําเสนอ 

รายงานสรุปการเรียนรูจากการ
เขาฟงบรรยาย 

สปัดาห 9 / ครัง้ที ่10
9 เม.ย. 53 สอบปลายภาค 3 / 2552 (30 คะแนน) 




