
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา POS ๓๔๐๖ รายวิชา การเมอืงการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

สาขาวชิา รัฐศาสตร์  คณะ/วิทยาลัย  การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   POS ๓๔๐๖  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การเมืองการปกครองส่วนทอ้งถิ่นไทย 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓(๓-๐-๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเลือก 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  ๑๓๒/๑ ม.๘ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบรุ ี/โทร ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙/ E-Mail : dr_chomchai@hotmail.com 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๖๔   โครงการพัฒนา ทบ ห้องเรียน รุน่๔/๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ    ๕๐ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม.ี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่มี. 
 
 
 
๙. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา  
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๑ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา/กระบวนวิชา 

๑) ศกึษาส ารวจสถาบัน รูปแบบและกระบวนการทางการเมอืงและการปกครองของในประเทศตา่ง ๆ  

๒) ศกึษาความเข้าใจการเมืองยุคปัจจุบัน การเมอืงของมนุษย์ที่มคีวามหลากหลายและแตกต่างกัน  

๓) ศกึษาการเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนกันของการเมอืงการปกครองระหว่างประเทศต่างๆ 

๔) ศกึษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงและการปกครอง      

     ๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๑) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการทางการเมอืงและการปกครอง 

 ๒) เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเมอืงยุคปัจจุบัน ความหลากหลายและแตกต่างกัน 

 ๓) เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะหด์้านการเมอืงการปกครองเปรียบเทียบทุกภมูิภาค 

 
หมวดที่๓ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 
     
     POS๓๔๐๖  การเมืองการปกครองส่วนท้องถ่ินไทย     ๓(๓-๐-๖)  
    
     การเมอืงของเมอืงและการเมอืงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคทั้งไทยและต่างประเทศ วิเคราะหล์ักษณะพิเศษของ 
การเมอืงของเมอืงและชนบท ศึกษากระบวนการทางการเมอืง โครงสร้างอ านาจทางการเมอืง ผูม้ีบทบาทและ
อิทธิพลทางการ เมืองตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมอืง สร้างความเข้าใจพลวัตรของการเมอืงของเมือง และ
การเมอืงท้องถิ่นเพื่อให้เห็น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเชงิเปรียบเทียบ
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยายไมน่อ้ยกว่า 
 ๔๕ ชั่วโมง 

ตอ่ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของ 

นักศกึษาเฉพาะราย 

 
ไมม่กีารฝกึปฏิบัตงิานภาคสนาม 

ตามความตอ้งการ 
ของนักศกึษาเฉพาะราย 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง .. ช้ัน ... อาคาร .. คณะ/วิทยาลัย การเมืองและการปกครอง 
           ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มอืถือ  ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)   dr_chomchai@hotmail.com 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line). ID LINE :  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)....... 
 
 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรมให้สามารถด าเนนิชีวติรว่มกับผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม และพฒันาผู้เรยีนให้มีความรับผดิชอบ ขยนั ซื่อสัตย์ มีวนิยัในตนเอง และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ ไม่เอา
เปรียบผู้รว่มงาน โดยผูส้อนจะพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกับการศึกษาได้อย่างดี โดยมคีุณธรรมจรยิธรรม ดังนี้ 

 (๑)  มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ มีความมุง่มัน่ในการท างานใหส้ าเร็จ 
  (๒)  มนี้ าใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเหน็ใจผู้อืน่ 
 (๓)  มีความซือ่สตัย ์กตัญญู เที่ยงธรรม 
 (๔)  สุภาพ อ่อนน้อมถอ่มตน รูจ้ักกาลเทศะ ใจกวา้ง รับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่ 
 (๕)  มีจติส านึกและตระหนักในคุณคา่ของการเป็นนักรัฐศาสตร ์
       (๖)     มีความรับผดิชอบต่อตนเอง/วิชาชีพ สงัคม รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย ์
 (๗)  เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคับขององคก์รและสงัคม 
๑.๒   วิธีการสอน  

                   (๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางรัฐศาสตร ์
โดยสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการ   

 
      (๒) มอบหมายงาน ให้นกัศึกษาจัดท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมุง่เน้นใหน้ักศึกษาตระหนัก ถงึ 

ความซื่อสัตย์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ โดยไม่ลอกเลียนแบบ 
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      (๓) อภิปรายกลุ่ม 
      (๔) ก าหนดใหน้ักศึกษาหาตัวอย่างหรอืกรณศีึกษาทีเ่ก่ียวข้อง 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

                    (๑) พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห้และตรงเวลา 
                    (๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                    (๓) ประเมินผลการวเิคราะห์กรณศีึกษา 
                    (๔) ประเมนิผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
               (๑) ผู้เรยีนตอ้งมีความรูแ้ละความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 
                (๒) ผู้เรยีนตอ้งมีความรูห้ลักการทางทฤษฎีและรู้ขั้นตอนและวธิีการปฏบิัติ 
               (๓) ผู้เรยีนมีความสามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์วิเคราะห์อธิบายสังคมตามกรณีศึกษา 
               (๔) มีความรูใ้นแนวกว้างทีส่ามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับสภาพแวดล้อมด้านการเมือง 
                        การบรหิาร เศรษฐกิจ และสังคม 
               (๕)มีความสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
๒.๒   วิธีการสอน ออนไลน์/ระบบไลน ์

        (๑) การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสรมิกระบวนการคิด  
        (๒) บรรยายเพื่อใหน้ักศึกษาเข้าใจเนือ้หา และให้ท าแบบฝึกหัด   
        (๓) การสอนโดยใช้กระบวนการสืบค้น เนน้พฤติกรรม ให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
        (๔) ให้นสิิตแบ่งกลุ่มอภปิรายพรอ้มท ารายงานกลุม่  และการทดสอบยอ่ย                                                                                              
 
๒.๓    วธิกีารประเมนิผล  

                    (๑)  ดูพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเขา้ห้องเรียน และการถามตอบ 
                    (๒)  ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน การพูดและบุคลิกภาพ 
                    (๓)  ประเมินจากการส่งงานตามทีส่ั่งครบ และการทดสอบยอ่ย  
                    (๔)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  
 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
       (๑) สามารถประยุกต์ใช ้ความรูภ้าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
       (๒)  สามารถพัฒนาทักษะการคิด เพื่อศึกษาเนือ้หาและวิเคราะห์ขอ้มลู  

                    (๓) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้และวิธีแสวงหาความรูอ้ย่างถูกต้อง   
 
๓.๒   วิธีการสอน ออนไลน์/ระบบไลน์ 
        (๑)  บรรยาย อภิปราย กรณศีึกษารว่มกันในช้ันเรยีน 
        (๒)  ใช้กระบวนการกลุม่และรายบุคคลมอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  
    เพือ่แสวงหาความรูว้ิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้  
        (๓)  ฝึกปฏิบัติการน าเสนอรายงานกลุม่/บุคคล 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 
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(๑) วัดจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท  
(๒) ประเมินจากการวดัผลการศึกษาความรูท้ี่ได้จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห ์การอภิปรายกลุ่ม  
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
     (๑) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งเพื่อนในการท างาน  
    (๒)  พัฒนาความเปน็ผูน้ า ผูต้ามและผู้รับผดิชอบในการท างานเปน็ทีม 

               (๓)  พัฒนาการเรยีนรูด้้วยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานที่มอบหมายให้  
๔.๒   วิธีการสอน ออนไลน์/ระบบไลน์ 

 (๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง และท ารายงาน 
 (๒) จัดกจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม            

       น าเสนอรายงาน 
  (๓) น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
                      (๒) การมีสว่นรว่มในการในการน าเสนอ ด้วยสือ่เทคโนโลยี 

 (๓) ประเมินจากการที่น าเสนอรายงาน  และพฤติกรรมการท างานเป็นทมี 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     (๑)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ในการพดู การเขยีน การท ารายงาน และการน าเสนอ 
    (๒)  พัฒนาทักษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณศีึกษา 
    (๓)  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเตอร์เนต็ 

               (๔)  ทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทาง Email   
                รวมทั้งทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

๕.๒   วิธีการสอน ออนไลน์/ระบบไลน์ 
(๑) น าเสนอโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๒) จัดประสบการณ์ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จากเว็บไซต ์สื่อสิง่พิมพ ์สื่อการ

      สอน  และท ารายงานจากแหล่งที่มาของข้อมลูที่นา่เชื่อถือ  
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
(๒)  ทักษะการเขยีนรายงาน 
(๓)  ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔)  ความสามารถในการใช้ทักษะและเทคนิคการวเิคราะหข์้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 

๖. ด้านอื่นๆ      - ไม่มี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล  

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา  

- การประเมินผล เนื้อหาและขอบเขต 

และแนวการศกึษา 

    ๓ กจิกรรม  

-บรรยาย และค าถามทา้ยบท. 

แนะน าอธิบายเนื้อหารายวชิา 

จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวชิา 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล  

-บรรยายเนื้อหาการศกึษา และให้

ค าถามท้ายบท. 

สื่อทีใ่ช้  Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๒ ทฤษฎีและแนวคิดการการเมอืง 

ปกครองท้องถิน่ 

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกีย่วกับหัวขอ้ท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วีดทัีศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๓ แนวคิดทางเกี่ยวกับการเมืองการ 

ปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วีดทัีศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

     

๔ 

 

แนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วีดีทัศน์ 

๕ การกระจายอ านาจสูท่้องถิ่น และ 

ลักษณะของการเมืองท้องถิ่นของไทย 

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วีดีทัศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๖ กรณี ศึกษาการเมืองการปกครอง 

ท้องถิ่นในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 

อนิโดนีเซีย  

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วีดทัีศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๗ กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่นใน 

เอเชยี เช่น เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น 

อนิโดนีเซีย (ต่อ) 

- กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วีดทัีศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๘ สอบกลางภาค ๓   

๙ การกระจายอ านาจของไทย ๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วีดทัีศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๐ สรุป/ การกระจายอ านาจของไทย 

(ต่อ) 

๓  การเรียนการสอน  

ออนไลน์ ระบบ Line 

กจิกรรม 

-บรรยายเนื้อหาการศกึษา และให้

ค าถามท้ายบท. 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สื่อทีใ่ช้  Power Point / เอกสาร Word  

/วดีีทัศน์ 

๑๑ อุปสรรคการกระจายอ านาจในการ 

ปกครองท้องถิน่ไทย 

๓ การเรียนการสอน  

ออนไลน์ ระบบ Line 

กจิกรรม 

-บรรยายเนื้อหาการศกึษา และให้

ค าถามท้ายบท. 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลนร์ะบบ Line และ 

Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๒ กรณีศึกษา /ปัญหาทีเ่กิดขึ้นในปัจจุบัน ๓ การเรียนการสอน  

ออนไลน์ ระบบ Line 

กิจกรรม 

-บรรยายเนื้อหาการศึกษา และให้

ค าถามท้ายบท. 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลนร์ะบบ Line และ 

Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๓ กรณีศึกษา /ปัญหาทีเ่กิดขึ้นในปัจจุบัน

(ต่อ) 

๓ การเรียนการสอน  

ออนไลน์ ระบบ Line 

กจิกรรม 

-บรรยายเนื้อหาการศกึษา และให้

ค าถามท้ายบท. 

สื่อทีใ่ช ้ ออนไลนร์ะบบ Line และ 

Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๔ การน าเสนอใบงานเดี่ยว/กลุ่ม ๓ การเรียนการสอน  

ออนไลน์ ระบบ Line 

กจิกรรม 

-บรรยายเนื้อหาการศกึษา และให้

ค าถามท้ายบท. 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลนร์ะบบ Line และ 

Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๕ การน าเสนอใบงาน/ กรณีศึกษา  การเรียนการสอน  

ออนไลน์ ระบบ Line 

กจิกรรม 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

-บรรยายเนื้อหาการศกึษา และให้

ค าถามท้ายบท. 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลนร์ะบบ Line และ 

Power Point / เอกสาร Word   

๑๖ -สรุปเนื้อหา ก่อนสอบปลายภาค ๓  -สรุปเนื้อหา/ ตอบข้อสักถาม 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลนร์ะบบ Line และ 

Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วธิกีารประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

   ๑.๑, ๒.๑, 

๓.๑ 

สอบปลายภาค ๑๗ ๔๐% 

๑.๑, ๑.๓, ๒.๑, 

๓.๑, ๔.๑, ๔.๒, 

๔.๔ 

วิเคราะห์กรณศีึกษา คน้ควา้ การน าเสนอ 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๔๐% 

    ๑.๑, ๒.๑ 

 

 

การเขา้ชั้นเรยีนแบบฝึกหัดและการมีส่วนร่วม 

อภิปราย เสนอความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐% 

 

 

 

หมวดท่ี  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 ๑) ธเนศวร ์เจรญิเมือง. (๒๕๕๑). ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น.  
  กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.  
 ๒) ปธาน สุวรรณมงคล. (๒๕๕๔). การกระจายอ านาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย. กรุงเทพฯ:  
  ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
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  ๓) อเนก เหล่าธรรมทัศน.์ (๒๕๕๒). แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของ  
  ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ            รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า              - ไม่ม ี– 
 

      

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน และสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อการ ปรับปรุงอาจารย์และแนวทางการเรียนการสอนแบบ ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินทีจ่ะได้ขอ้มูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรอืทีมผูส้อน หรอืผลการเรียนของนักศกึษา 

เป็นต้น) 

  ประเมินจากการประเมินผูส้อน  ผลการเรียนของนักศึกษาจากการสอบถามนักศึกษาในระหว่างจัดการเรียน
การสอนการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
      - ระดับผลการเรียนของนักศกึษา 

           - การทวนสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ 
 
๓. การปรับปรุงการสอน  

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้

อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

  ผู้สอนทบทวนวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา  เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ โดยปรับปรุงเนื้อหาที่สอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ปรับปรุงเนื้อหา
ให้สั้นและกระชับ ให้สามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพยายามปรับการพูดให้ช้าลง และย้ าค าพูด เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกใหม้ากขึ้น เช่น การกระตุ้นใหแ้สดงความคิดเห็น คดิรูปแบบในการน าเสนอโดยการ
แสดงบทบาทเป็นผู้สอน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน 

หรอืส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ความรับผิดชอบจากการเข้าช้ันเรียน การท างานกลุ่ม การ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การตรวจเช็คใบงาน แฟ้มสะสมงาน ผลการทดสอบย่อย ผลการสอบ
ระหว่างภาคเรียน ผลการสอบปลายภาคเรียน และการทวนสอบจากอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นที่สอนในรายวิชาเดียวกัน  
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ดังนี้ 

           ๑. ปรับปรุงรายวิชาอย่างนอ้ยทุก ๑ ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
           ๒. เปลีย่นหรอืจัดการเรียนการสอนเป็นทีม หรอืแบ่งหัวข้อตามความรับผดิชอบ 
 

*********************** 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

 
รหัสวิชา    POS ๓๔๐๖  

ชื่อรายวิชา 

 การเมอืงการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

 

                       
 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


