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รายละเอียดของรายวิ ชา (Course Specification)
รหัสวิ ชา PPA๑๑๐๓ รายวิ ชา การปกครองท้องถิ่ นไทย (Thai Local Government)
กลุ่มสาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์ วิ ทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่

๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

PPA๑๑๐๓
การปกครองท้องถิน่ ไทย
Thai Local Government

๒. จานวนหน่ วยกิ ต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาแกน
๔. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
๔.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา อาจารย์สนั ต์ชยั รัตนะขวัญ
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี กลุ่มเรียน ๐๑๑
๕. สถานที่ติดต่อ
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผูเ้ รียนทีร่ บั ได้

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E – Mail: vilasinee.ji@ssru.ac.th
๑ / ชัน้ ปี ท่ี ๑
ประมาณ ๘๐ คน

๗. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …...............................................................
๘. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
๙. สถานที่เรียน

…...............................................................

อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และออนไลน์ผ่าน
Google Meet
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๑๐.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อ ให้นัก ศึก ษาได้เ ข้าใจถึงแนวคิด ทฤษฎีทางการปกครองที่เ ป็ น รากฐานของการปกครองท้อ งถิ่น และ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และเกิดความเข้าใจถึงประวัติ พัฒนาการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปกครอง
ท้องถิน่ กับการปกครองส่วนกลาง และรูปแบบต่างๆ ของการปกครองท้องถิน่ ไทย
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือ่ ปรับปรุงรายวิชาให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั
และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑. คาอธิ บายรายวิ ชา
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย การศึกษาจะครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม รูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปั ญหาการปกครองท้องถิน่ ไทย ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิน่
ไทยในอนาคต
Concept of decentralization, concept of local government focusing on the local government of Thailand;
the study covers the structure of general public administration of the kingdom, the structure of the local
government, its history and development, its internal structure, its organizational components, its problems
and its future trends.
๒. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัวโมง)
่

สอนเสริ ม
(ชัวโมง)
่

๓ ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชัวโมง)
่

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชัวโมง)
่

ไม่มี

๖ ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

๓. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๑ ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้ เ รีย นมีค วามสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
มีวจิ ารณญาณ โดยไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสียจากการกระทานัน้ ๆ ทัง้ ต่อตนเองและสังคม
 (๒) ผู้เรียนปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เคารพระเบียบปฏิบตั แิ ละจรรยาบรรณของนั กศึกษาและ
วิชาชีพ และคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
๑.๒ วิ ธีการสอน
(๑) วิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิน่
(๒) อภิปรายกลุ่ม
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปกครองท้องถิน่
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตรง
เวลา
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสาคัญในเนื้อหาด้านการปกครอง
ท้องถิน่ ไทย
 (๒) ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่าและความสาคัญของการปกครองท้องถิน่ ไทยภายใต้บริบท
ความเปลีย่ นแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 (๓) ผู้เ รีย นมีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ปั จ จัย แวดล้อ มทางการเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คมที่ส่ง
ผลกระทบต่อการปกครองท้องถิน่ ไทย
๒.๒ วิ ธีการสอน
(๑) บรรยายในชัน้ เรียนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(๒) การทางานกลุ่ม
(๓) การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๔) การมอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิน่ ไทย
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
(๒) ทดสอบย่อยหลังบทเรียน
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๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการนาองค์ความรูม้ าคิดวิเคราะห์ในประเด็นเกีย่ วกับการพัฒนาและ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไทย
 (๒) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาและสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพือ่ แสวงหา
แนวทางการจัดการและทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ ของไทย
๓.๒ วิ ธีการสอน
(๑) การอภิปรายในชัน้ เรียน การแสดงความคิดเห็นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
(๒) การทารายงานวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
(๒) การนาเสนอรายงานการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม สามารถแลกเปลีย่ นและรับฟั ง ความคิดเห็น
ที่แ ตกต่ า ง เพื่อ สร้า งความเข้า ใจที่ส อดคล้อ งตรงกัน และหาข้อ สรุ ป ร่ ว มกัน ภายใ นกลุ่ ม มีค วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและเพือ่ นร่วมงาน และร่วมกันแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วง
 (๒) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการประสานการทางานร่วมกันภายในกลุ่ม มีทกั ษะในการสื่อสาร เพื่อ
แลกเปลีย่ นและนาเสนอความคิดเห็น ทัง้ ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างราบรื่น
 (๓) ผูเ้ รียนมีการแสดงออกถึงภาวะความเป็ นผูน้ าในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในการทางานร่วมกันและ
สามารถแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบร่วมกัน
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
๔.๒ วิ ธีการสอน
(๑) มอบหมายงานในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่างๆ
(๒) มอบหมายงานให้คน้ คว้าและศึกษาด้วยตนเอง เช่น ให้เลือกและอ่านบทความทีเ่ กีย่ วข้อง
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) การนาเสนอรายงานผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๒) พฤติกรรมและปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนในการรับฟั งข้อโต้แย้งและข้อเสนอแนะระหว่างกัน
๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เ รียนมีค วามสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การค้นคว้า ข้อ มูล และหาความรู้
เกีย่ วกับเนื้อหาทีเ่ รียนรูใ้ นชัน้ เรียน และการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมตามความสนใจของผูเ้ รียนแต่ละคน
 (๒) ผู้เ รีย นมีค วามสามารถในการใช้เ ทคนิ ค พื้น ฐานทางสถิติ การประมวลผลข้อ มูล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจยั เบือ้ งต้น
หน้า | ๔
รายวิชา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มคอ.๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก



(๓) ผู้เ รียนมีค วามสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อ การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อ
นาเสนอข้อมูลและผลการศึกษาค้นคว้าแก่เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๕.๒ วิ ธีการสอน
(๑) มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(๒) มอบหมายให้นาเสนอรายงานกรณีศกึ ษาในชัน้ เรียน โดยใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) การนาเสนอรายงานกรณีศกึ ษา
(๒) การนาเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รบั ผิดชอบ
ซึง่ จะปรากฏอยูใ่ นแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๑
แนะนารายวิชา ขอบข่าย
และวิธกี ารประเมินผล

จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิ จกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- แนะนารายวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เกณฑ์การประเมินผล
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
- แบ่งกลุ่มกาหนด
หัวข้อทารายงาน
กรณีศกึ ษา
- ทาแบบทดสอบ
ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกีย่ วกับการปกครอง
ท้องถิน่ ไทยก่อนเรียน
ผ่าน Google Forms
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet
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จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิ จกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- บรรยายประกอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกสารการสอนและ
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๓
แนวคิดเกีย่ วกับการกระจายอานาจ

๓

- บรรยายประกอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกสารการสอนและ
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๔
แนวคิดเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่

๓

- บรรยายประกอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกสารการสอนและ
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๕
รัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปกครองท้องถิน่

๓

- บรรยายประกอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกสารการสอนและ
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๒
รูปแบบของรัฐ และการจัดระเบีย บ
บริหารราชการแผ่นดิน
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หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๖
พัฒนาการการปกครองท้องถิน่ ไทย
(ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ถึงก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕)

สัปดาห์ที่ ๗
พัฒนาการการปกครองท้องถิน่ ไทย
(ภายหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็ นต้นมา)

สัปดาห์ที่ ๙
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิ จกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- บรรยายประกอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกสารการสอนและ
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

๓

- ทบทวนบทเรียนผ่าน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
link ใน Google
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Classroom
- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet
- ทดสอบย่อย ผ่าน
Google Forms

สัปดาห์ที่ ๘ สอบกลางภาค
๓
- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ
Power point
- ดูคลิปวีดโี อ และ
อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน ผ่าน Google
Meet

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
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จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิ จกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ
Power point
- ดูคลิปวีดโี อ และ
อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๑
องค์การบริหารส่วนตาบล

๓

- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ
Power point
- ทดสอบย่อย ผ่าน
Google Forms
- การดูตวั อย่าง
กรณีศกึ ษาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ผ่าน Youtube
- ดูคลิปวีดโี อ และ
อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน ผ่าน Google
Meet

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิลาสินี จินตลิขติ ดี

สัปดาห์ที่ ๑๒
กรุงเทพมหานคร

๓

- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ
Power point
- ดูคลิปวีดโี อ และ
อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน ผ่าน Google
Meet

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิลาสินี จินตลิขติ ดี

หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๑๐
เทศบาล

ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
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จานวน
ชัวโมง
่
๓

หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๑๓
เมืองพัทยา

กิ จกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ
Power point
- ดูคลิปวีดโี อ และ
อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน ผ่าน Google
Meet

ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิลาสินี จินตลิขติ ดี

สัปดาห์ที่ ๑๔
ปั ญหาการปกครองท้องถิน่ ไทย

๓

- บรรยายประกอบ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอกสารการสอนและ
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๕
แนวโน้มการปกครองท้องถิน่ ไทยใน
อนาคต

๓

- ทบทวนบทเรียนผ่าน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
link ใน Google
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
Classroom
- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๖
สรุปและรายงานกรณีศกึ ษา

๓

- นาเสนอรายงานและ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิปราย/วิจารณ์
วิลาสินี จินตลิขติ ดี
รายงานซึง่ กันและกัน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๗ สอบปลายภาค
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๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
๑
๒.๑, ๒.๒, สอบ
๒.๓, ๓.๑,
- สอบย่อย
๓.๒
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
๒
๑.๑, ๑.๒, การเข้าชัน้ เรียน การอภิปราย
๑.๓
และแสดงความคิดเห็นใน
ชัน้ เรียน
๓
๔.๑, ๔.๒, ผลงานและการนาเสนอ
๕.๑, ๕.๒ กรณีศกึ ษา

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

๗, ๑๑
๘
๑๗
ตลอดภาคเรียน

๑๐%
๓๐%
๓๐%
๑๐%

๑๖

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) วิลาสินี จินตลิขติ ดี. (๒๕๖๐). การปกครองท้องถิน่ ไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) โกวิทย์ พวงงาม. (๒๕๕๐). การปกครองท้องถิน่ ไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต (พิมพ์ครัง้ ที่ ๖).
กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
๒) ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (๒๕๔๙). การปกครองท้องถิน่ ไทย. กรุงเทพฯ : พิฆเนศ พริน้ ท์ตง้ิ เซ็นเตอร์.
๓) ธนิษฐา สุขะวัฒนะ. (๒๕๕๐). ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : รูปแบบและความเป็ น
ไปได้. นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิน่ สถาบันพระปกเกล้า.
๔) ธเนศวร์ เจริญ เมือ ง. (๒๕๕๑). ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิน่ กับการบริหารจัดการท้อ งถิน่
(ภาคแรก). กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
๕) ธเนศวร์ เจริญเมือง. (๒๕๕๐). การปกครองท้องถิน่ กับการบริหารจัดการท้องถิน่ อีกมิตหิ นึง่ ของอารยธรรม
โลก ภาคแรก: จากยุคกรีกถึงยุคทุนนิยมตะวันตก. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
๖) นคริน ทร์ เมฆไตรรัต น์ และคณะ. (๒๕๔๖). ทิศ ทางการปกครองท้อ งถิน่ ของไทยและต่า งประเทศ
เปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
๗) บูฆอรี ยีหมะ. (๒๕๕๐). การปกครองท้องถิน่ ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๘) วีระศัก ดิ ์ เครือ เทพ. (๒๕๔๘). นวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิน่ . คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หน้า | ๑๐
รายวิชา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มคอ.๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๙) วุฒสิ าร ตันไชย. (๒๕๔๘). การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พิมพ์ครัง้ ที่ ๖). กรุงเทพฯ :
เอ.พี. กราฟิ ค ดีไซน์และการพิมพ์.
๑๐) สถาบันพระปกเกล้า. (๒๕๔๕). การกระจายอานาจและการปกครองท้องถิน่ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิน่ สถาบันพระปกเกล้า.
๑๑) สุพรรณี เกลื่อนกลาด. (๒๕๔๙). กลุ่มผลประโยชน์กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : กรณีศกึ ษา ๔ เทศบาล
นครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑๒) สมคิด เลิศไพฑูรย์. (๒๕๔๗). กฎหมายการปกครองท้องถิน่ . กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา.
๑๓) เอนก เหล่ า ธรรมทัศ น์ . (๒๕๕๒). อภิว ฒ
ั น์ ท้อ งถิน่ : สารวจทฤษฎีการเมือ งเพือ่ สร้ างท้อ งถิน่ ให้เป็ น
ฐานใหม่ของประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน
๒) แบบประเมินผูส้ อน
๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
๑) อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนจากนักศึกษา
๒) จัดให้มกี ารทวนสอบหรือสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
๓. การปรับปรุงการสอน
๑) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบ
โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร สรุปปั ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิน้ สุดการสอน เพื่อเป็ นข้อมูล
เบือ้ งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
๒) ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนั สถานการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเหมาะสมกับ
นักศึกษารุ่นต่อไป
หน้า | ๑๑
รายวิชา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มคอ.๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
มีคณะกรรมการทวนสอบในกลุ่มสาขาวิชาทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา เช่น ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบกับข้อสอบ เพือ่ วัดความรูแ้ ละปั ญญา ทวนสอบจากรายงานทีม่ อบหมายให้นกั ศึกษา และการให้คะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา
๕. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
นาข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลเพื่อ จัดกลุ่ มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้อ งปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้า ด้ว ย
ตนเอง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป อีกทัง้ ยังนาข้อคิดเห็นมาเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนให้มคี วามทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์

หน้า | ๑๒
รายวิชา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
รหัสวิชา PPA๑๑๐๓
รายวิชา การปกครองท้องถิน่ ไทย
Thai Local Government

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก
๑
๒
๑




๓.ทักษะ
ทางปัญญา

๒.ความรู้



๕.ทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๒

๓

๑

 ความรับผิดชอบรอง
๒
๑
๒













๓

๑

๒

๓









ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิม่ ลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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