
มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหสัวิชา PPA๑๑๐๓ รายวิชา การปกครองท้องถ่ินไทย (Thai Local Government) 

กลุ่มสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์วิทยาลยัการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑.  รหสัและช่ือรายวิชา    
รหสัวชิา   PPA๑๑๐๓         
ชื่อรายวชิาภาษาไทย  การปกครองทอ้งถิน่ไทย 
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ  Thai Local Government  

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๓(๓-๐-๖)        
        
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลกัสตูร       หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ   
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา    วชิาแกน 
 
๔.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน     
      ๔.๑ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา อาจารยส์นัตช์ยั รตันะขวญั 
      ๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วลิาสนิี จนิตลขิติด ีกลุ่มเรยีน ๐๑๑ 
        
๕.  สถานท่ีติดต่อ   วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

E – Mail: vilasinee.ji@ssru.ac.th  
   

๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศกึษาที ่  ๑ / ชัน้ปีที ่๑ 
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได ้ ประมาณ ๘๐ คน 

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้ม)ี …............................................................... 
 
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี …...............................................................   
 
๙.  สถานท่ีเรียน    อาคาร ๓๕ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา และออนไลน์ผ่าน  

Google Meet 

 

mailto:vilasinee.ji@ssru.ac.th
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๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด    

วนัที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิด ทฤษฎีทางการปกครองที่เป็นรากฐานของการปกครองท้องถิ่นและ           
การพฒันาระบอบประชาธปิไตย และเกดิความเขา้ใจถงึประวตั ิพฒันาการ รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการปกครอง
ทอ้งถิน่กบัการปกครองสว่นกลาง และรปูแบบต่างๆ ของการปกครองทอ้งถิน่ไทย 
 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 เพือ่ปรบัปรุงรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมในปัจจุบนั 
และมกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนั 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  แนวคดิเกี่ยวกบัการกระจายอ านาจ แนวคดิเกี่ยวกบัการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทย การศกึษาจะครอบคลุมถงึโครงสรา้งการบรหิารราชการแผ่นดนิโดยรวม รปูแบบขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประวตัิและพฒันาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องคป์ระกอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ปัญหาการปกครองทอ้งถิน่ไทย 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. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/                  
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

ไม่ม ี ๖ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
๑. คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง                          

มวีจิารณญาณ โดยไตร่ตรองถงึผลดแีละผลเสยีจากการกระท านัน้ๆ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 
 (๒) ผู้เรยีนปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ เคารพระเบยีบปฏบิตัแิละจรรยาบรรณของนักศกึษาและ

วชิาชพี และค านึงถงึประโยชน์สาธารณะ 
๑.๒ วิธีการสอน 

(๑) วเิคราะหก์รณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถิน่    
(๒) อภปิรายกลุ่ม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมนิจากการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรยีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติิด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปกครองทอ้งถิน่ 
(๒) ประเมนิจากพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การมสีว่นร่วมในชัน้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรง 

เวลา 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องพฒันา 
  (๑) ผู้เรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ ทฤษฎี และสาระส าคญัในเนื้อหาด้านการปกครอง

ทอ้งถิน่ไทย 
 (๒) ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในคุณค่าและความส าคญัของการปกครองทอ้งถิน่ไทยภายใตบ้รบิท 

ความเปลีย่นแปลงของสภาพการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 
      (๓) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่ง         

ผลกระทบต่อการปกครองทอ้งถิน่ไทย 
๒.๒ วิธีการสอน  

(๑) บรรยายในชัน้เรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
(๒) การท างานกลุ่ม  
(๓) การวเิคราะหก์รณีศกึษา  
(๔) การมอบหมายงานใหไ้ปศกึษาคน้ควา้เนื้อหาเกี่ยวกบัการปกครองทอ้งถิน่ไทย 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(๒) ทดสอบย่อยหลงับทเรยีน 
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๓. ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
 (๑) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการน าองคค์วามรูม้าคดิวเิคราะหใ์นประเดน็เกีย่วกบัการพฒันาและ 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทย 
 (๒) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เพือ่แสวงหา 

แนวทางการจดัการและทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ของไทย 

๓.๒ วิธีการสอน 
(๑) การอภปิรายในชัน้เรยีน การแสดงความคดิเหน็รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
(๒) การท ารายงานวเิคราะหก์รณีศกึษา 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(๒) การน าเสนอรายงานการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
  (๑) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลีย่นและรบัฟังความคดิเหน็ 

ที่แตกต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันและหาข้อสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม มีความ
รบัผดิชอบต่อตนเองและเพือ่นร่วมงาน และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วง 

   (๒) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการประสานการท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม มทีกัษะในการสื่อสาร เพื่อ
แลกเปลีย่นและน าเสนอความคดิเหน็ ทัง้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มไดอ้ย่างราบรื่น 

 (๓) ผูเ้รยีนมกีารแสดงออกถงึภาวะความเป็นผูน้ าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท างานร่วมกนัและ
สามารถแสดงบทบาทในฐานะสมาชกิของกลุ่มเพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อนงานในความรบัผดิชอบร่วมกนั  
ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

๔.๒ วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายงานในการวเิคราะหก์รณีศกึษาเกีย่วกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ต่างๆ 
(๒) มอบหมายงานใหค้น้ควา้และศกึษาดว้ยตนเอง เช่น ใหเ้ลอืกและอ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การน าเสนอรายงานผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
(๒) พฤตกิรรมและปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนในการรบัฟังขอ้โตแ้ยง้และขอ้เสนอแนะระหว่างกนั 

 
๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้

เกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่รยีนรูใ้นชัน้เรยีน และการศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิตามความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละคน 
 (๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การแปล 

ความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบการศกึษาคน้ควา้วจิยัเบือ้งตน้ 
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 (๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  เพื่อ
น าเสนอขอ้มลูและผลการศกึษาคน้ควา้แก่เพือ่นร่วมชัน้เรยีนไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

๕.๒ วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
(๒) มอบหมายใหน้ าเสนอรายงานกรณีศกึษาในชัน้เรยีน โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การน าเสนอรายงานกรณีศกึษา 
(๒) การน าเสนอดว้ยสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

หมายเหตุ 
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฏอยูใ่นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

หวัข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

สปัดาห์ท่ี ๑  
แนะน ารายวชิา ขอบข่าย          

และวธิกีารประเมนิผล 

๓ - แนะน ารายวชิา 
เกณฑก์ารประเมนิผล 
แหล่งคน้ควา้ขอ้มลู   
- แบ่งกลุ่มก าหนด
หวัขอ้ท ารายงาน
กรณีศกึษา 
- ท าแบบทดสอบ
ความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัการปกครอง
ทอ้งถิน่ไทยก่อนเรยีน 
ผ่าน Google Forms 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 



มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

หวัข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

สปัดาห์ท่ี ๒ 
รูปแบบของรฐั และการจดัระเบียบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 

สปัดาห์ท่ี ๓  
แนวคดิเกีย่วกบัการกระจายอ านาจ 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 

สปัดาห์ท่ี ๔ 
แนวคดิเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่  

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 

สปัดาห์ท่ี ๕ 
รฐัธรรมนูญและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการปกครองทอ้งถิน่ 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 



มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

หวัข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

สปัดาห์ท่ี ๖   
พฒันาการการปกครองทอ้งถิน่ไทย 

(ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ถงึก่อนเปลีย่นแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕)   

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 
 

สปัดาห์ท่ี ๗  
พฒันาการการปกครองทอ้งถิน่ไทย 

(ภายหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง 
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นตน้มา)   

๓ - ทบทวนบทเรยีนผ่าน 
link ใน Google 
Classroom 
- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
- ทดสอบย่อย ผ่าน 
Google Forms 

 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 
 

สปัดาห์ท่ี ๘  สอบกลางภาค 
สปัดาห์ท่ี ๙  

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
๓ - บรรยายประกอบ

เอกสารการสอนและ 
Power point  
- ดคูลปิวดีโีอ และ
อภปิรายร่วมกนัใน 
ชัน้เรยีน ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 



มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

หวัข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

สปัดาห์ท่ี ๑๐ 
เทศบาล 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- ดคูลปิวดีโีอ และ
อภปิรายร่วมกนัใน 
ชัน้เรยีน ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 

สปัดาห์ท่ี ๑๑  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- ทดสอบย่อย ผ่าน 
Google Forms 
- การดตูวัอย่าง
กรณีศกึษาองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล   
ผ่าน Youtube  
- ดคูลปิวดีโีอ และ
อภปิรายร่วมกนัใน 
ชัน้เรยีน ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 
 

สปัดาห์ท่ี ๑๒ 
กรุงเทพมหานคร 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- ดคูลปิวดีโีอ และ
อภปิรายร่วมกนัใน 
ชัน้เรยีน ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 



มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

หวัข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

สปัดาห์ท่ี ๑๓ 
เมอืงพทัยา 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- ดคูลปิวดีโีอ และ
อภปิรายร่วมกนัใน 
ชัน้เรยีน ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 

สปัดาห์ท่ี ๑๔  
ปัญหาการปกครองทอ้งถิน่ไทย 

๓ - บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 

สปัดาห์ท่ี ๑๕ 
แนวโน้มการปกครองทอ้งถิน่ไทยใน

อนาคต 

๓ - ทบทวนบทเรยีนผ่าน 
link ใน Google 
Classroom 
- บรรยายประกอบ
เอกสารการสอนและ 
Power point  
- อภปิรายร่วมกนัใน  
ชัน้เรยีน 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 

สปัดาห์ท่ี ๑๖ 
สรุปและรายงานกรณีศกึษา 

๓ - น าเสนอรายงานและ
อภปิราย/วจิารณ์
รายงานซึง่กนัและกนั 
- ออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

 
 

สปัดาห์ท่ี ๑๗  สอบปลายภาค 



มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ ๒.๑, ๒.๒, 
๒.๓, ๓.๑, 

๓.๒ 

สอบ 
- สอบย่อย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
๗, ๑๑ 
๘ 
๑๗ 

 
๑๐% 
๓๐% 
๓๐% 

๒ ๑.๑, ๑.๒, 
๑.๓  

การเขา้ชัน้เรยีน การอภปิราย  
และแสดงความคดิเหน็ใน      
ชัน้เรยีน 

ตลอดภาคเรยีน ๑๐% 

๓ ๔.๑, ๔.๒, 
๕.๑, ๕.๒ 

ผลงานและการน าเสนอ
กรณีศกึษา 

๑๖ ๒๐% 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลกั 

๑) วลิาสนิี จนิตลขิติด.ี (๒๕๖๐). การปกครองทอ้งถิน่ไทย. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร.  
        
๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

๑) โกวทิย์ พวงงาม. (๒๕๕๐). การปกครองท้องถิน่ไทย : หลกัการและมติิใหม่ในอนาคต (พมิพ์ครัง้ที่ ๖). 
กรุงเทพฯ : วญิญชูน. 

๒) ชวูงศ ์ฉายะบุตร. (๒๕๔๙). การปกครองทอ้งถิน่ไทย. กรุงเทพฯ : พฆิเนศ พริน้ทต์ิง้ เซน็เตอร.์ 
๓) ธนิษฐา สุขะวฒันะ. (๒๕๕๐). ความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : รูปแบบและความเป็น     

ไปได.้ นนทบุร ี: วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่ สถาบนัพระปกเกลา้. 
๔) ธเนศวร์ เจริญเมือง. (๒๕๕๑). ทฤษฎีและแนวคดิ : การปกครองท้องถิน่กบัการบรหิารจดัการท้องถิน่      

(ภาคแรก). กรุงเทพฯ : โครงการจดัพมิพค์บไฟ. 
๕) ธเนศวร ์เจรญิเมอืง. (๒๕๕๐). การปกครองทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ อกีมติหินึง่ของอารยธรรม

โลก ภาคแรก: จากยุคกรกีถงึยุคทุนนิยมตะวนัตก. กรุงเทพฯ : โครงการจดัพมิพค์บไฟ. 

๖) นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. (๒๕๔๖). ทิศทางการปกครองท้องถิน่ของไทยและต่างประเทศ
เปรยีบเทยีบ. กรุงเทพฯ : วญิญชูน. 

๗) บูฆอร ียหีมะ. (๒๕๕๐). การปกครองทอ้งถิน่ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
        ๘) วีระศักดิ ์เครือเทพ. (๒๕๔๘). นวตักรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ . คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E18%7d%7bu0E19%7d%7bu0E34%7d%7bu0E29%7d%7bu0E10%7d%7bu0E32%7d+/a|b8b9d4c9b0d2+cad8a2d0c7d1b2b9d0/-3,-1,0,B/browse


มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๙) วุฒสิาร  ตนัไชย. (๒๕๔๘). การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (พมิพค์รัง้ที่ ๖). กรุงเทพฯ : 
เอ.พ.ี กราฟิค ดไีซน์และการพมิพ.์ 

๑๐) สถาบนัพระปกเกล้า. (๒๕๔๕). การกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถิน่ในประเทศไทย . กรุงเทพฯ : 
วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่ สถาบนัพระปกเกลา้. 

๑๑) สุพรรณ ีเกลื่อนกลาด. (๒๕๔๙). กลุ่มผลประโยชน์กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ : กรณีศกึษา ๔ เทศบาล
นครในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. วทิยานิพนธเ์ศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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๑๕) Dilys M. Hill. (1974). Democratic theory and local government. London : George Allen & Unwin. 
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๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑) สมคดิ เลศิไพฑรูย ์และคณะ. (๒๕๔๗). ค าอธบิายศพัทก์ารปกครองทอ้งถิน่. นนทบุร:ี สถาบนัพระปกเกลา้. 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน  
๒) แบบประเมนิผูส้อน   

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
๑) อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการเรยีนจากนกัศกึษา  
๒) จดัใหม้กีารทวนสอบหรอืสงัเกตการสอนโดยคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 

๓. การปรบัปรงุการสอน 
๑) การประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเอง และขอ้เสนอแนะจากการทวนสอบ

โดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิน้สุดการสอน เพื่อเป็นขอ้มูล
เบือ้งตน้ในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศกึษาต่อไป 

๒) ปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสถานการณ์ทางสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และเหมาะสมกบั
นกัศกึษารุ่นต่อไป 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E27%7d%7bu0E38%7d%7bu0E12%7d%7bu0E34%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d/a|c7d8b2d4cad2c3+b5d1b9aae4c2/-3,-1,0,B/browse
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E13%7d%7bu0E35%7d/a|cad8bec3c3b3d5+a1e0c5d7e8cdb9a1c5d2b4/-3,-1,0,B/browse
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E2A%7d%7bu0E21%7d%7bu0E04%7d%7bu0E34%7d%7bu0E14%7d+%7bu0E40%7d/a|cac1a4d4b4+c5e0d4c8bee4b1d9c3c2ec/-3,-1,0,B/browse
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E40%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E01%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E2B%7d/a|cde0b9a1+cbe0c5e8d2b8c3c3c1b7d1c8b9ec/-3,-1,0,B/browse


มคอ.๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มคีณะกรรมการทวนสอบในกลุ่มสาขาวชิาทวนสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา เช่น ทวนสอบจาก

คะแนนขอ้สอบกบัขอ้สอบ เพือ่วดัความรูแ้ละปัญญา ทวนสอบจากรายงานทีม่อบหมายใหน้กัศกึษา และการใหค้ะแนน
พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อคดิเห็นของนักศึกษามาประมวลเพื่อจดักลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรบัปรุง วธิีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนในรุ่นต่อไป อกีทัง้ยงัน าขอ้คดิเหน็มาเป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุงเนื้อหาบทเรยีนใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก   
 

หน้า | ๑๓  
รายวชิา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
 

๑.คณุธรรม
จริยธรรม 

๒.ความรู้ 
๓.ทกัษะ  
ทางปัญญา 

๔.ทกัษะ 
ความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รบัผิดชอบ 

๕.ทกัษะการวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลข 

การส่ือสารและ 
การใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
 

  ความรบัผดิชอบหลกั                                                          ความรบัผดิชอบรอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
รหสัวชิา  PPA๑๑๐๓ 
รายวชิา การปกครองทอ้งถิน่ไทย 
Thai Local Government 

             

 

ความรบัผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิม่ลดจ านวนไดต้ามความรบัผดิชอบ 

 

 


