มคอ. ๕
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รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา
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. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
๓. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชา อาจารย์ผ้สู อนและกลุม่ เรียน (section)
๓.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สนั ต์ชยั รัตนะขวัญ
๓.๒ อาจารย์ผสู้ อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี กลุ่มเรียน ๐๑๑
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา ๑/๒๕๖๔
๕. สถานที่เรียน

ออนไลน์ผ่าน Google Meet

หน้า | ๑
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มคอ. ๕
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวนชัวโมง
่
ตาม
แผนการสอน

จานวนชัวโมง
่
ที่สอนจริ ง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริ งต่างจาก
แผนการสอน หากมีความแตกต่าง
เกิ น ๒๕%

- หัวข้อ: แนะนารายวิชา ขอบข่าย และวิธกี าร
ประเมินผล
- กิจกรรม: แนะนารายวิชา เกณฑ์การประเมินผล
แหล่งค้นคว้าข้อมูล แบ่งกลุ่มกาหนดหัวข้อทา
รายงานกรณีศกึ ษา ตลอดจนทาแบบทดสอบ
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่ ไทย
ก่อนเรียนผ่าน Google Forms โดยเป็ นการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet
- หัวข้อ: รูปแบบของรัฐ และการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet
- หัวข้อ: แนวคิดเกีย่ วกับการกระจายอานาจ
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

- หัวข้อ: แนวคิดเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet

๓

๓

ไม่มี
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- หัวข้อ: รัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปกครองท้องถิน่
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet
- หัวข้อ: พัฒนาการการปกครองท้องถิน่ ไทย
(ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ถึงก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕)
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet
- หัวข้อ: พัฒนาการการปกครองท้องถิน่ ไทย
(ภายหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
เป็ นต้นมา)
- กิจกรรม: ทบทวนบทเรียนผ่าน link ใน Google
Classroom บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน ตลอดจนทดสอบย่อยผ่าน Google
Forms โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

สอบกลางภาค
- หัวข้อ: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint ดูคลิปวีดโี อ อภิปราย
ร่วมกันในชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่าน Google Meet
- หัวข้อ: เทศบาล
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint ดูคลิปวีดโี อ อภิปราย
ร่วมกันในชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่าน Google Meet
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- หัวข้อ: องค์การบริหารส่วนตาบล
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint ดูคลิปวีดโี อ อภิปราย
ร่วมกันในชัน้ เรียน ทดสอบย่อยผ่าน Google
Forms ตลอดจนการดูตวั อย่างกรณีศกึ ษา
องค์การบริหารส่วนตาบลผ่าน Youtube โดยเป็ น
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet
- หัวข้อ: กรุงเทพมหานคร
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint ดูคลิปวีดโี อ อภิปราย
ร่วมกันในชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่าน Google Meet
- หัวข้อ: เมืองพัทยา
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint ดูคลิปวีดโี อ อภิปราย
ร่วมกันในชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่าน Google Meet
- หัวข้อ: ปั ญหาการปกครองท้องถิน่ ไทย
- กิจกรรม: บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet
- หัวข้อ: แนวโน้มการปกครองท้องถิน่ ไทย
- ในอนาคต
- กิจกรรม: ทบทวนบทเรียนผ่าน link ใน Google
Classroom บรรยายประกอบเอกสารประกอบ
การสอน และ PowerPoint อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน โดยเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
Google Meet
- หัวข้อ: สรุปและรายงานกรณีศกึ ษา
- กิจกรรม: นาเสนอรายงานกรณีศกึ ษา และ
อภิปราย/วิจารณ์รายงานซึง่ กันและกัน โดยเป็ น
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี

๓

๓

ไม่มี
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สอบปลายภาค
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที่ทาให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

คุณธรรม จริยธรรม

(๑ ) วิ เ คราะห์ กรณี ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ 
ประเด็ น ทางจริย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปกครองท้องถิน่
(๒) อภิปรายกลุ่ม

นักศึกษามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ไปตามมุ ม มองของแต่ ล ะคน จึงต้ อ ง
ช่วยกันอภิปรายถึงข้อสรุป

ความรู้

(๑) บรรยายในชัน้ เรียนโดยเน้ นผู้เรียน 
เป็ นสาคัญ
(๒) การทางานกลุ่ม
(๓) การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๔) การมอบหมายงานให้ ไ ปศึ ก ษา
ค้ น คว้ า เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การปกครอง
ท้องถิน่ ไทย

นักศึกษายังขาดความเข้าใจในเนื้อหา
บางประเด็ น อาจารย์จึงจ าเป็ นต้ อ ง
อธิบายเพิม่ เติม

ทักษะทางปั ญญา

(๑) การอภิปรายในชัน้ เรียน การแสดง 
ความคิดเห็นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
(๒) การทารายงานวิเคราะห์กรณีศกึ ษา

นั ก ศึก ษาบางคนยังเข้า ใจไม่ ช ัด เจน
ทาให้อาจารย์ต้องหาตัวอย่างเพิม่ เติม
ให้ ม ากขึ้น พร้อ มกับ ให้ นั ก ศึก ษาใน
ชั ้น เรี ย น ที่ เ ข้ า ใจ ช่ วย กั น อธิ บ าย
เพิม่ เติม
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ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

(๑) มอบหมายงานในการวิ เ คราะห์ 
กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ต่างๆ
(๒) มอบหมายงานให้คน้ คว้าและศึกษา
ด้ ว ยต น เอง เช่ น ให้ เ ลื อ กและอ่ า น
บทความทีเ่ กีย่ วข้อง
ทักษะการวิเคราะห์
(๑) มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วย 
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร ตนเอง
และการใช้เทคโนโลยี (๒) มอบหมายให้ น าเสนอรายงาน
สารสนเทศ
กรณีศกึ ษาในชัน้ เรียน โดยใช้เทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ให้นั กศึกษาเลือกสมาชิกกลุ่ ม กัน เอง
เพื่ อ ให้ ร่ ว มมื อ กั น ท ารายงานให้ มี
คุณภาพมากยิง่ ขึน้

นักศึกษายังสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจ
กั บ เพื่ อ นได้ ย ั ง ไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร เช่ น
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนในเนื้อหา
รายงาน และการนาเสนอ อาจารย์จึง
จ าเป็ นต้ อ งเพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารสื่ อ สาร
ให้ กับ นั ก ศึก ษา เพื่อ น าเอาไปแก้ ไ ข
ให้ดขี น้ึ

๔. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
จาเป็ นต้องมีการอธิบายเพิม่ เติมเป็ นรายบุคคลกับนักศึกษาบางคนทีย่ งั ไม่เข้าใจ หรือให้นักศึกษาทีเ่ ข้าใจช่ว ยอธิบาย
เพิม่ เติม
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หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

จานวน ๒๑ คน

๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา

จานวน ๒๑ คน

๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

จานวน - คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I
W

จานวน
๗
๖
๒
๔
๑
๑
-

คิ ดเป็ นร้อยละ
๓๓.๓๓
๒๘.๕๗
๙.๕๓
๑๙.๐๕
๔.๗๖
๔.๗๖
-

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และสิ่ งอานวยความสะดวก (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ
ไม่มี

๒. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริ หารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ ๕ การประเมิ นรายวิ ชา
๑. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อข้อวิ พากษ์ตามข้อ ๑.๑
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
หน้า | ๘
รายวิชา PPA๑๑๐๓ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

๒. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
๒.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
ไม่มี
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อข้อวิ พากษ์ตามข้อ ๒.๑
ไม่มี

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ผา่ นมา
ไม่มี
ไม่มี

๒. การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
การเตรียมการเรียนการสอนโดยค้นคว้าหาข้อมูลและองค์ความรูใ้ หม่ทม่ี คี วามทันสมัยอยู่เสมอ
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
เพิ่มเติม แหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์ขององค์ กรปกครอง ระหว่ า งการเรีย นการสอนใน
ส่วนท้องถิน่ หรือเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก หัวข้อนัน้ ๆ
ทีเ่ ชีย่ วชาญในหัวข้อนัน้ ๆ มาบรรยายให้ความรู้

ผู้รบั ผิดชอบ
อาจารย์ผสู้ อน

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาต่ออาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

ลงชื่อ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี)
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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