รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553129 ชื่อวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Politics and Local Government
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ภาวินี รอดประเสริฐ
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ภาวินี รอดประเสริฐ
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 5 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 มี ค วามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด และหลั ก การส าคัญ ในการปกครองท้ อ งถิ่ น
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตย และการกระจายอานาจเทียบกับการปกครอง
ท้องถิ่นในต่างประเทศ
1.1.2 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาประชาธิปไตย
และการกระจายอานาจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศได้
1.1.3 สามารถอธิบายถึง รูปแบบ โครงสร้าง และปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทย
เทียบกับการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศได้
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 มี ทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโดยใช้ เกี่ยวกับแนวคิด และหลั กการ
สาคัญในการปกครองท้องถิ่น ผนวกกับสาขาวิชาอื่นๆ ในการแก้ปัญหาของการปกครองท้องถิ่น ที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 มีทักษะในการค้นคว้า การคัดเลือก ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อต่างๆ อาทิ หนังสือ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื่อการใช้ใน
การเรียนและการดาเนินชีวิตประจาวัน
1.2.3 มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสามารถปรับตัว เข้ากับสังคมภายนอกที่อยู่
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม
1.2.4 มี ทั กษะในการจัด การตนเองได้อ ย่า งเหมาะสมและสามารถนาความรู้ ที่ ได้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความขัดแย้งเพื่อการดารงชีวิตต่อไปในอนาคต
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งการประพฤติตนตาม
คุณลักษณะของผู้นา และผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
1.3.2 มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น เคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น มีจิต
สาธารณะในการเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างภายในสังคมอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เป็นรายวิชาที่เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการเมืองการปกครอง
และการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปกครองท้องถิ่นของไทย
โดยใช้หลักการ วิธีการทางรัฐศาสตร์ และศาสตร์สาขาอื่นๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสังคมบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งจะทาให้
นักศึกษาสามรถน าความรู้ ที่ได้จ ากการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการศาสตร์เข้าด้ว ยกันไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันในสังคมต่อไปในอนาคต
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลั กการส าคั ญในการปกครองท้องถิ่น ความสั มพั นธ์ระหว่างการ
พัฒนาประชาธิปไตย การรวมและการกระจายอานาจ กับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ
โครงสร้าง และปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทย เปรียบเทียบกับการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
A study of major principles in local administration; relations between
democratic development, centralisation, decentralisation and politics and local
administration; patterns, structures, including local political problems comparing with
other countries.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่าน การตกลงก่อนการจัดการเรียนการ
สอนในสัปดาห์แรก หรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่าน Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

-ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
1.2 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต

จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายในส่วน
ของแนวคิ ด และหลั ก การส าคั ญ ในการ
ปกครองท้องถิ่น และให้นักศึกษาร่วมกันคิด
วิ เ คราะห์ ระดมสมอง โดยการก าหนด
ปัญหาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ภายในสังคมไทย เมื่อกาหนดปัญหาได้ จะ
ให้นักศึกษาช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไข
ในแต่ล ะประเด็น โดยการระดมสมอง คิด
วิเคราะห์ โดยใช้แนวทฤษฎีเป็ นฐาน หรือ
แม้แต่การลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้ในสถานที่
จริงเพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยใช้ความรู้
ที่ได้จากเรียนมาประยุกต์ และเพื่อการนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป

-ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและเนิ้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

จั ด กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ห ลากหลายที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ใ น
รายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา
การระดมสมองอภิปรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
และการนาเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนักของ
ประเมิน การประเมินผล
ประเมินจากการพฤติกรรมในห้องเรียน การ ตลอดภาค
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การแสดงออกในกา การศึกษา
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การลงพื้นที่ และการ
สรุปความ ผลงานจากการนาเสนอ และการ
สั ง เกตจากผู้ ส อนในห้ อ งเรี ย น และในการ
ทางาน
20%

การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ การทดสอบย่อยหลังจบ
การเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ การตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน การทดสอบปลายภาคเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา ประเมินจากชิ้นงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน การประเมินผลลัพธ์ที่

ตลอดภาค
การศึกษา
20%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายงาน
เป็ น รายบุ คคลและกลุ่ ม ย่ อยที่ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เรี ย นรู้ วิ ธี ก าร
แสวงหาความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้
-ด้านทักษะทางปัญญา
จั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดย มี
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เปิดประเด็นหรือ
วิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
สร้า งคาถามในชั้ น เรีย นอย่ า งต่ อเนื่ อง จั ด
3.3 สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์
กิจ กรรมแบบผู้เรีย นมีส่ ว นร่ว ม การระดม
ประเด็นปัยหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อ สมอง เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาหาแนว
เสนอแนวทางแก้ไขได้
ทางแก้ไข โดยการประยุกต์ ให้ผู้เรียนได้ ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยง
ความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
แนวความคิดในการทางาน รายงาน ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การ
คิ ด เชิ ง ตรรกะ การอภิ ป รายกลุ่ ม และ
สรุ ป ผลอย่ า งมี ห ลั ก การ น่ า เชื่ อ ถื อ และ
สามารถอ้ า งอิ ง ได้ หรือการน านักศึกษาไป
ทัศนศึกษาแหล่ งเรี ยนรู้ภายนอกห้ องเรี ยนที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชา

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนักของ
ประเมิน การประเมินผล

เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินกิจกรรมในรายวิชา
เช่น การอภิปรายเนื้อหาในบทเรียน การทา
กิจกรรมกลุ่มย่อย การนาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน
ประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา
ประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ที่
มอบหมาย การถาม-ตอบในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ การทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาคและปลายภาค

ตลอดภาค
การศึกษา

20%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

-ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มี
ความแตกต่าง และหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

จั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้ ส อนวิ เ คราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับ ผิ ด ชอบ จั ด การเรีย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น
การจั ด กิจ กรรมกลุ่ ม ในลั กษณะการศึ กษา
กรณีศึกษา การอภิปราย การสอนโดยการตั้ง
โจทย์ปัญหา และการวิเคราะห์หาทางแก้ไข
ปัญหา รวมถึงการมอบหมายการทางานเป็น
กลุ่มและให้ใช้กระบวนการกลุ่มทางานด้วย
ความเสี ย สละ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ทั ก ษะด้ า น
ต่ า งๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ใช้ ใ นการ
แสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาคาตอบ การ
แก้ปัญหา หรือการทดสอบตามความสนใจ
ของตนเอง ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพของ
ผลงานได้เองต่อไปในอนาคต

-ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สามารถสื่อสาร แนะนา เสนอผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถใช้สื่อ และเครื่องมือในการ
น าเสนอผลงานได้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ

จั ด กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้ ส อนวิ เ คราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี โดยมี กิจ กรรมการ
เรียนรู้ อาทิ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ จาก
กรณีศึกษาและตั วอย่า งจากข้อมู ลและสื่ อ
สารสนเทศต่างๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนักของ
ประเมิน การประเมินผล
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการ ตลอดภาค
ท างานเป็ น ที ม การสั ง เกตพฤติ ก รรม การ การศึกษา
แสดงออก ความเสี ย สละและจิ ต อาสาใน
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประเมินผล
ความสาเร็จของโครงการที่มอบหมายที่แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การก าหนด แบ่ ง บทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความ
เสียสละ และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
20%
กัน

ใช้ วิ ธี ก ารถาม-ตอบความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน ตลอดภาค
ระหว่า งการจัด การเรียนรู้ การทดสอบย่อย การศึกษา
หลั ง จบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะสั ป ดาห์
ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ใช้ความรู้และ
ทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบ
ในการสร้างผลงานและการสื่อสาร ตลอดทั้ง
การน าเสนอด้ วยสื่ อเทคโนโลยี ประเภทต่ างๆ
อย่างเหมาะสม

20%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร และการสืบค้นได้อย่างดี

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนักของ
ประเมิน การประเมินผล

สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ ให้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในงาน
ที่มอบหมาย จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
คิดเชิงตรรกะบนพื้นฐานของความเป็นเหตุ
และผล มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่
หลากหลายในการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ระหว่ างผู้ สอนและผู้ เรี ยน ให้ ผู้ เรี ยนศึ กษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรียน
ที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน ส่งเสริมให้
เกิดการประยุกต์ ใช้การวิเคราะห์เชิ งตัวเลข
การคิ ด เชิ ง ตรรกะ ความสมเหตุ ผ ลตาม
ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและ
การเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระต่าง
ๆ ตามข้ อ ก าหนดในรายวิ ช า ด้ ว ยการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบในการจั ด
ทางานที่ศึกษาค้นคว้า

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
ปฐมนิ เ ทศและแนะน าเนื้ อ หารายวิ ช า
(3 ชม.) ข้อตกลงเบื้องต้น กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวั ด และประเมิ น ผลงานที่
มอบหมาย และเริ่มศึกษา
และบรรยายในหั ว ข้ อ แนวคิ ด และ
หลักการสาคัญในการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ผู้ ส อนปฐมนิ เ ทศแนะน าเนื้ อ หา
รายวิ ช า ชี้ แ จงแนวการเรี ย นการสอน
พร้อมข้อตกลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในชั้นเรียน
เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
วัดและประเมินผล แนะนาเอกสาร ตารา
website ที่ ใ ช้ ป ระกอบการเรี ย นและ
ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม และเปิ ด โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษา ท าข้ อ ตกลงก่ อ นการจั ด การ
เรียนการสอน
2. แจกกระดาษเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
เขีย นถึงความคาดหวั ง จากการเรีย นใน
รายวิ ช านี้ หลั ง จากการชี้ แ จงแนวการ
สอน
3. ทดสอบความรู้ก่อนเรีย น โดยใช้
วิธีการ ถาม- ตอบในห้องเรียนเพื่อการวัด
พื้นฐานความรู้ของนักศึกษา
4. บรรยายถึงความหมาย แนวคิดและ
หลกั ก ารส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การปกครอง
ท้องถิ่น
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

2
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การปกครองท้องถิ่น ความหมาย
ความสาคัญ หลักการและแนวความคิด
ทฤษฎี

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเกี่ยว
เนื้อหารายวิชาที่ได้บรรยายไป
6. ผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น สรุ ป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ ผู้สอนแจ้งนักศึกษา
ให้ ท าแบบฝึ กหั ดท้ ายบทเรียนลงในสมุ ด
เพื่อให้ นั กศึ กษาได้ ทบทวนบทเรี ยน และ
ค้นคว้าจากแหล่ งข้ อมู ลอื่ นๆ ในการตอบ
คาถาม และให้นาส่งสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบ การ
เรียน, Power point ประกอบ การ
บรรยาย,คาถามทดสอบความรูก้ ่อนเรียน
, Computer, Visualizer และ
Projector.
1. ผู้สอนบรรยาย ถึงขอบเขตการศึกษา
ทางด้านการปกครองท้ องถิ่น ประกอบ
กับ Power point
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น
3. ผู้ สอนให้ นั กศึ กษาแบ่ ง กลุ่ มตาม
ความสมัครใจ กลุ่มละ 3-4 คน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

3
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ วมกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทางาน
กลุ่ม ในระดมสมองเพื่อบอกถึงขอบเขตของ
การศึกษาด้านการปกครอง และให้นางาน
มาเสนอหน้าชั้นเรียน ในสัปดาห์ต่อไป
6. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
พร้อมทั้งแจ้งให้เตรียมความพร้อมสาหรับ
การทดสอบย่อยในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, Power point, Computer,
Visualizer และ Projector
1. ให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนองานจากที่
มอบหมาย ในสัปดาห์ที่ 2
2. ทดสอบย่อยจากการเรียนที่ผ่า น
มา 2 สัปดาห์ โดยเป็นแบบ ทดสอบ แบบ
ข้อเขียนจานวน 2 ข้อ
3. บรรยายประกอบ Power point
ในหั ว ข้ อ การปกครองท้ องถิ่ น กั บ การ
พัฒนาประชาธิปไตย
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

4
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความ
สมัครใจ กลุ่มละ 3-4 คน
4. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ วมกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทางาน
กลุ่มในระดมสมองเพื่อบอกถึงการปกครอง
ท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย และให้
นางานมาเสนอหน้ าชั้ นเรียนในสั ปดาห์
ต่อไป
6. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
พร้อมทั้งแจ้งให้เตรียมความพร้อมสาหรับ
การทดสอบย่อยในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบ การ
เรียน, แบบทดสอบย่อย, Power point,
Computer, Visualizer และ Projector
1.ให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนองานจากที่
มอบหมาย ในสัปดาห์ที่ 3
2. บรรยายประกอบ Power point
ในหัวข้อ การปกครองท้องถิ่นในประเทศ
ไทย
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

5
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
4. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, Power point, Computer,
Visualizer และ Projector
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
1. บรรยายประกอบ Power point
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ในหั ว ข้ อ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
หัวข้อการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น รูป แบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. ผู้ ส อนและนั กศึ กษาร่ วมกั น สรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
6. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
สื่ อ การสอน: เอกสารประกอบการ
เรี ยน, Power point, Computer, Visualizer
และ Projector
12

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
6
กา รป กค ร อง ส่ ว นท้ องถิ่ นรู ปแ บ บ
1. บรรยายประกอบ Power point
(6 ชม.) เทศบาล
ในหัวข้อ การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
เทศบาล
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงรูปแบบการเมืองการปกครอง
3. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความ
สมัครใจ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น
หัวข้อ การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
เทศบาล และนามาเสนอในสัปดาห์ต่อไป
4. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ ว มกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
5. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
แจ้ งให้ เตรี ยมความพร้ อมในการท า
แบบทดสอบในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, Power point, Computer, Visualizer
และ Projector

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

13

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
7
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
1. ให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนองานจากที่
(3 ชม.) บริหารส่วนตาบล (อบต.)
มอบหมาย ในสัปดาห์ที่ 6
2. ทดสอบย่อยจากการเรียนที่ผ่า น
มาโดยเป็ น แบบทดสอบแบบข้ อ เขี ย น
จานวน 2 ข้อ
3. บรรยายประกอบ Power point
ในหั ว ข้ อ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
หัวข้อ การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
5. ผู้ ส อนและนั กศึ กษาร่ วมกั น สรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
6. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, แบบทดสอบย่อย, Power point,
Computer, Visualizer และ Projector

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
8
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (รู ป แบบ 1. บร รยา ยป ระก อบ Power point
(3 ชม.) พิเศษ) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ในหั ว ข้ อ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(รู ป แบบ พิ เ ศษ) เมื อ งพั ท ยา และ
กรุงเทพมหานคร
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบ
พิเศษ) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
3. ผู้ ส อนย ก ก รณี ตั วอย่ าง ก า ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (รู ป แบบ พิ เ ศษ)
เมื อ งพั ท ยา และกรุ ง เทพมหานครให้
นักศึกษาได้ศึกษา
4. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความ
สมัครใจ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น
- ศึกษากรณีการปกครองส่วนท้องถิ่น
(รู ป แบบ พิ เ ศษ) เมื อ งพั ท ยา และ
กรุงเทพมหานคร
5. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
สรุ ปประเด็ นจากการรั บฟั งการบรรยาย
และการระดมสมอง
6. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
(3 ชม.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับการ
จัดบริการสาธารณะ

10
(3 ชม.)

ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, Power point, Computer, Visualizer
และ Projector
1. บรรยายประกอบ Power point ใน
หัว ข้อ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ไทย
กับการจัดบริการสาธารณะ
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไทย
กับการจัดบริการสาธารณะ
5. ผู้ สอนและนั กศึกษาร่ วมกั น สรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
อภิปราย
6. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน, Power point,
Computer, Visualizer และ Projector
1. บรรยายประกอบ Power point ใน
หัวข้อ ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงเรื่อง ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย
16

สัปดาห์ที่
(ชม.)

11
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ ว มกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
5. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
แจ้ งให้ เตรี ยมความพร้ อมในการท า
แบบทดสอบในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, Power point, Computer, Visualizer
และ Projector
ทิ ศ ทางการปกครองท้ อ งถิ่ น ไทย และ
1. ทดสอบนั กศึกษาจากเรียนที่ผ่า น
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่
มา
2. บรรยายประกอบ Power point
ในหัวข้อ ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย
และองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ไทยในมิ ติ
ใหม่
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ในหัวข้อทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย
และองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ไทยในมิ ติ
ใหม่
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

12
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ ว มกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
6. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, แบบทดสอบ, Power point,
Computer, Visualizer และ Projector
1. บรรยายประกอบ Power point
ใ น หั ว ข้ อ ก า ร ป ก ค ร อง ท้ อง ถิ่ น ใ น
ต่างประเทศ
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึ งเรื่ อง ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ใ น
ต่างประเทศ
3. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ ว มกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการบรรยาย และการ
ร่วมกันอภิปราย
5. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถาม
ท้ายบทเรียน และนามาส่งในสัปดาห์ต่อไป
สื่อการสอน: เอกสารประกอบ การ
เรียน, Power point, Computer, Visualizer
และ Projector
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
13
นาเสนอรายงานที่มอบหมาย
(3 ชม.)

14
(3 ชม.)

นาเสนอรายงานที่มอบหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ให้นักศึกษานาเสนองานในแต่ละ
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงเรื่อง งานที่เพื่อนาเสนอ
3. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ ว มกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการนาเสนองานและ
การร่วมกันอภิปราย
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, Power point, Computer, Visualizer
และ Projector
1. ให้นักศึกษานาเสนองานในแต่ละ
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ถึงเรื่อง งานที่เพื่อนาเสนอ
3. ผู้ สอนและนั กศึ กษาร่ ว มกั นสรุ ป
ประเด็นจากการรับฟังการนาเสนองานและ
การร่วมกันอภิปราย
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการ
เรียน, Power point, Computer, Visualizer
และ Projector
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
15
สรุปเนื้อหา การเรียนการสอน การจัด
(3 ชม.) กิจกรรมตลอดการภาคเรียน
16
(0 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

สรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษาตลอดภาคเรียน
รวมถึงการแนะนาแนวข้อสอบปลายภาค
พร้อมทั้งแจ้งวันสอบปลายภาคในสัปดาห์
ต่อไป
สอบปลายภาค

20

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การทดสอบย่อย / งานที่มอบหมาย / การนาเสนองาน 50%
- สอบปลายภาค
40%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
จตุพล ดวงจิตร. (2557). การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต.
โกวิทย์ พวงงาม. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
วิญญูชนจากัด.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ชานิ ศักดิเศรษฐ์. (2543). ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท พิฆเนศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์
จากัด.
ประธาน สุวรรณมงคล และคณะ. (2537). การกาหนดอานาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและสวนท้องถิ่น. รายงานการวิจัยเสนอต่อสภาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน สื่อการ สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาด้วยการ
เสนออาจารย์ผู้สอนโดยตรง ผ่านการสารวจความพึ งพอใจจากหลักสูตร และการประเมินผลผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2) นักศึกษาประเมินตนเองจากการเข้าเรียน ผลงานที่ส่งอาจารย์ จากการมอบหมาย
งาน จากการทดสอบความรู้ย่อยในแต่ละหัวข้อ รวมถึงผลงานที่จัดทาภายในชั้นเรียน และนอก
ห้องเรียนในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ผลงาน ผลการทดสอบ และงานที่นาเสนอในรูปแบบกลุ่ม
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จากหลักสูตรรัฐศาสตร์

7.3 การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 จากผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา และผลการประเมินอาจารย์
ผู้สอนของมหาวิทยาลัย
3.3 มีการนาผลการประเมินจากการประเมินผลการเรียนของนักศึกา มาปรับปรุงเนื้อหา
สาระการเรียนการสอน
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
1. พัฒนานิสัยและประพฤติตน



อย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ธรรมาภิ บ าลและด้ ว ยความ
รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นตนและ
ส่วนรวม
2. มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี
และเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชา
ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
3. มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
เป็นระบบ และมีตรรกะ
4. รู้ จั ก บทบาท หน้ า ที่ แ ละมี
ความรั บ ผิ ด ชอบในการทางาน
ตามที่ ม อบหมายทั้ ง งานบุ ค คล
และงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว
และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ใน
ฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามรั ก องค์ ก ร
มีจิตสาธารณะต่อสังคม
5 . ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อ การ
สื่ อ สารและการสื บ ค้ น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ ผู้ ส อนดาเนินการทวนสอบด้ว ยตนเอง ด้ว ยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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