เอกสารหมายเลข มคอ.
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

วิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์
หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป

รหัสและชื อรายวิ ชา
รหัสวิชา 2553312
ชือวิชา การเมืองการปกครองท้องถินเปรียบเทียบ
(Comparative Local politics and Government)
2 จํานวนหน่ วยกิ ต
3-0-6 (3 หน่วยกิต)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาแกน)
4 อาจารย์ผรู้ บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
อาจารย์ ธนภัทร ป ัจฉิมม์
ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ชันปี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555
6 รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
(ไม่ม)ี
7 รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
(ไม่ม)ี
8 สถานทีเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9 วันที จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
พ.ศ. 54

หลักสูตรรัฐศาสตร์

1

เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
.ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองท้องถินไทย-ต่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ
.ศึกษาแนวความคิด หลักการ เป้ าหมายในการปกครองท้องถิน ตลอดจนโครงสร้างการจัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินไทย-ต่างประเทศ
.ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถินและการพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองท้องถินในต่างประเทศ
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
 เพือให้นักศึกษามีแนวความคิดเกียวกับการศึกษาการเมืองการปกครองท้องถินเปรียบเทียบ
 เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้า ง บทบาท อํา นาจ หน้า ทีในลักษณะทีแตกต่างกันของ
ระบบการเมืองการปกครองท้องถินเปรียบเทียบ
 เพือให้นักศึกษาอธิบายและจําแนกความแตกต่างคุณลักษณะในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เชิงเปรียบเทียบไทยต่าง-ประเทศ
หมวดที ส่วนประกอบของรายวิ ชา
1 คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง การปกครองท้องถินสากลเปรียบเทียบแนวความคิด
หลักการ เป้ าหมายในการปกครองท้องถิน ตลอดจนโครงสร้างการจัดองค์การและอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถินและการพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองท้องถินในต่างประเทศ
2 จํานวนชัวโมงทีใช้/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 45 ชัวโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการ
ภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะ

หลักสูตรรัฐศาสตร์

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั ิ
การศึกษาด้วยตนเอง 90
ชัวโมงต่อการศึกษา
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3 จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์จะให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคล
 อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาแก่นักศึกษา
 อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ ตามที
ได้นัดหมาย
หมวดที การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
คุณธรรม จริ ยธรรม
. คุณธรรม จริ ย ธรรมทีต้องพัฒนา
 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 มีภาวะความเป็ นผู้นําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญได้
 มีความเอือเฟือเผือแผ่ และสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
. วิ ธีการสอนทีจะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
 ตรงเวลาทังการเข้าชันเรียนและแต่งกายอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ พร้อมเน้นยํานักศึกษาปฏิบตั ติ าม
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธกี ารเรียนแบบร่วมมือ เพือส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมกัน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการกลุม่ ให้นักศึกษาได้แบ่งหน้าทีและช่วยเหลือเพือน
ร่วมงาน
 จัดการเรียนการสอนทีสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมในเรียนการสอน
. วิ ธีการประเมิ นผล
 ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชันเรียน การส่งงานและการแต่งกาย
 ประเมินจากการทํางาน วิธแี ก้ป ัญหาของนักศึกษา
 สังเกตจากการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
 ตรวจประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรม และผลงานของนักศึกษา
2 ความรู้
. ความรูท้ ีจะได้รบั
 มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนือหาสาระสําคัญของรายวิชาการเมือง
การปกครองท้องถินเปรียบเทียบ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 สามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขป ัญหาและนําความรู้ทางรัฐศาสตร์ และหรือรัฐ
หลักสูตรรัฐศาสตร์
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ประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อนๆ
ื ทีเกียวข้อ งได้ต ลอดเวลาทีนักศึกษา
ทําการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
. วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยาย
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจําลองเหตุการณ์
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสมมติบทบาท
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
 ประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน
 สังเกตพฤติกรรม และการมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
 สังเกตจากการอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในชันเรียนและการทํางาน
3 ทักษะทางปัญญา
. ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
 มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลียนความรู้กบั ผูอ้ นื
 สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์ และตัวอย่างทีศึกษามา
ทําการแก้ไขป ัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
. วิ ธีการสอน
 ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองและนําเสนอผลงาน
 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
. วิ ธีการประเมิ นผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
 สังเกตพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นในชันเรียน
 ประเมินจากแบบทดสอบ
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
 มีความสามารถในการสือสารกับผูอ้ นที
ื มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 มีความเข้าใจผูอ้ นและสั
ื
งคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
 สามารถแก้ไขป ัญหา หรือความขัดแย้งทีอาจเกิดขึนจากการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรรัฐศาสตร์

4

เอกสารหมายเลข มคอ.
4.2 วิ ธีการสอน
 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาแลกเปลียนความคิดเห็นในชันเรียน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือให้ความรูเ้ กียวกับสังคมและวัฒนธรรมทีหลากหลาย
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นการใช้ป ัญหาเป็นฐาน
4.3 วิ ธีการประเมิ น
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
 ประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีทกั ษะในการใช้เครืองมือและอุปกรณ์ ทีจําเป็ นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถสือสารแนะนํ าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทังด้านการพูดการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สอและเครื
ื
องมือในการนําเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการสือสารและการสืบค้นได้อย่างดี
5.2 วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรูจ้ ากสิงแวดล้อมจริง
 จัดกิจกรรมการรียนการสอนโดยเน้นสถานการณ์จําลอง
 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
 ประเมินจากการผลงานทีนําเสนอ

หลักสูตรรัฐศาสตร์
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หมวดที แผนการสอนและการประเมิ นผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
1
อธิ บายแผนการสอนและกําหนด
ข้อตกลงร่วมกัน
วิธกี ารเรียนการสอน
การประเมินและวัดผลการเรียน
แนะนําตํารา หนังสือ เอกสาร
บทนํา กล่าวถึงบริ บทต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นเชิ ง
เปรียบเทียบ
2
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นไทย – ต่างประเทศ เช่ น
ญีปุ่ น ฝรังเศส อังกฤษ เป็ นต้น
3

4

บทบาท อํานาจ หน้ าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นไทย –
ต่างประเทศ เช่น ญีปุ่ น ฝรังเศส
อังกฤษ เป็ นต้น
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
และหรือ รัฐบาลกลางกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นไทยต่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตร์

จํานวน กิ จกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
(ชม.)
สอนและสือทีใช้
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ถาม และทํา ซัก ป ัจฉิมม์
ข้อตกลง

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

3

ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย
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5

ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น และหรือ
รัฐบาลกลางกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นไทย-ต่างประเทศ

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

6

การกระจายอํานาจกับองค์กร
ปกครองสาวนท้องถิ นใน
ต่างประเทศ

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส คุณอุดร ตันติ
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม สุนทร
อภิปราย

7

ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาลกลาง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
ไทย-ต่างประเทศ

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

8
9

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายบริ หาร
กับสภาท้องถิ นเปรียบเทียบ

สอบกลางภาค
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

10

การเงิ น – การคลังท้องถิ น ไทยต่างประเทศ

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

11

การบริ การสาธารณะกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นไทยต่างประเทศ

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

12

การเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นเปรียบเทียบ

3

ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย
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13

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นกับภาค
ประชาสังคมเปรียบเทียบ

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม ป ัจฉิมม์
อภิปราย

14

เสวนา การเมืองการปกครองท้องถิน
เปรียบเทียบ : ข้อเสนอเพือปรับปรุง
การเมืองการปกครองท้องถินไไทย

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส รศ.ดร.โกวิทย์
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม พวงงาม
อภิปราย

15

สรุปเนื อหาและแนะนําแนวข้อสอบ

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้น.ศ.มและร่วมซักถา
ป ัจฉิมม์
อภิปราย

16
รวม

จัดสอบปลายภาค
45

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
กิ จกรรมการประเมิ น (เช่น การเขียนรายงาน
กําหนดการ
สัดส่วนของการ
เรียนรู*้
โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การ ประเมิ น
ประเมิ นผล
สอบปลายภาค)
(สัปดาห์ที)
70%
ทดสอบย่อย
6, 11
สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
การเข้าชันเรียน
ตลอดภาค
10%
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
การศึกษา
ชันเรียน
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
20%
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตําราและเอกสารหลักทีกําหนด
การปกครองท้องถินไทย หลักการและมิติใหม่ ในอนาคต
100 ปี การปกครองท้องถินไทย พ.ศ.2440 – 2540
สถานภาพและทิศทางการบริหารราชการส่ วนภูมภิ าคในอนาคต
การปกครองท้องถินเปรียบเทียบ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น ฝรังเศส สหภาพโซเวียต
การปกครองท้องถินฝรังเศส
การปกครองท้องถินของประเทศญีปุ่ น
การปกครองท้องถินประเทศอังกฤษ
2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถินไทย หลักการและมิตใิ หม่ ในอนาคต, กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์วิญ ูชน จํากัด,
2544.
ธเนศวร์ เจริ ญเมือง. 100 ปี การปกครองท้องถินไทย พ.ศ.2440 – 2540, กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์คบไฟ, 2540.
นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์. “การเมืองการปกครองท้องถิ นของเทศบาลไทย: วิเคราะห์โครงสร้างภายนอก และปัญหา
แวดล้อมบางประการ” วารสารธรรมศาสตร์ 25: 3 (กันยายน – ธันวาคม, 2542), หน้า 51 – 82.
นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์. สถานภาพและทิศทางการบริหารราชการส่ วนภูมภิ าคในอนาคต, กรุ งเทพฯ: สถาบันดํารงรา
ชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2544.
นิยม รัฐอมฤต, พรชัย เทพปัญญา และชาญชัย ลวิตรังสิ มา. การปกครองท้องถินเปรียบเทียบ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ญีปุ่ น ฝรังเศส สหภาพโซเวียต. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองท้องถินฝรังเศส, กรุ งเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2544.
ประเสริฐ จิตติวฒั นพงศ์. “การกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ นและการเลือกตังท้องถิ นในญีปุ่ น” ใน ญีปุ่ น: การเมืองและ
นโยบายต่างประเทศ รวมบทความทางวิชาการของ รศ.ประเสริฐ จิตติวฒ
ั นพงศ์ , ศิริพร วัชชวัลคุ
(บรรณาธิ การ), เนืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
ปรัชญา เวสารัชช์. การปกครองท้องถินของประเทศญีปุ่ น, กรุ งเทพฯ: สํานักงาน ก.พ., 2542.
ปรัชญา เวสารัชช์. การปกครองท้องถินประเทศอังกฤษ, กรุ งเทพฯ: โครงการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการทีดีโดย
กระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ น สํานักงาน ก.พ., 2543.
ปรัชญา เวสารัชช์. การปกครองท้องถินของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี, กรุ งเทพฯ: โครงการส่ งเสริ มการบริ หาร
จัดการทีดีโดยกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิ น, 2543.
หลักสูตรรัฐศาสตร์
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3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา
สมคิด เลิศไพฑูรย์. “การปฏิรูปการปกครองท้องถิ นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540” ใน นรนิติ เศรษฐบุ ตร: 60 ปี กีรตยา
จารย์ เล่มหนึง ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศและการปกครองท้องถิน, กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. ศูนย์ขอ้ มูลส่ วนท้องถิ น กรมการปกครอง.
เอลลิส แคทซ์. การปกครองตนเองในระดับท้องถินของสหรัฐอเมริกา ( Document in Translation) เอกสารเผยแพร่
ของสถานทูตอเมริกนั ประจําประเทศไทย (ไม่ระบุปีทีพิมพ์).
อรรถ แพทยังกุล. “ปัญหาและอุปสรรคของการบริ หารกรุ งเทพมหานคร” ใน การบริหารเมือง: กรุ งเทพมหานคร,
กรุ งเทพฯ: โครงการปริ ญญาโทสําหรับผูบ้ ริ หาร สาขาบริ หารรัฐกิจ (EPA) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. เหตุอยู่ทท้ี องถิน ปัญหาการเมืองการปกครองระดับชาติทมีี สาเหตุมาจากการปกครองท้องถิน
ทีไม่พอเพียง, กรุ งเทพฯ: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาท้องถิ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เอกสารภาษาอังกฤษ
Alan Norton. International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of
Advanced Democracies, Hants: Edward Elgar, 1994.
Alistair Cole. "From Territorial Administration to Local Governance? Sub-national Politics and Policy-making in
France," Paper presented at the Political Studies Association-UK 50th Annual Conference, London, 10-13
April 2000.
Berman, David R. State and Local Politics, Seventh Edition, USA.: University of America, 1994.
Bowman, Ann O’ M and Kearney C. Richard. State & Local Government. USA, 1990.
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หมวดที 7 การประเมิ นรายวิ ชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
 การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
2 กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3 การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
 มีการตังคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนิ นการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
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