ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
2552311 / หลักการกระจายอานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์โลมดาว ภุชงคกุล
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
1/2556 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ตอนเรี ยน A1, B1 และ C1 (ศูนย์สพุ รรณบุรี)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน(Pre-requisite)(ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน(Co-requisite)(ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
คณะมนษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดครั ง้ ล่ าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์การในท้ องถิ่น ทังที
้ ่เป็ นของรัฐและเอกชน
โครงสร้ างของสังคมกับการจัดองค์การในท้ องถิ่น การประสานงาน การจัดการและดาเนินงาน
ระหว่า งองค์ ก รในชุม ชนต่า งๆ แนวโน้ ม การจัดองค์ก ารท้ อ งถิ่ น ไทยและแนวทางในการแก้ ไ ข
ปรับปรุง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิชาชีพ และความต้ องการของผู้เรี ยน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์การในท้ องถิ่น ทังที
้ ่เป็ นของรัฐและเอกชน โครงสร้ างของ
สังคมกับการจัดองค์การในท้ องถิ่น การประสานงาน การจัดการและดาเนินงานระหว่างองค์กรในชุมชน
ต่างๆ แนวโน้ มการจัดองค์การท้ องถิ่นไทยและแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัตงิ าน/
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง ไม่มีการสอนเสริม
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
การศึกษาด้ วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ตระหนักถึงการบริ หารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีภาวะผู้นาเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- ตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- แนะนาและอธิบายถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ของการเรี ยนการสอนรายวิชานี ้
- แนะนาการทางานกลุ่ม
- ใช้ วิธีการระดมความคิดเห็นและการตอบคาถาม
- อธิบายถึงการสืบค้ น การอ้ างอิงที่ถกู ต้ อง
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1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กาหนด
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นามาทารายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- พฤติกรรมการทางานกลุม่
- พฤติกรรมการระดมความคิดเห็น และการตอบคาถาม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
- นักศึกษาสามารถสามารถอธิบายความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้ องถิ่นได้
- นักศึกษาสามารถอธิบายพัฒนาการปกครองส่วนท้ องถิ่นของไทยได้
- นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้ างและการจัดชันได้
้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้ างและการจัดชึ ้นของการปกครองท้ องถิ่นไทยได้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้ มการปกครองท้ องถิ่นไทยในอนาคตได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยายแบบมีสว่ นร่วม โดยมีการซักถามเพื่อให้ ตอบคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้ยัง
มอบหมายงานเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ูจกั ทางานเป็ นทีมและแบ่งงานกันทา ด้ วยการสืบค้ นข้ อมูล สังเคราะห์
ข้ อมูล เรี ยบเรี ยงข้ อมูล และสรุปข้ อมูล โดยจัดทาเป็ นรายงาน มีการอ้ างอิงที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ ตลอดจน
การจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ฝึ กฝนทักษะการพูด การนาเสนอผลงาน โดยให้ เพื่อนร่วม
ชันร่
้ วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเนื ้อหา
2.3 วิธีการประเมิน
- การเข้ าชันเรี
้ ยน
- การร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และการตอบคาถาม
- การนาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน
- การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- รู้จกั คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และสามารถสรุปเนื ้อหาสาระสาคัญการเรี ยนในแต่ละหัวข้ อได้
- สามารถค้ นคว้ า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ เป็ นอย่างดี
- สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในกิจกรรมอื่นๆได้
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3.2 วิธีการสอน
- ยกตัวอย่าง และป้อนประเด็นคาถาม
- การระดมสมองคิดวิเคราะห์เป็ นกลุม่
- แนะนาการอ้ างอิง และการสืบค้ นข้ อมูล
- เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
- การตอบข้ อซักถาม และการแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และการตอบคาถาม
- รายงานและการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์แนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดีทงภาษาไทยและภาษาต่
ั้
างประเทศ
- มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายประเด็นให้ ร่วมกันคิดวิเคราะห์เป็ นกลุม่
- การทากรณีศกึ ษา โดยผู้สอนแนะนาถึงการค้ นคว้ า อ้ างอิง และจัดทาข้ อมูล
- เปิ ดโอกาสให้ มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- การระดมสมองคิดวิเคราะห์เป็ นกลุม่
- การร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น
- การรายงานนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสืบค้ น
- สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถสืบค้ นและสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ ระดมสมองคิดวิเคราะห์เป็ นกลุ่มตามประเด็นที่ผ้ สู อนกาหนด
- การทากรณีศกึ ษา
- แนะนาแหล่งการสืบค้ นข้ อมูล วิธีการสืบค้ นข้ อมูล การอ้ างอิงข้ อมูล

5
5.3 วิธีการประเมินผล
- ผลงานที่ได้ ร่วมกันทาจากกระดมสมอง/การทากรณีศกึ ษา
- การนาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
1
3
- ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับหลักการ
กระจายอานาจและการปกครอง
ท้ องถิ่น
- ความหมาย องค์ประกอบ และ
ความสาคัญ ความสาคัญของการ
ปกครองท้ องถิ่น
- ความแตกต่างระหว่างชุมชนและ
ท้ องถิ่น
2
ชุมชนท้ องถิ่นไทยและองค์กรใน
3
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทฤษฎีที่สาคัญในการอธิบาย
- ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปรับตัว
- ความเปลี่ยนแปลงภายใต้ บริบท
แต่ละชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น
3
- แนวคิดการจัดชันขององค์
้
กร
3
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
- รูปแบบการจัดโครงสร้ างของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
- แนวคิดการจัดโครงสร้ างภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การระดมความคิดเห็น
เพื่อตอบคาถาม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การระดมความคิดเห็น
เพื่อตอบคาถาม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การระดมความคิดเห็น
เพื่อตอบคาถาม

ผู้สอน
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
4
พัฒ นาการของการจั ดรู ป แบบและ 3
โครงสร้ างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ไ ท ย ก่ อ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ นเพื่ อ ให้ สอดคล้ องตาม
บทบั ญญั ติ ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
5
- แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการ
3
พึง่ ตนเองของชุมชนและองค์กร
ท้ องถิ่น (1)
(การพัฒนาชุมชนในมิติตา่ งๆการ
พัฒนาในมิตวิ ฒ
ั นธรรม ชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น)
6
- แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการพึ่งตนเอง
3
ของชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น (2)
(การมีสว่ นร่วม ชุมชนเข้ มแข็ง ธุรกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง)
7
กระบวนการจัดการตนเองของชุมชน
3
ที่สง่ ผลต่อองค์กรการปกครอง
ท้ องถิ่น
- กระบวนการกลุม่
- กระบวนการเรี ยนรู้
- กระบวนการมีสว่ นร่วม
8
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลให้ ท้องถิ่น
3
เข้ มแข็งและจัดการตนเองได้
- 3 กลไกหลัก
- 6 กระบวนการ
- 7 เครื่ องมือ

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
มอบหมายรายงานกลุม่

รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การทดสอบหลังบทเรี ยน

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การทดสอบหลังบทเรี ยน

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การทดสอบหลังบทเรี ยน

ผู้สอน

7
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
9
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้ องถิ่น
3
กับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง
10
การจัดการตนเองของชุมชนท้ องถิ่น
3
ด้ านทรัพยากรชุมชนและทุนชุมชน
11
การจัดการตนเองของชุมชนท้ องถิ่น
3
ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ
วัฒนธรรมชุมชน
12
กรณีตวั อย่างการจัดการตนเองของ
3
ชุมชนร่วมกับองค์กรท้ องถิ่นด้ าน
การเงินและชุมชน
(กลุม่ ออมทรัพย์ตาบลคลองเปี๊ ยะ)
13
กรณีตวั อย่างการจัดการตนเองของ
3
ชุมชนร่วมกับองค์กรท้ องถิ่นด้ านแผน
ชุมชน
(กลุม่ ชมชุนไม้ เรี ยง)
14
กรณีตวั อย่างการจัดการตนเองของ
3
ชุมชนร่วมกับองค์กรท้ องถิ่นด้ านการ
จัดการตนเอง
(กลุม่ องค์กรชุมชน กลุม่ สงเสริม
บทบาทสตรี )
15
สรุปเนื ้อหาก่อนสอบ
3
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การทดสอบหลังบทเรี ยน
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การทดสอบหลังบทเรี ยน
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น

การบรรยายแบบมีส่นร่วม

ผู้สอน
โลมดาว
ภุชงคกุล
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (6 สัปดาห์ )
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ ท่ ี
ที่
เรี ยนรู้ *
ประเมิน
1
1.1-1.5 ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นเป็ นกลุม่ ย่อย
1,2,3
2.1,2.2,2.5
3.1,3.2,3.3
4.1-4.4
5.1,5.3,5.4
2
1.1-1.5 ทดสอบหลังเรี ยน
6,7,8,910
2.1,2.2,2.5
3.1,3.2,3.3
3
1.1-1.5 รายงาน
5,12,13
2.1,2.2,2.5
3.1,3.2,3.3
4.1-4.4
5.1,5.3,5.4
4
1.1-1.5 สอบปลายภาค
16
2.1,2.2,2.5
3.1,3.2,3.3

สัดส่ วนของ
การประเมิน
15%

25%

30%

30 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.หนังสือ ตาราและเอกสารประกอบการสอนหลัก
เขมภัทท์ เย็นเปี่ ยม. (2552). การจัดองค์ กรท้ องถิ่นไทย. พิมพ์ ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. หนังสือ เอกสารและข้ อมูลอ้ างอิงที่สาคัญ
โกวิทย์ พวงงาม. (2550). การปกครองท้ องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ ในอนาคต.
(พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2540). 100 ปี การปกครองท้ องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 – 2540. กรุงเทพฯ :
คบไฟ.
นคริ น ทร์ เมฆไตรรั ต น์ . (2546). ทิศ ทางการปกครองท้ อ งถิ่น ของไทยและต่ า งประเทศ
เปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
____________________. (2547). สารานุกรมการปกครองทอ้ งถิ่นไทย หมวดที่ 5
ประชาสังคมกับการปกครองท้ องถิ่น ลาดับที่ 1. พิมพ์ ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันพระปกเกล้ า.
พฤทธิสาน ชุมพล และคณะ. (2550). คาและความคิดในรัฐศาสตร์ ร่วมสมัย เล่ ม 1.
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_______________________. (2550). คาและความคิดในรัฐศาสตร์ ร่วมสมัย เล่ ม 2. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ เครื อเทพ. (2548). นวัตกรรมสร้ างสรรค์ ขององค์ กรปกครองท้ องถิ่น. กรุงเทพฯ:
สานักงานสนับสนุนกองทุนวิจยั (สกว.).
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. (2547). สารานุกรมการปกครองท้ องถิ่นไทย หมวดที่ 2 โครงสร้ าง
ภายนอก เล่ มที่ 4 โครงสร้ างการบริหารราชการแผ่ นดินกับการปกครองท้ องถิ่น. นนทบุรี :
สถาบันพระปกเกล้ า.
3. หนังสือ เอกสารและข้ อมูลอ้ างอิง ที่แนะนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น http://www.thailocaladmin.go.th
สถาบันพระปกเกล้ า http://www.kpi.ac.th
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น www.local.moi.go.th
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย http://www.paoc.or.th
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย http://www.nmt.or.th
เครื อข่ายท้ องถิ่นไทย http://www.thailocal.net
รวมเว็ปไวด์องค์การบริหารส่วนตาบล http://www.thailocalgov.com/Link/link_abt.html

10
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน
- การประเมินผลการสอนผ่านทางเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การตอบข้ อซักถาม
- ความสนใจของผู้เรี ยน
- การสอบปลายภาค
3. การปรับปรุ งการสอน
- นาผลการประเมินการสอนมาเป็ นแนวทางแก้ ไขการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้

