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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MPS5303 รายวิชา การปกครองท้องถิ่น
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2559
หมวดที1่ ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MPS5401
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Local Politics
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
เลือก
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
4.2 อาจารย์ผสู้ อน
5. สถานที่ติดต่อ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ และ ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน
อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E – Mail: lekchro@hotmail.com

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน
6.1 ภาคการศึกษาที่
......3.../2559 ชั้นปีที่ ..2......
6.2 จานวนผูเ้ รียนที่รับได้
ประมาณ.....44...........คน
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) …..ไม่มี...........................
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)
…........ไม่ม.ี ........................................
9. สถานที่เรียน
….........อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ..............
10.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
วันที่..1...เดือน..พฤษภาคม...พ.ศ. 2560
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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หมวดที2่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ศึกษาสารวจสถาบัน รูปแบบและกระบวนการทางการเมืองและการปกครองของในประเทศต่างๆ
2. ศึกษาความเข้าใจการเมืองยุคปัจจุบัน การเมืองของมนุษย์ที่มคี วามหลากหลายและแตกต่างกัน
3. ศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนกันของการเมืองการปกครองระหว่างประเทศต่างๆ
4. ศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเมืองยุคปัจจุบัน ความหลากหลายและแตกต่างกัน
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ด้านการเมืองการปกครองเปรียบเทียบทุกภูมิภาค
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
การเมืองของเมืองและการเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคทั้งไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ลักษณะพิเศษ
ของการเมืองของเมืองและชนบท ศึกษากระบวนการทางการเมือง โครงสร้างอานาจทางการเมือง ผู้มีบทบาทและ
อิทธิพลทางการเมืองตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมือง สร้างความเข้าใจพลวัตรของการเมืองของเมือง และการเมือง
ท้องถิ่นเพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเชิงเปรียบเทียบ
Urban, Local, and regional, politics of Thailand in comparative perspective; analysis of urban and rural
political characteristics; political process, power structure, key actors as well as political culture; the dynamics of
urban and local politics is ax minded base on comparative views.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
บรรยาย 48 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
(ชั่วโมง)
ส อ น เ ส ริ ม ต า ม ค ว า ม ไม่ มี ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น
ต้องการของนัก ศึกษาทั้ง ภาคสนาม
เป็นกลุ่มเรียนและเฉพาะ
ราย

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น 1 ชั่วโมง / สัปดาห์)
3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่หอ้ งพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง ชั้น 3 อาคาร 37 คณะ/วิทยาลัย.วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ
3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน 02-160-1188/ มือถือ หมายเลข 089 5268000
3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) lekcharo@hotmail.com
3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)..............-..........................
3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board).................-.................................................
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ผูเ้ รียนตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
 (2) ผูเ้ รียนมีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 (3) ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญของวิธีการแก้ปัญหาได้
 (4) ผูเ้ รียนเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (5) ผูเ้ รียนเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนือ้ หา
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
(2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) ประเมินการนาเสนอและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้องพัฒนา
 (1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสาคัญการเรียนรู้ในด้านรัฐศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง
 (2) ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่าและความสาคัญของรัฐศาสตร์ ภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่สง่ ผล กระทบต่อกระบวนการบริหาร และการ
พัฒนาประเทศ
2.2 วิธีการสอน
(1) บรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน
(2) กาหนดประเด็นและโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ไปศึกษา
ด้วยตนเองเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนและผู้สอน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ระหว่างเรียน
(2) แบบฝึกหัด ใบงานหรือรายงาน ระหว่างเรียน
(3) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบที่เน้นการประเมินทักษะความรู้ในด้านหลักการ
แนวคิดทฤษฎี สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้วนิ ิจฉัยได้
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถในการเรียนและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถนา
ความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ได้
 (2) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบท
ของท้องถิ่นและประเทศ อย่างมีวิจารณญาณ
 (3) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยบูรณาการกับศาสตร์อ่นื ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) อภิปรายในชั้นเรียน
(2) การมอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด ใบงานหรือรายงาน ระหว่างเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ผลการอภิปรายในชั้นเรียน
(2) แบบฝึกหัด ใบงาน หรือรายงาน ระหว่างเรียน
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบที่เน้นการประเมินทักษะความรูใ้ นด้านหลักการ
แนวคิด
ทฤษฎี สามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้วนิ ิจฉัยเกี่ยวกับผลทางการเมืองไทยที่เกิดขึน้ ได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) ผูเ้ รียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นาในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสามารถแสดงบทบาทในสถานสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มกี ารพัฒนาอย่างเหมาะสม
 (2 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น
ที่แตกต่าง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
 (3) ผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผูอ้ ื่น
 (4) ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
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(1) จัดอภิปรายและวิพากษ์ประเด็นปัญหาที่กาหนดขึ้น
(2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาไปค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ผลการอภิปรายและวิพากษ์ประเด็นปัญหาที่กาหนดขึน้ สังเกตพฤติกรรมการเรียนและทางาน
ร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) ผูเ้ รียนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประกอบการศึกษาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
 (2) ผูเ้ รียนสามารถสื่อสารและนาเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ ได้อย่าง
ถูกต้อง
 (3) ผูเ้ รียนสามารถเลือกรูปแบบการนาเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดประเด็นปัญหาและมอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองและศึกษาค้นคว้าร่วมกันใน
ชั้นเรียน จากเอกสาร หนังสือ ตารา สื่อการสอน website และสื่ออื่นๆ
(2) กาหนดประเด็นปัญหาและมอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองและศึกษาค้นคว้าร่วมกันใน
ชั้นเรียน จากเอกสาร หนังสือ ตารา สื่อการสอน website และสื่ออื่นๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การมีส่วนร่วมและความถูกต้องในการอภิปรายและวิพากษ์ประเด็นปัญหาที่กาหนด
(2) การทางาน การใช้และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6. ด้านอื่นๆ -ไม่มีหมายเหตุ
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
แนะนาเนือ้ หาวิชา กระบวนการ การ
3
เรียนการสอน และวัดพื้น
ฐานความรู้ผู้เรียนการเมืองปกครอง
ท้องถิ่น
2

ทฤษฎีและแนวคิดการการเมือง
ปกครองท้องถิ่น

3

3

แนวคิดทางเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

3

4

แนวทางการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่น

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website

ผู้สอน
ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
5
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น และ
ลักษณะของการเมืองท้องถิ่นของ
ไทย

6
กรณีศกึ ษาการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย
7

8
9

กรณีศกึ ษาการปกครองท้องถิ่นใน
เอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย (ต่อ)

สอบกลางภาค

การกระจายอานาจของไทย

10

จานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
3
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
3
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
3
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
อัตนัย
3
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
3

สรุป บทเรียนจากการกระจาย
อานาจของไทย

บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website

ผู้สอน
ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

หน้า | ๘
รายวิชา .. MPS5401.. รายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะ/วิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห์
ที่
11

หัวข้อ/รายละเอียด

อุปสรรคการกระจายอานาจในการ
ปกครองท้องถิ่นไทย

12

จานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
3
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
3

สัมมนากลุ่ม

13

3
อภิปรายกรณีศึกษา
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน

14

15

16

นาเสนอรายงาน

นาเสนอรายงาน

สอบปลายภาค

3

3

ผู้สอน
ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ

บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

บรรยายโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายร่วมกันจาก
กรณีศกึ ษา โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน
Power point , website
อัตนัย

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

อาจารย์ผู้สอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการ
ประเมิน)
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ท่ี
สัดส่วน
ประเมิน
ของการประเมินผล
60%
คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน
1-16
10%
การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมระหว่างเรียน
1-16
10%
แบบฝึกหัด / สมุดงาน ระหว่างเรียน
1-16
ตลอดการเรียน รายงาน
20%
1-16
20%
สอบกลางภาค
1-16
40%
สอบปลายภาค 40 คะแนน
100%
รวม
หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2551). ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น.
กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
ปธาน สุวรรณมงคล. (2554). การกระจายอานาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. (2552). แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ก.พ.
โกวิทย์

สานักงาน. (2544). โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดโี ดยกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น : วิวัฒนาการ
การปกครองท้องถิ่นไทย.(พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: หจก.น่ากังการพิมพ์
พวงงาม. (12549). มิติใหม่การปกครองท้องถิ่น: วิสัยทัศน์กระจายอานาจและการบริหารท้องถิ่น.
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กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เสมาธรรม.
โกวิทย์ พวงงาม. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย: หลักการและมติใหม่ในอนาคต.(พิมพ์ครัง้ ที่ 6)” กรุงเทพฯ:
บริษัทสานักพิมพ์วญ
ิ ญูชนจากัด.
จิตร
ภูมศิ ักดิ์. (2550.) โฉมหน้าศักดินาไทย.(พิมพ์ครัง้ ที่ 10), นนทบุรี : สานักพิมพ์ศรีปัญญา
ชัยอนันต์ สมุทรวณิช และ ขันติยา กรรณสูตร. (2518). เอกสารการเมืองการปกครองไทย พ.ศ.2417-2477.
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
เชาวน์วัศน์ เสนพงศ์.(2546).การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
ณัฐกร วิทิตานนท์.หลักรัฐธรรมนูญเบือ้ งต้น.กรุงเทพ ฯ : วีพริน้ (1991) จากัด.2553.
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หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่เป็นการจัดทาโดยนักศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
- การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ รียนและผู้สอน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนโดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
- ผลการทดสอบจากแบบฝึกหัด ใบงานหรือรายงาน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
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3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินการสอนในข้อ 2 ที่ได้จากการนาความคิดเห็นที่แลกเปลี่ยนร่วมกันและข้อมูลเพิ่มเติมที่จา
เป็นมาใช้ใ นการปรับ ปรุงการสอน โดยนาประเด็นปัญ หาต่างๆ เข้ าประชุมคณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลัก สูต ร
สาขาวิชาแล้วนามติหรือข้อตกลงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา เช่น
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน (เช่น e-learning) การสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยทั้งในและนอกชัน้ เรียน และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้สอนต่างคณะและมหาวิทยาลัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังต่อไปนี้
- การทวนสอบการตรวจและให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร เช่น อาจารย์หรือผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาชีพทางด้านกฎหมาย
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ และวิธีการให้คะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินในด้านต่างๆ และทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
เรียนการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินในด้านต่างๆ และปรับปรุงเนื้อหาวิชาเพื่อให้ทันต่อ
พัฒนาการของกฎหมาย
- การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน (เช่น e-learning)
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programe Specification) มคอ. 2
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ทักษะความสัมพันธ์
สื่อสาร และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
ทักษะ
เทคโนโลยี
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ความรับผิดชอบ
ด้านอื่น
รายวิชา
สารสนเทศเชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
ๆ
การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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