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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา LGO๓๒๑๒ รายวิชา กฎหมายปกครองทLองถิ่น
กลุQมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรU คณะมนุษยศาสตรUและสังคมศาสตรU มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ป\การศึกษา ๒๕๖๒

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
LGO๓๒๑๒
กฎหมายปกครองทLองถิ่น
Local Administrative Law

๒. จำนวนหนQวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทLองถิ่น
หมวดวิชาเฉพาะ

๔. อาจารยUผูLรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยUผูLสอน
๔.๑ อาจารยUผูLรับผิดชอบรายวิชา อาจารยUกฤษณU วงศUวิเศษธร
๔.๒ อาจารยUผูLสอน
อาจารยUกฤษณU วงศUวิเศษธร
๕. สถานที่ติดตQอ
หLองประชุมกลุQมสาขาวิชาการปกครองทLองถิ่น ชั้น ! อาคาร "#
อีเมลลU: kritz.wo@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นป\ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑ / ชั้นป\ที่ ๓
๖.๒ จำนวนผูLเรียนที่รับไดL ประมาณ ๑๒๐ คน
๗. รายวิชาที่ตLองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถLามี)
ไมQมี
๘. รายวิชาที่ตLองเรียนพรLอมกัน (Co-requisites) (ถLามี)
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ไมQมี
๙. สถานที่เรียน

อาคาร ๓๕ ชั้น ๕ และ ๖

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลQาสุด
วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดที่ ๒ จุดมุQงหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุQงหมายของรายวิชา
เพื่อใหLนักศึกษามีความรูLทางวิชาการและสมรรถนะในเทคนิคเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองทLองถิ่น ไมQวQาจะในเชิงทฤษฎี
กฎหมาย การจัดรูปการปกครองทLองถิ่นตามกฎหมาย หรือในเชิงการคิดวิเคราะหUป„ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสQวน
ทLองถิ่น
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อใหLนักศึกษามีความรูLและความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการปกครองทLองถิ่นอยQางลุQมลึก และสามารถ
นำไปประยุกตUใช้ไดL
๒.๒ เพื่อใหLนักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ถูกตLองในการปฏิบัติหนLาที่ตามวิชาชีพในอนาคต
๒.๓ เพื่อใหLนักศึกษาสามารถนำองค์ความรูLไปตQอยอดไดL ทั้งการศึกษาตQอ และการประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
๑. คำอธิบายรายวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทLองถิ่นขององค์กรปกครองทLองถิ่นตั้งแตQกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานทLองถิ่น กฎ ระเบียบ และหนังสือราชการตQาง ๆ ในทLองถิ่น รวมถึงหลักใน
การรQางระเบียบข้อบังคับในทLองถิ่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับตำบล หลักในการมีสQวนรQวมในการรQางข้อบังคับในทLองถิ่น
Laws relating to local government organizations, including Constitution Act, the decentralization process
Act, local administrative rules and government orders to local government, principles in drafting local regulations.
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ตQอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝŒกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝŒกงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาดLวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๓๐
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๓. จำนวนชั่วโมงตQอสัปดาหUที่อาจารยUใหLคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป•นรายบุคคล

๑ ชั่วโมง / สัปดาหU

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูLของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตLองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหUและตัดสินใจในสถานการณUตQาง ๆ ไดLอยQางมีวิจารณญาณ โดยไตรQตรองถึง
ผลดีและผลเสียจากการกระทำนั้น ๆ ทั้งตQอตนเองและสังคม

(๒) มีความรับผิดชอบตQอบทบาทหนLาที่ของตนเอง และรับผิดชอบตQอพันธะหนLาที่ตQอผูLอื่น

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เคารพระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักศึกษาและวิชาชีพ และ

คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กำหนดหลักเกณฑUการใหLคะแนน ในเรื่อง ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน
(๒) กำหนดกิจกรรมการทำงานเดี่ยวและกลุQม โดยระบุ วัน/เวลา ในการสQงงานที่ไดLรับมอบหมายใหLเหมาะสม
ชัดเจน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูLโดยมุQงเนLนการพัฒนาและยกระดับจิตสำนึกของผูLเรียน ใหLสามารถนำหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาปรับใช้ในการเรียนและการปฏิบัติตน โดยเฉพาะการสอดแทรกคุณธรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบ
ตQอหนLาที่ และความซื่อสัตยUสุจริต
๑.๓ วิธีการประเมินผล
( ) ประเมินจากความตรงตQอเวลา และความสม่ำเสมอของการเข้าชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในประเด็นสถานการณUทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับมิติดLานคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนLาที่ที่ไดLรับมอบหมาย ความเพียรพยายามและความเอาใจใสQในการทำงาน
อยQางเต็มความสามารถ

๒. ความรูL

๒.๑ ความรูLที่ตLองพัฒนา

(๑) มีความรูLความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสำคัญในเนื้อหาการเรียนรูLดLานกฎหมายปกครอง
ทLองถิ่น

(๒) มีความรูLความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของกฎหมายปกครองภายใตLบริบทความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

(๓) มีความรูLความเข้าใจเกี่ยวกับป„จจัยแวดลLอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สQงผลกระทบตQอกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายปกครองทLองถิ่น
๒.๒ วิธีการสอน
(1) เนLนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยใหLความสำคัญกับการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองทLองถิ่น การกระทำทางปกครองขององค์กรปกครองสQวนทLองถิ่น ความเป•น
อิสระขององค์กรปกครองสQวนทLองถิ่น การควบคุมการกระทำและเหนือตัวบุคคลขององค์กรในทLองถิ่น
(2) เนLนการเรียนรูLกรณีศึกษาเกี่ยวกับป„ญหาทางกฎหมายปกครองทLองถิ่นดLานตQาง ๆ เช่น ความเป•นอิสระของ
องค์กรปกครองสQวนทLองถิ่น การออกข้อบัญญัติทLองถิ่น การขัดกันของกฎเกณฑUทางกฎมายที่ใช้ในทLองถิ่น
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(3) ศึกษากฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับฝ•ายปกครอง อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งทLองถิ่น, พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหนLาที่ พ.ศ. '#"(, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. '#)' และ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผQนดิน พ.ศ. '#")
(4) อภิปราย นำเสนอผลงานภายในชั้นเรียน

๒.๓ วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนยQอย กลางภาคและปลายภาค
(2) ประเมินทักษะความสามารถในการนำความรูLเชิงหลักการและทฤษฎีมาปรับประยุกตUใช้ในการวิเคราะหUโจทยU
(3) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการค้นควLา และการนำเสนองานที่ไดLรับมอบหมาย

๓. ทักษะทางป„ญญา

๓.๑ ทักษะทางป„ญญาที่ตLองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการนำองค์ความรูLมาคิดวิเคราะหUประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาของกฎหมายปกครองทLองถิ่น
และการควบคุมตรวจสอบองค์กรบริหารและสภาทLองถิ่น

(๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหUประเด็นป„ญหาและสถานการณUที่เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการ
และทางออกที่เหมาะสมและสอดคลLองกับบริบทของระบบกฎหมายปกครองทLองถิ่นไทย

(๓) มีความสามารถในการประยุกตUองค์ความรูLดLานกฎหมายปกครองทLองถิ่นโดยบูรณาการกับความรูLในศาสตรUอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องอยQางเหมาะสม

(๔) มีความสามารถในการพัฒนาโจทยUการเรียนรูLและดำเนินการศึกษาค้นควLาหาความรูLในประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายไดLดLวยตนเอง
๓.๒ วิธีการสอน
(1) ยกตัวอยQางจากประสบการณU และเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(2) ยกตัวอยQางกรณีศึกษา การบริหารงานขององค์การภาครัฐเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแตQละหนQวยงาน โดย
ประยุกตUการวิเคราะหUจากเนื้อหาที่ไดLศึกษาภายในชั้นเรียน
(3) มอบหมายกิจกรรมเดี่ยว / กลุQม โดยใหLนำความรูLที่ไดLศึกษาภายในชั้นเรียน มาบูรณาการ วิเคราะหUอยQางเป•น
ระบบ และสรLางสรรค์พรLอมทั้งอภิปราย/นำเสนอภายในชั้นเรียนนำเสนอ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหLทำ
(๒) การสอบข้อเขียน
(๓) การเขียนรายงาน และ/หรือ การเขียนโครงงาน

๔. ทักษะความสัมพันธUระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธUระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตLองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการทำงานรQวมกันเป•นกลุQม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟ„งความคิดเห็นที่แตกตQาง เพื่อสรLาง
ความเข้าใจที่สอดคลLองตรงกันและหาข้อสรุปรQวมกันภายในกลุQม มีความรับผิดชอบตQอตนเองและเพื่อน
รQวมงาน และรQวมกันแก้ไขป„ญหาใหLลุลQวง

(๒) มีความสามารถในการประสานการทำงานรQวมกันภายในกลุQม มีทักษะในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและ
นำเสนอความคิดเห็น ทั้งภายในกลุQมและระหวQางกลุQมไดLอยQางอยQางราบรื่น
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(๓) มีการแสดงออกถึงภาวะความเป•นผูLนำในการแก้ไขป„ญหาตQาง ๆ ในการทำงานรQวมกัน และสามารถแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกของกลุQมเพื่อรQวมกันขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบรQวมกันไดLอยQางเหมาะสมกับ
สถานการณU

๔.๒ วิธีการสอน
(1) มอบหมายกิจกรรมกลุQม โดยใหLนักศึกษาค้นควLาหาข้อมูล ประสานงานกับบุคลากรขององค์การ หรือบุคคลอื่น
ที่มีประสบการณU ทั้งภาครัฐและเอกชน พรLอมอภิปราย นำเสนอกรณีศึกษาตามที่ไดLรับมอบหมายรQวมกัน
ภายในชั้นเรียน
(2) มอบหมายรายงานการวิเคราะหUกรณีศึกษาใหLนักศึกษาทำในลักษณะรายงานกลุQมเพื่อใหLนักศึกษาช่วยเหลือ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในระหวQางการทำรายงาน
(3) กำหนดใหLเปลี่ยนหัวหนLากลุQมในการทำงานทุกครั้ง เพื่อเป’ดโอกาสใหLนักศึกษาทุกคนไดLมีโอกาสตัดสินใจ และ
แก้ป„ญหาในฐานะผูLนำกลุQม
(4) กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตQละคนในการทำงานกลุQมอยQางชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุQมและผลงานของผูLเรียนในกลุQมที่ไดLรับมอบหมายใหLทำงาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีสQวนรQวมในชั้นเรียน
(๔) ผลการประเมินจากการฝŒกประสบการณUวิชาชีพ

๕. ทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตLองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นควLาข้อมูลและหาความรูLเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรูLใน
ชั้นเรียน และการศึกษาค้นควLาเพิ่มเติมตามความสนใจของนักศึกษา

(๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะหUข้อมูลประกอบการศึกษาค้นควLาวิจัยเบื้องตLน

(๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูLรูปแบบตQาง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผล
การศึกษาค้นควLาแก่เพื่อนรQวมชั้นเรียนไดLอยQางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายกิจกรรม โดยใหLนักศึกษา สืบค้น/ค้นควLา หาข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) นำเสนอข้อมูลที่ไดLศึกษา ค้นควLาดLวยตนเอง จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดLอยQางมีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการสืบค้น/ค้นควLา หาข้อมูล จากเทคโนโลยี
(๒) ประเมินจากกระบวนการ และเทคนิคการนำเสนอภายในชั้นเรียน

หมายเหตุ
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สัญลักษณU  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณU  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวLนวQาง
หมายถึง ไมQไดLรับผิดชอบ

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

แนะนำรายวิชา ขอบข่าย และหลักเกณฑ์
การประเมินและวัดผล

3

แผนแนวการสอน
การสอบถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

2

หลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
แผ่นดิน: หลักการรรวมอำนาจ, หลักการ
แบ่งอำนาจ และหลักการกระจายอำนาจ
ทางปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

3

องค์ประกอบพื้นฐานทางกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: หลักความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

4

องค์ประกอบพื้นฐานทางกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: หลักความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง (ต่อ)

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

5

องค์ประกอบพื้นฐานทางกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: อำนาจกำกับ
ดูแลโดยรัฐส่วนกลาง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

6

เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดทำบริการ
สาธารณะ: คำสั่งทางปกครอง, กฎ

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร
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7

เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดทำบริการ
สาธารณะ: สัญญาทางปกครอง

3

8

ทบทวนองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อ
เตรียมตัวสอบกลางภาค

3
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บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
อาจารย์ กฤษณ์
Power Point ถาม-ตอบและ
วงศ์วิเศษธร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบ

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร
อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

9

สอบกลางภาค

3

10

พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

11

มโนทัศน์ “บริการสาธารณะ” และการ
ถ่ายโอนภารกิจจากรัฐไปสู่ท้องถิ่น

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

12

การควบคุมและกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น: การควบคุมภายใน

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

13

การควบคุมและกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น: การควบคุมภายนอก

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

14

ปัญหาการขัดกันของอำนาจกำกับดูแล
อำนาจบังคับบัญชาระหว่างส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น

3

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

15

ปัญหากฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ปัญหากฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,
ปัญหาการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในท้องถิ่น

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนทัศนะวรรณกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย
บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนทัศนะวรรณกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย

16

ทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมสอบปลาย
ภาค

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการเรียน
Power Pointถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

17

สอบปลายภาค

3

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูL
กิจกรรมที่
๑

๒
๓

ผลการเรียนรูL
วิธีการประเมิน
๒.๑, ๒.๒, สอบ
๒.๓, ๓.๑,
- สอบยQอย
๓.๒
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
๑.๑, ๑.๒, การเข้าชั้นเรียน การอภิปราย และ
๑.๓
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
๔.๑, ๔.๒, ผลงานและการนำเสนอกรณีศึกษา
๕.๑, ๕.๒

สัปดาหUที่ประเมิน

สัดสQวนของการประเมินผล

๓, ๕, ๑๒
๘
๑๗
ตลอดภาคเรียน

๑๐%
๓๐%
๓๐%
๑๐%

๑๖

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่น : ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท,
2550.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,
2540.

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

กันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒน์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง.
กรุงเทพฯ: สามลดา, 2551.
โกวิทย์ พวงงาม. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่องทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544.
วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
โกวิท พวงงาม และอลงกรณ์ อรรถแสง. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล. เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
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นันทวัฒน์ บรมานันท์ และแก้วคำ ไกรสรพงษ์. การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และคณะ. คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น. นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2547.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธUการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
(๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยUผูLสอนอธิบายใหLนักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ผQานมา และประโยชนUจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาตQอการพัฒนารายวิชาเพื่อสQงเสริมใหLนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ตQอการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา
(๒) ใหLนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรูL ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหUก่อนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
(๓) สQงเสริมใหLนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตQอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผQานระบบการประเมินออนไลนUของ
มหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธUการประเมินการสอน
อาจารยUผูLสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และประชุมหารือในระหวQางผูLสอนเกี่ยวกับป„ญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
๓. การปรับปรุงการสอน
(๑) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปป„ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อ
สิ้นสุดการสอน เพื่อเป•นข้อมูลเบื้องตLนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตQอไป
(๒) ดำเนินการทำวิจัย หรือพัฒนางานวิจัยที่สามารถตQอมาใช้ในการเรียนการสอนไดL
(๓) ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหLทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุQนตQอไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(๑) ใหLอาจารยUแสดงตัวอยQางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
(๒) (อาจ) ใหLกรรมการทวนสอบ สุQมตรวจสอบการใหLคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูLเรียน
(๓) เปรียบเทียบการใหLคะแนนข้อสอบแตQละข้อในรายวิชา ตามเกณฑUที่กำหนด
(๔) (อาจ) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(๑) นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ ๑ มาประมวล เพื่อจัดกลุQมเนื้อหาความรูLที่ตLองปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นควLาดLวย
ตนเอง และรูปแบบของการศึกษา ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุQนตQอไป
(๒) นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ ๒ มาจัดกลุQมเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระใหLทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหLตรงกับผลการเรียนรูLที่คาดหวัง
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสือN สารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.คุณธรรม
จริ ยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูLจากหลักสูตรสูQรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
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