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หมวดที ่1  ลกัษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 ศศ 0204     การปกครองท้องถ่ินไทย  

                (Thai Local Government)  
 

2.  
 

จํานวนหน่วยกิต 
บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง (ชั่วโมง) 

 3 หน่วยกิต (บรรยาย 3 - ปฏิบัติ 0 - ศึกษาด้วยตนเอง 6) 
 

3.  หลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี้ 
 สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียนรายวิชานี้ 
 อนุปริญญา ชั้นปีท่ี 2 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  สําหรับรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อม  (co-requisites)  กับรายวิชานี้   (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
8. สถานท่ีเรียน   
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

 
9. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 
  

 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา               

   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 



หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        2.1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        2.2.2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดทางทฤษฎีต่างๆ ท่ีสามารถ
นําไปวิเคราะห์แก้ปัญหาการปกครองท้องถ่ินได้ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกิดแนวความคิดความเข้าใจ สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานด้านการ
บริหาร ระดับปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบอบการบริหารราชการระดับ
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง มีบทบาทส่งเสริมการกระจายอํานาจด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและ
สังคมวัฒนธรรม 

หมวดที ่3  ส่วนประกอบของรายวิชา 
 

3.1 คําอธิบายรายวิชา (ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร) 
         ศึกษาแนวคิด และหลักการปกครองท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ินไทย และแนวโน้มการ
ปกครองท้องถ่ินไทย  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน กับการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน การสังเกตการณ์ และเข้าร่วมกระบวนการ การปกครองท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ี  
3.2 จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

สอนเสริม 
(คาบ) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(คาบ) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(คาบ) 

45 ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

- 90 
 

3.3  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  (ระบุวันเวลาท่ีอาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน) 
ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาทราบคาบสอนท่ีว่างของอาจารย์ในกรณีท่ีต้องการพบด้วยตนเอง หรือขอ
คําปรึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 



หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซ่ึงต้องสอดคล้องกับท่ี
ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้  

 1. สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา         
 2. คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1 

              3 . วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพอประเมินผล
การเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเก่ียวข้อง4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
          4.1.1. คุณธรรม จริยธรรม 
          (1)   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
       (2)   มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
          (3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
          (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
          (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
         (6)  สํานึกดี  มีจิตสาธารณะ 
        4.1. 2.วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
                    (ระบุวิธีการสอน เช่น สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา) 

             การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้นั้นไม่มีวิธีสอนใดดีท่ีสุด ดังนั้นผู้สอน
จึงใช้กระบวนการสอนแบบผสมผสาน โดยจะพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของรายวิชา ตลอดจน
สถานการณ์ในชั้นเรียนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ อาจต้ังเป็นประเด็นโจทย์คําถาม
แล้วให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ อีกท้ังกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความพร้อม
ของนักศึกษา เช่น การมอบหมายงานพิเศษให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นท่ีสนใจเป็น
พิเศษจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความสนใจ 
        4.1.3.วิธีการประเมินผล  
                    (ระบุวิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา) 
                   4.13.1 สังเกตจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เรียนในระหว่างเรียน เช่น ความสนใจ 
การ                   ซักถาม การร่วมอภิปรายโต้แย้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

4.1.3.2 ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลของนักศึกษาประจําภาคเรียน 
                   4.1.3.3 การวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน ซ่ึงมีท้ังการวัดผลระหว่างภาคเรียน และ
ปลาย 

 

 
4.3 

 
ทักษะทางปัญญา 

1. ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา  
                     (อธิบายเก่ียวกับทักษะทางปัญญาท่ีจะพัฒนา เช่น การนําความรู้ไปใช้แก้โจทย์
ปัญหา  และการวิเคราะห์ปัญหา) 



4.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
                   (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มคนหลากหลาย 
         (2)  มีบุคลิกภาพ  เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
         (3)  รับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
         (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
         (5)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
         (6)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 
               2.วธิีการสอน  

             มอบหมายงานให้คิดและทํางานเป็นกลุ่ม   
               3.วธิีการประเมิน  

             ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับมอบหมายว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           (1)  รู้จักใช้หลักตรรกะ  ความน่าจะเป็น ตัวเลข สถิติ ไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างหลากหลาย 
           (2)  สามารถกําหนดทางเลือกหรือแนวทางการแก้ปัญหารวมท้ังคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
           (3)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
      2.วิธีการสอน  
            มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้น จัดการ และนําเสนอข้อมูล ส่งงานให้ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ต   
      3.วิธีการประเมิน 
             การตรวจชิ้นงานและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนอ 
 

 
 
 
 
 



หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

1 - แนะนําการเรียนการสอน 
- สํารวจพ้ืนฐานความรู้ผู้เรียน 
- นําเข้าสู่บทเรียน 
 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง 
- กิจกรรมวัดพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนและมิติ

สัมพันธ์ 

 

2 บทท่ี 1การปกครองท้องถ่ิน 
ความหมาย ความสําคัญ 
หลักการและรูปแบบ 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง 

 

3 บทท่ี 1 การปกครองท้องถ่ิน 
ความหมาย ความสําคัญ 
หลักการและรูปแบบ 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง 

 

4 บทท่ี 1  แนวคิด  ทฤษฏีการ
ปกครองท้องถ่ินและ
การกระจายอํานาจ 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 

 

5 บทท่ี 2  ประวัติการปกครอง
ท้องถ่ินต้ังอดีตถึงปัจจุบัน 
  

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 

 

6  บทท่ี 3 การปกครองท้องถ่ิน
ในต่างประเทศ 

 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 

 

7  บทท่ี 4 รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไทย 
  -    รูปแบบการบริหาร
องค์การบิหารส่วนจังหวัด 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 

 

8 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียน ข้อสอบปรนัย และอัตนัย  

9 บทท่ี 4 รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไทย (ต่อ) 
 -    รูปแบบการบริหาร
เทศบาล 
 
 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 

 



สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

10 บทท่ี 4 รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไทย(ต่อ) 
-    รูปแบบการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 
 

 

11 บทท่ี 4 รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไทย(ต่อ) 
 -    รูปแบบการบริหาร
กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 
- อภิปราย 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

12 บทท่ี 5  การปกครองส่วน
ภูมิภาค 

 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 

 

13 วิเคราะห์ประเด็นท่ีสําคัญท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญท่ี
เก่ียวข้องกับการปกครอง
ท้องถ่ินไทย 

 

- บรรยายประกอบ PowerPoint  
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 
- อภิปราย 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

* จํานวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต 
 
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ 
เรียนรู้* 

งานท่ีจะใช้ประเมิน  เช่น การเขียน
รายงานโครงงาน การสอบย่อย การ
สอบกลางภาคการสอบปลายภาค 

กําหนดการประเมิน   
สัปดาห์ท่ี 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- การเสนอโครงงานเพ่ือเขียนรายงาน - สัปดาห์ท่ี 1-2 ร้อยละ 5 

ความรู้ - การสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน - สัปดาห์ท่ี 8 ร้อยละ 30 
ทักษะทางปัญญา - การเขียนเสนอรายงาน - สัปดาห์ท่ี 13 ร้อยละ 15 
คุณธรรม จริยธรรม - การเข้าชั้นเรียน - สัปดาห์ท่ี 15 ร้อยละ10 
ความรู้ - สอบวัดผลปลายภาคเรียน - สัปดาห์ท่ี16 ร้อยละ 40 
 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของ
รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 



หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 

6.1 ตารางท่ีกําหนด 
ไม่มี 

6.2   แหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญ 
          โกวิทย์  พวงงาม, แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถ่ิน , กรุงเทพ: บริษัท ส.เอเซีย
เพลส(1989)จํากัด 2550 . 
6.3  หนังสือและเอกสารอ้างอิงท่ีแนะนํา วารสาร รายงาน และอ่ืนๆ 
           ธเนศวร์  เจริญเมือง. 100 ปีการปกครองท้องถ่ินไทย พ.ศ.2440-2540. สํานักพิมพ์คบไฟ, 
                     2540. 
            ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร ในสมพิศ สุขแสน.การบริหารการจัดการท่ีดีกับการปกครอง             
ท้องถ่ินท่ีดี เว็ปไซด์สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
             ชูวงศ์  ฉายะบุตร ในเว็ปไซด์แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน. 
             สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
             (อบต.).บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จํากัด,พิมพ์ครั้งท่ีสอง, 2542. 
            สนธิ์ บางยี่ขัน . เอกสารหมายหมายเลข 165 สรุปวิชาย่อ PS205 การเมืองส่วนท้องถ่ิน 
                    ในประเทศไทย . คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545. 
            หลักความเป็นเอกภาพของรัฐและหลักการกระจายอํานาจกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
                      (2550) 
            อเนก เหล่าธรรมทัศน์.การมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองท้องถ่ิน.  
                      หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน .บทความพิเศษ ตอนท่ี 1-5,2543 
            เกรียงศักด์ิ เจริญธนาวัฒน์, หลักความเป็นเอกภาพของรัฐและหลักการกระจายอํานาจกับ 
                       รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2550) 
            Dilys M. Hill, Democratic theory and Local government  London: George 
                       Allen & Unwin, ltd., 1974 
              วันรักษ์  ม่ิงมณีนาคิน. 2547. เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างท่ีคิด   
                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,กรุงเทพมหานคร. 
6.4 อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 

 www.local.moi.go.th 
www.tambol.com 
www.pub-law.net/file: 

6.5 เอกสารและข้อมูลการเรียนอ่ืนๆ  (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / แผ่นซีดี / มาตรฐานวิชาชีพ 
/ กฎระเบียบต่างๆ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน 



- ข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ท้องถ่ิน-  
 

หมวดที ่7  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 

7.1 กลยุทธ์เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นจากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา 
     1.ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     2 .ต ร ว จ ส อ บ จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ งนั ก ศึ ก ษ าท า ง อิ น เต อ ร์ เน็ ต บ น เว็ บ ไซ ต์ 
http:///www.nstru.ac.th  

7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
           1.สุ่มสนทนาสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ โดยให้นักศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนกับผู้สอน
ท่านอ่ืน 
           2. เชิญให้อาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนเข้าสังเกตการสอนเพ่ือขอคําชี้แนะสําหรับการปรับปรุง 
7.3 กระบวนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา    
          ควรมีการวิจัยในชั้น เรียนประกอบ โดยสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา เพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงทักษะการสอน 
7.3  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
          1. หลักสูตรควรจัดให้มีการทวนสอบตัวอย่างผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ท่ีมิใช่อาจารย์
ผู้สอนได้อย่างอิสระ ในลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
          2.คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
ควรจัดโครงการสัมมนาเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็น กับอาจารย์ต่างสถาบันเป็นครั้งคราว 
7.4 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           1.ใช้กระบวนการวิจัย 
           2. ใช้กระบวนการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างมีส่วนร่วม 

 


