
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศกึษำที่ 1/2563 

รำยวิชำ  หลักกำรกระจำยอ ำนำจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัน / เวลำ พุธ  9.00 – 12.00 น.   ห้อง 404  

หลักสูตร รัฐศำสตรบัณฑิต รหัส 60 

อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เบญจพร   พึงไชย 

สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

1 

On Site 

19 ส.ค. 

- แนะน ำแนวทำงกำรจัดกำร
เรียน 

  กำรสอนในรำยวิชำ 

- ข้อตกลงร่วมกันในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำร
ท ำงำน รำยงำนและกำรวิจัย
เพื่อพฒันำกำรเรียนรู้  

- กำรวัดและกำรประเมินผล 

- พัฒนำกำรกำรกระจำย
อ ำนำจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ครัง้ที่ 1) 

 

3 1. ผู้สอนช้ีแจงกำรเรียนกำรสอน 
ข้อตกลงรำยวิชำ เกณฑ์กำรให้
คะแนน และแนะน ำเอกสำร
ประกอบกำรเรียน 
2. ผู้สอนใช้แบบทดสอบควำมรู้ก่อน
เรียนเพื่อวัดควำมรู้พื้นฐำนของ
นักศึกษำ ใช้เวลำประมำณ 20 นำที 
3. ผู้สอนบรรยำยเนื้อหำเกี่ยวกับ
พัฒนำกำรกำรกระจำยอ ำนำจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้สื่อ 
power point 
4. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอนในประเด็นที่เกี่ยวกบั
เนื้อหำ 

5. ผู้สอนและนักศึกษำสรปุเนื้อหำ
ร่วมกัน  

6. มอบหมำยให้นักศึกษำสรปุเนื้อหำ
ที่เรียนลงสมุดบันทึกควำมรู ้

 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1. หนังสอื/เอกสำรเพิม่เติม 

2.PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

3. เครื่องComputer  เครื่อง Projector 

4. แบบทดสอบ  

2 

On Site 

26 ส.ค. 

พัฒนำกำรกำรกระจำย
อ ำนำจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ครัง้ที่ 2) 

 

3 1.ผูส้อนบรรยำยเนื้อหำเกี่ยวกบั
พัฒนำกำรกำรกระจำยอ ำนำจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้สื่อ 
power point 
2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอนในประเด็นที่เกี่ยวกบั
เนื้อหำ 

3. ผู้สอนและนักศึกษำสรปุเนื้อหำ
ร่วมกัน  

4. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทลงสมุดบันทึกควำมรู้และ
ศึกษำเพิ่มเตมิในระบบ WBSC 

 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1. หนังสอื/เอกสำรเพิม่เติม 

2.PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่องComputer  เครื่อง Projector  

4. แบบฝกึหัด 

5. ระบบ WBSC 

ผศ.ดร.เบญจพร 

3 

Online 

แนวคิด ทฤษฎีว่ำด้วยกำร
กระจำยอ ำนำจ 

3 1. ผู้สอนต้ังค ำถำมเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหำเพื่อน ำเข้ำสู่เนื้อหำบทเรียน
ประจ ำสปัดำห ์

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ แนวคิด ทฤษฎีว่ำ
ด้วยกำรกระจำยอ ำนำจ 

3. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

4. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทลงสมุดบันทึกควำมรู้และ
ศึกษำเพิ่มเตมิในระบบ WBSC 

 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน 

2.PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่อง Computer   

4. แบบฝกึหัด 

5. ระบบ WBSC 

6. Application Microsoft Team   

   /Zoom 

4 

Online 

รูปแบบ ข้ันตอนของกำร
กระจำยอ ำนำจ 

3 1. ผู้สอนต้ังค ำถำมเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหำเพื่อน ำเข้ำสู่เนื้อหำบทเรียน
ประจ ำสปัดำห ์

2. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ รูปแบบ ข้ันตอน
ของกำรกระจำยอ ำนำจ 

3. ให้นักศึกษำอภิปรำยบทควำม
ร่วมกัน 

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนและนักศึกษำสรปุเนื้อหำ
ร่วมกัน 

5. มอบหมำยให้นักศึกษำค้นคว้ำ
เกี่ยวกับกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำร
กระจำยอ ำนำจเพื่อน ำเสนอใน
สัปดำหห์น้ำ 

 

สื่อที่ใช้/แหล่งเรียนรู ้

1. หนังสอื / บทควำม 

2 Power Point ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่อง Computer  

4. ใบงำน 

5. Application Microsoft Team   

   /Zoom 

5 

Online 

กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำร
กระจำยอ ำนำจ 

3 1. นักศึกษำน ำเสนองำนมอบหมำย
จำกสปัดำหท์ี่แล้ว  

2. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกบัเนือ้หำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกบักำรกระจำยอ ำนำจ 

3. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

4. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยและใบงำนเดี่ยวเพิม่เติมโดย
ส่งผ่ำนระบบ WBSC 

 

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1. หนังสอื 

2.PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่อง Computer  

4. แบบฝกึหัด/ ใบงำน 

5. ระบบ WBSC 

6. Application Microsoft Team   

   /Zoom 

6 

Online 

กำรกระจำยอ ำนำจด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล 

3 1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกบัเนือ้หำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย
อ ำนำจด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 

2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

3. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบท 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1. เอกสำร/บทควำม 

2 PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่อง Computer 

4. Application Microsoft Team   

   /Zoom  

ผศ.ดร.เบญจพร 

7 

On Site 

30 ก.ย. 

กำรกระจำยอ ำนำจด้ำน
งบประมำณและกำรคลงั 

3 1. ผู้สอนต้ังค ำถำมเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหำเพื่อน ำเข้ำสู่เนื้อหำบทเรียน
ประจ ำสปัดำห ์

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย
อ ำนำจด้ำนงบประมำณและกำรคลัง 

3. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำม 

4. ให้นักศึกษำท ำกิจกรรมกลุ่ม โดย
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ร่วมกัน
วิเครำะห์และสรุปลงใบงำน หลังจำก
นั้นให้คัดเลือกตัวแทนกลุม่เพือ่
น ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 

5. ผู้สอนและนักศึกษำสรปุเนื้อหำ
ร่วมกัน 

6. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทและค้นคว้ำเพิ่มเตมิโดยหำ
กรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำร
กระจำยอ ำนำจด้ำนกำรพัฒนำทำง
กำรเมืองของอปท.เพือ่น ำเสนอใน
สัปดำหห์น้ำ 

 

สื่อที่ใช้/แหล่งเรียนรู ้

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน 

2 Power Point ประกอบกำรบรรยำย  

3.เครื่อง Computer  เครื่อง Projector  

เครื่อง Visualizer 

4. ใบงำน  

8 

Online 

กำรกระจำยอ ำนำจด้ำนกำร
พัฒนำทำงกำรเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3 1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

อ ำนำจด้ำนกำรพัฒนำทำงกำรเมือง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำม 

3. ให้นักศึกษำน ำเสนอกรณีศึกษำที่
มอบหมำยผ่ำนระบบสื่อ 

Team/Zoom หลังจำกนั้นใหเ้พื่อน
ร่วมช้ันอภิปรำยร่วมกัน 

4. ผู้สอนและนักศึกษำสรปุเนื้อหำ
ร่วมกัน 

5. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทลงสมุดบันทึกควำมรู้และ
ศึกษำเพิ่มเตมิในระบบ WBSC 

 

สื่อที่ใช้/แหล่งเรียนรู ้

1. เอกสำรเพิ่มเตมิ 

2.Power Point ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่อง Computer  

4. กรณีศึกษำ 

5. Application Microsoft Team   

   /Zoom 

9 

Online 

กำรกระจำยอ ำนำจด้ำน
กำรศึกษำ 

3 1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกบัเนือ้หำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย
อ ำนำจด้ำนกำรศึกษำ 

2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

3. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทและใบงำนเดี่ยวเพิม่เติมโดย
ส่งผ่ำนระบบ WBSC 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1.Power Point ประกอบกำรบรรยำย  

2. เครื่อง Computer  

3. ใบงำน 

4. ระบบ WBSC 

5. Application Microsoft Team   

   /Zoom 

10 

On Site 

21 ต.ค. 

กำรกระจำยอ ำนำจด้ำน
สำธำรณสุข 

3 1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับเนื้อหำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย
อ ำนำจด้ำนสำธำรณสุข 

2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำม 

3. ผู้สอนและนักศึกษำสรปุเนื้อหำ
ร่วมกัน 

4. ผู้สอนมอบหมำยใหน้ักศึกษำตอบ
ค ำถำมท้ำยบทลงสมุดบันทึกควำมรู้
และให้ศึกษำเพิ่มเตมิเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนของอปท.ที่เป็น
กรณีศึกษำของงำนวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้  

สื่อที่ใช้/แหล่งเรียนรู ้

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน 

2.Power Point ประกอบกำรบรรยำย  

3.เครื่องComputer  /เครื่อง Projector  

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

4. กรณีศึกษำ อปท.ทีเ่ป็นพื้นที่
เป้ำหมำย 

11 

Online 

กำรกระจำยอ ำนำจของ
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

3 1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกบัเนือ้หำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย
อ ำนำจของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ 

2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

3. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทและใบงำนที่วิเครำะห์
เกี่ยวกับอปท.พื้นที่เป้ำหมำย 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน 

2.PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่อง Computer  

4. ใบงำน 

5. Application Microsoft Team   

   /Zoom 

ผศ.ดร.เบญจพร 

12 

Online 

กำรกระจำยอ ำนำจของ
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

3 1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกบัเนือ้หำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย
อ ำนำจของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ 

2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

3. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทและเตรียมตัวไปศึกษำ
กรณีศึกษำจำกชุมชนทีเ่ป็นพื้นที่จริง
ในสัปดำหท์ี่ 14 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1.Power Point ประกอบกำรบรรยำย  

2. เครื่อง Computer  

3. Application Microsoft Team   

   /Zoom 

13 

Online 

 

กำรกระจำยอ ำนำจกบักำร
พัฒนำชุมชน 

3 1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกบัเนือ้หำ
รำยวิชำ ในหัวข้อ กำรกระจำย
อ ำนำจกับกำรพฒันำชุมชน 

2. เปิดโอกำสให้นกัศึกษำซักถำมและ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

3. มอบหมำยให้นักศึกษำตอบค ำถำม
ท้ำยบทและใบงำนกลุม่ที่วิเครำะห์
เกี่ยวกับอปท.พื้นที่เป้ำหมำย 

สื่อกำรสอน/แหลง่เรียนรู ้

1. เอกสำรประกอบกำรเรียน 

2.PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย  

3. เครื่อง Computer  

4. ใบงำน 

ผศ.ดร.เบญจพร 

14 

 

 

ปัญหำ อปุสรรคของกำร
กระจำยอ ำนำจ 

3 ผู้สอนและนักศึกษำด ำเนินกำรศึกษำ
นอกห้องเรียนร่วมกันในพื้นที่ชุมชน
เป้ำหมำย และให้นกัศึกษำสรุป
ควำมรู้ที่ได้รับ รวมถงึ กำรวิเครำะห์ 

ผศ.ดร.เบญจพร 



สัปดำห์
ท่ี 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน /สื่อท่ีใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

 แนวโน้มและทิศทำงกำร
กระจำยอ ำนำจ 

(กำรศึกษำนอกห้องเรียนใน
สถำนกำรณ์จริง) 

แก้ไขปัญหำ อุปสรรคทีเ่กิดข้ึนจำก
สถำนกำรณ์จริง โดยให้น ำเสนอใน
สัปดำหห์น้ำ 

15 

On site 

25 พ.ย. 

สรปุ ทบทวนบทเรียน 

- แนะน ำแหล่งเรียนรูเ้พื่อให้
ผู้เรียนเพิม่พูนควำมรูห้ลงั
เรียนรำยวิชำและกำร
ประยุกต์ใช้ 

 

3 1. นักศึกษำน ำเสนอเกี่ยวกับ
กำรศึกษำนอกห้องเรียนในพื้นที่
สถำนกำรณ์จริง 

2. ผู้สอนสรุป บทเรียนทั้งหมด
ร่วมกับนกัศึกษำและแจง้
รำยละเอียด แนวกำรปฎิบัตเิกี่ยวกบั
กำรสอบในสัปดำหห์น้ำ 

ผศ.ดร.เบญจพร 

16 สอบปลำยภำค (ข้อสอบ Take home และวิเครำะห์กรณีศึกษำจำกสถำนกำรณ์จรงิ) 

 

 

 

 

 


