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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา LGO ๒๒๑๑ รายวิชา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กลุ=มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรD คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปJการศึกษา ๒๕๖๓

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ ๑ ข;อมูลทั่วไป
LGO ๒๒๑๑
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
Administrative Procedure

๒. จำนวนหน=วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท#องถิ่น
หมวดวิชาเฉพาะ (แกน)

๔. อาจารยDผูWรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยDผูWสอน
๔.๑ อาจารยkผู#รับผิดชอบรายวิชา อาจารยkกฤษณk วงศkวิเศษธร
๔.๒ อาจารยkผู#สอน
อาจารยkกฤษณk วงศkวิเศษธร
๕. สถานที่ติดต=อ
ห#องประชุมกลุnมสาขาวิชาการปกครองท#องถิ่น ชั้น ๖ อาคาร ๓๕
อีเมลลk: kritz.wo@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปJที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒ / ชั้นปyที่ ๒
๖.๒ จำนวนผู#เรียนที่รับได# ประมาณ ๑๐๐ คน
๗. รายวิชาที่ตWองเรียนมาก=อน (Pre-requisite) (ถ#ามี)
ไมnมี
หน#า | ๑
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สุนันทา
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๘. รายวิชาที่ตWองเรียนพรWอมกัน (Co-requisites) (ถ#ามี)
ไมnมี
๙. สถานที่เรียน

อาคาร ๓๕ ชั้น ๖ และทางระบบออนไลน4ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล=าสุด
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวดที่ ๒ จุดมุEงหมายและวัตถุประสงคP
๑. จุดมุ=งหมายของรายวิชา
เพื่อให#นักศึกษามีความรู#ทางวิชาการและสมรรถนะในเทคนิคเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการปกครอง การพิจารณาทาง
ปกครอง ไมnวnาจะในเชิงทฤษฎีกฎหมาย ขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติราชการทางปกครองหรือในเชิงการคิดวิเคราะหkป}ญหาในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
๒. วัตถุประสงคDในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อให#นักศึกษามีความรู#และความเข#าใจในแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอยnาง
ลุnมลึกและสามารถนำไปประยุกตkใช#ได#
๒.๒ เพื่อให#นักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ถูกต#องในการปฏิบัติหน#าที่ตามวิชาชีพในอนาคต
๒.๓ เพื่อให#นักศึกษาสามารถนำองคkความรู#ไปตnอยอดได# ทั้งการศึกษาตnอ และการประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
๑. คำอธิบายรายวิชา
ความเป•นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายวnาด#วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและตnางประเทศ แนวคิด
พื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสำคัญของกฎหมายวnาด#วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย หลักการสำคัญ
ตnาง ๆ ของกฎหมายวnาด#วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตการบังคับใช#กฎหมายดังกลnาว
Background and concepts of the Administrative law in Thailand and abroad. The basic ideas of the
administrative juridical proceedings. The importance of the law on administrative procedures of the Thai
government. Important principles in administrative law procedure. Areas of administrative law enforcement.
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชWต=อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝ6กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝ6กงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาดAวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๓๐

๓. จำนวนชั่วโมงต=อสัปดาหDที่อาจารยDใหWคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก=นักศึกษาเปqนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง / สัปดาห0

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู;ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตWองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหkและตัดสินใจในสถานการณkตnาง ๆ ได#อยnางมีวิจารณญาณ โดยไตรnตรองถึง
ผลดีและผลเสียจากการกระทำนั้น ๆ ทั้งตnอตนเองและสังคม

(๒) มีความรับผิดชอบตnอบทบาทหน#าที่ของตนเอง และรับผิดชอบตnอพันธะหน#าที่ตnอผู#อื่น

(๓) ปฏิบัติหนBาที่ดBวยความซื่อสัตย4 เคารพระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักศึกษาและวิชาชีพ และ

คำนึงถึงประโยชน4สาธารณะ

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กำหนดหลักเกณฑkการให#คะแนน ในเรื่อง ความสม่ำเสมอในการเข#าชั้นเรียน
(๒) กำหนดกิจกรรมการทำงานเดี่ยวและกลุnม โดยระบุ วัน/เวลา ในการสnงงานที่ได#รับมอบหมายให#เหมาะสม
ชัดเจน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู#โดยมุnงเน#นการพัฒนาและยกระดับจิตสำนึกของผู#เรียน ให#สามารถนำหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาปรับใช#ในการเรียนและการปฏิบัติตน โดยเฉพาะการสอดแทรกคุณธรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบ
ตnอหน#าที่ และความซื่อสัตยkสุจริต
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความตรงตnอเวลา และความสม่ำเสมอของการเข#าชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในประเด็นสถานการณkทางสังคมที่เกี่ยวข#องกับมิติด#านคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน#าที่ที่ได#รับมอบหมาย ความเพียรพยายามและความเอาใจใสnในการทำงาน
อยnางเต็มความสามารถ

๒. ความรู1

๒.๑ ความรูWที่ตWองพัฒนา

(๑) มีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสำคัญในเนื้อหาการเรียนรู#ด#านกฎหมายเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
หน#า | ๓
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(๒) มีความรู#ความเข#าใจในคุณคnาและความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองภายใต#บริบท
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๓) มีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับป}จจัยแวดล#อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สnงผลกระทบตnอกระบวนการ
บังคับใช#กฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๒.๒ วิธีการสอน
(1) เน#นการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยให#ความสำคัญกับการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง การออกคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณkคำสั่งทางปกครอง การควบคุมฝ’าย
ปกครองและความรับผิดของฝ’ายปกครอง
(2) เน#นการเรียนรู#กรณีศึกษาเกี่ยวกับป}ญหาเกี่ยวกับวิธีปกฺบัติราชการทางปกครองด#านตnาง ๆ เชnน การออกคำสั่ง
ทางปกครอง การอุทธรณkคำสั่งทางปกครอง การฟ•องคดีปกครอง
(3) ศึกษากฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับฝ’ายปกครอง อาทิ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิดของเจ#าหน#าที่ พ.ศ. 2539, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผnนดิน พ.ศ. 2534
(4) อภิปราย นำเสนอผลงานภายในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบโดยการสอบข#อเขียนยnอย กลางภาคและปลายภาค
(2) ประเมินทักษะความสามารถในการนำความรู#เชิงหลักการและทฤษฎีมาปรับประยุกตkใช#ในการวิเคราะหkโจทยk
(3) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการค#นคว#า และการนำเสนองานที่ได#รับมอบหมาย

๓. ทักษะทางป:ญญา

๓.๑ ทักษะทางปrญญาที่ตWองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการนำองคkความรู#มาคิดวิเคราะหkประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาของกฎหมายเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และการควบคุมตรวจสอบฝ’ายปกครอง

(๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหkประเด็นป}ญหาและสถานการณkที่เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการ
และทางออกที่เหมาะสมและสอดคล#องกับบริบทของระบบกฎหมายปกครองไทย

(๓) มีความสามารถในการประยุกตkองคkความรู#ด#านกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยบูรณาการ
กับความรู#ในศาสตรkอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#องอยnางเหมาะสม

(๔) มีความสามารถในการพัฒนาโจทยkการเรียนรู#และดำเนินการศึกษาค#นคว#าหาความรู#ในประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได#ด#วยตนเอง
๓.๒ วิธีการสอน
(1) ยกตัวอยnางจากประสบการณk และเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข#อง
(2) ยกตัวอยnางกรณีศึกษา การบริหารงานขององคkการภาครัฐเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแตnละหนnวยงาน โดย
ประยุกตkการวิเคราะหkจากเนื้อหาที่ได#ศึกษาภายในชั้นเรียน
(3) มอบหมายกิจกรรมเดี่ยว / กลุมn โดยให#นำความรู#ที่ได#ศึกษาภายในชั้นเรียน มาบูรณาการ วิเคราะหkอยnางเป•น
ระบบ และสร#างสรรคkพร#อมทั้งอภิปราย/นำเสนอภายในชั้นเรียนนำเสนอ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
หน#า | ๔
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(๑) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให#ทำ
(๒) การสอบข#อเขียน
(๓) การเขียนรายงาน และ/หรือ การเขียนโครงงาน

๔. ทักษะความสัมพันธ@ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธDระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตWองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการทำงานรnวมกันเป•นกลุnม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟ}งความคิดเห็นที่แตกตnาง เพื่อสร#าง
ความเข#าใจที่สอดคล#องตรงกันและหาข#อสรุปรnวมกันภายในกลุnม มีความรับผิดชอบตnอตนเองและเพื่อน
รnวมงาน และรnวมกันแก#ไขป}ญหาให#ลุลnวง

(๒) มีความสามารถในการประสานการทำงานรnวมกันภายในกลุnม มีทักษะในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและ
นำเสนอความคิดเห็น ทั้งภายในกลุnมและระหวnางกลุnมได#อยnางอยnางราบรื่น

(๓) มีการแสดงออกถึงภาวะความเป•นผู#นำในการแก#ไขป}ญหาตnาง ๆ ในการทำงานรnวมกัน และสามารถแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกของกลุnมเพื่อรnวมกันขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบรnวมกันได#อยnางเหมาะสมกับ
สถานการณk
๔.๒ วิธีการสอน
(1) มอบหมายกิจกรรมกลุnม โดยให#นักศึกษาค#นคว#าหาข#อมูล ประสานงานกับบุคลากรขององคkการ หรือบุคคลอื่น
ที่มีประสบการณk ทั้งภาครัฐและเอกชน พร#อมอภิปราย นำเสนอกรณีศึกษาตามที่ได#รับมอบหมายรnวมกัน
ภายในชั้นเรียน
(2) มอบหมายรายงานการวิเคราะหkกรณีศึกษาให#นักศึกษาทำในลักษณะรายงานกลุnมเพื่อให#นักศึกษาชnวยเหลือ
และแลกเปลี่ยนข#อมูลและความคิดเห็นในระหวnางการทำรายงาน
(3) กำหนดให#เปลี่ยนหัวหน#ากลุnมในการทำงานทุกครั้ง เพื่อเป›ดโอกาสให#นักศึกษาทุกคนได#มีโอกาสตัดสินใจ และ
แก#ป}ญหาในฐานะผู#นำกลุnม
(4) กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตnละคนในการทำงานกลุnมอยnางชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุnมและผลงานของผู#เรียนในกลุnมที่ได#รับมอบหมายให#ทำงาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีสnวนรnวมในชั้นเรียน
(๔) ผลการประเมินจากการฝœกประสบการณkวิชาชีพ

๕. ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหDเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตWองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค#นคว#าข#อมูลและหาความรู#เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรู#ใน
ชั้นเรียน และการศึกษาค#นคว#าเพิ่มเติมตามความสนใจของนักศึกษา

(๒) มีความสามารถในการใช#เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผลข#อมูล การแปลความหมาย และการ
หน#า | ๕
รายวิชา LGO๒๒๑๑ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กลุ;มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรC คณะมนุษยศาสตรCและสังคมศาสตรC มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก

วิเคราะหkข#อมูลประกอบการศึกษาค#นคว#าวิจัยเบื้องต#น

(๓) มีความสามารถในการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู#รูปแบบตnาง ๆ เพื่อนำเสนอข#อมูลและผล
การศึกษาค#นคว#าแกnเพื่อนรnวมชั้นเรียนได#อยnางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายกิจกรรม โดยให#นักศึกษา สืบค#น/ค#นคว#า หาข#อมูล โดยใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) นำเสนอข#อมูลที่ได#ศึกษา ค#นคว#าด#วยตนเอง จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได#อยnางมีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการสืบค#น/ค#นคว#า หาข#อมูล จากเทคโนโลยี
(๒) ประเมินจากกระบวนการ และเทคนิคการนำเสนอภายในชั้นเรียน

หมายเหตุ

สัญลักษณ@  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ@  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวHนวJาง
หมายถึง ไมJไดHรับผิดชอบ

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหC
ที่

หัวขAอ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใชA

ผูAสอน

1

แนะนำวิชา, แนะนำเอกสารและตำราที่ใชH
ประกอบการเรียน และแนวทางใน
การศึกษาวิชานี้อยJางมีประสิทธิผล

3

แผนแนวการสอน
การสอบถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

2

ประวัติความเปZนมาของกฎหมายวิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

ขอบเขตและหลักการสำคัญของกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

หน#า | ๖
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
อาจารย@ กฤษณ@
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
วงศ@วิเศษธร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

4

ความเปZนกลางของเจHาหนHาที่ผูHทำคำสั่ง
ทางปกครองในการพิจารณาทางปกครอง

3

5

ความหมาย ลักษณะ คุณสมบัตขิ องคูJกรณี
ในกระบวนพิจารณาทางปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

6

หลักพื้นฐานในการทำการพิจารณาทาง
ปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

7

สิทธิของคูJกรณีในการพิจารณาทาง
ปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

8

ทบทวนองค@ความรูHที่ไดHศึกษามาเพื่อ
เตรียมตัวสอบกลางภาค

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบ

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

9

สอบกลางภาค

3

10

การแจHงคำสั่งทางปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11

การอุทธรณ@คำสั่งทางปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

12

การขอใหHพิจารณาใหมJ

3

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

13

การลบลHางคำสั่งทางปกครอง

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความเห็น
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร
อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

หน#า | ๗
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14

ทบทวนองค@ความรูHเพื่อเตรียมสอบปลาย
ภาค

3

15

สอบปลายภาค

3

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
อาจารย@ กฤษณ@
เรียน Power Pointถาม-ตอบและ
วงศ@วิเศษธร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู1
กิจกรรมที่
๑

๒
๓

ผลการเรียนรูA
วิธีการประเมิน
๒.๑, ๒.๒, สอบ
๒.๓, ๓.๑,
- สอบยJอย
๓.๒
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
๑.๑, ๑.๒, การเขHาชั้นเรียน การอภิปราย และ
๑.๓
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
๔.๑, ๔.๒, ผลงานและการนำเสนอกรณีศึกษา
๕.๑, ๕.๒

สัปดาหCที่ประเมิน

สัดสPวนของการประเมินผล

๓, ๕, ๑๒
๘
๑๗
ตลอดภาคเรียน

๑๐%
๓๐%
๓๐%
๑๐%

๑๖

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
วรพจน4 วิศรุตพิชญ4. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญVูชน, 2540.
วรเจตน4 ภาคีรัตน4. ความรู1เบื้องต1นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการ
กระทำทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญVูชน, 2549.
๒. เอกสารและข1อมูลสำคัญ
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญVูชน, 2556.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เลBม 3: ที่มาและนิติวิธ.ี กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538.
ประยูร กาญจนดุล. คำบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ4จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย, 2535.
วิษณุ วรัญVู. ตำรากฎหมายปกครอง วBาด1วยกฎหมายปกครองทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2551.
หน#า | ๘
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก

๓. เอกสารและข1อมูลแนะนำ
ทวี ตะเวทีกุล. กฎหมายปกครอง. พระนคร : โรงพิมพ4กงเส็ง, 2483.
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ]ายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญVูชน, 2551.
ประดิษฐ4มนูธรรม,หลวง. คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานทนายความพิมลธรรม, 2547
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหjงเนติบัณฑิตยสภา. คูBมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแหjงเนติบัณฑิตยสภา, 2547.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธDการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
(๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยkผู#สอนอธิบายให#นักศึกษาเข#าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ผnานมา และประโยชนkจากข#อคิดเห็นของนักศึกษาตnอการพัฒนารายวิชาเพื่อสnงเสริมให#นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ตnอการพัฒนารายวิชาในชnวงปลายของภาคการศึกษา
(๒) ให#นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู# ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหkกnอนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
(๓) สnงเสริมให#นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตnอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผnานระบบการประเมินออนไลนkของ
มหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธDการประเมินการสอน
อาจารยkผู#สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และประชุมหารือในระหวnางผู#สอนเกี่ยวกับป}ญหา
อุปสรรค และแนวทางแก#ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
๓. การปรับปรุงการสอน
(๑) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปป}ญหา อุปสรรค แนวทางแก#ไขเมื่อ
สิ้นสุดการสอน เพื่อเป•นข#อมูลเบื้องต#นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตnอไป
(๒) ดำเนินการทำวิจัย หรือพัฒนางานวิจัยที่สามารถตnอมาใช#ในการเรียนการสอนได#
(๓) ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให#ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุnนตnอไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(๑) ให#อาจารยkแสดงตัวอยnางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
(๒) (อาจ) ให#กรรมการทวนสอบ สุnมตรวจสอบการให#คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู#เรียน
(๓) เปรียบเทียบการให#คะแนนข#อสอบแตnละข#อในรายวิชา ตามเกณฑkที่กำหนด
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(๔) (อาจ) จัดทำข#อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(๑) นำข#อคิดเห็นของนักศึกษาจากข#อ ๑ มาประมวล เพื่อจัดกลุnมเนื้อหาความรู#ที่ต#องปรับปรุง วิธีการศึกษาค#นคว#าด#วย
ตนเอง และรูปแบบของการศึกษา ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุnนตnอไป
(๒) นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข#อ ๒ มาจัดกลุnมเทียบเคียงกับข#อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให#ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให#ตรงกับผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง
***********************
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4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสูBรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
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เชิงตัวเลข
การสือN สารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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