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รายละเอียดของรายวิ ชา (Course Specification)
รหัสวิ ชา PPA๑๑๐๕ รายวิ ชา หลักกฎหมายสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มสาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา
PPA๑๑๐๕
ชื่อรายวิชาภาษาไทย หลักกฎหมายสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Principles of Laws for Public Administrator
๒. จานวนหน่ วยกิ ต
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
หมวดวิชาเฉพาะ (แกน)

๔. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
๔.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กฤษณ์ วงศ์วเิ ศษธร
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์กฤษณ์ วงศ์วเิ ศษธร
๕. สถานที่ติดต่อ
ห้องประชุมกลุม่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ ชัน้ 6 อาคาร 35
อีเมลล์: kritz.wo@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชันปี
้ ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผูเ้ รียนที่รบั ได้

๒ / ชัน้ ปี ท่ี ๑
ประมาณ ๑๕๐ คน

๗. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
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๘. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน

อาคาร ๓๕ ชัน้ ๕ และ ๖
๑๐.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่
้ าสุด
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ประเภท ที่มา หลักทัวไปและความส
่
าคัญของกฎหมายที่มคี วามสาคัญต่อบุคคล
และสังคม มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน ส่งผลให้สามารถนาความรูท้ างกฎหมายเป็ นพื้นฐาน
ในการศึ ก ษากฎหมายเรื่อ งอื่ น ๆ ต่ อ ไป นอกจากนี้ ย ัง สามารถน าความรู้ท างกฎหมายไปใช้ใ นการท างานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
๒.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับนักรัฐประศาสน
ศาสตร์
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๒.๒ เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกที่ถูกต้องในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามวิชาชีพในอนาคต
๒.๓ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ไปต่อยอดได้ ทัง้ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในภาครัฐและ
เอกชน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑. คาอธิ บายรายวิ ชา
ลักษณะทัวไปของกฎหมาย
่
ประเภทของกฎหมาย การจัดท ากฎหมาย การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย
สาระสาคัญของรัฐธรรมนู ญ กฎหมายปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับนิตกิ รรมและสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิน่
General nature of laws, types of laws, enactment, enforcement, law interpretation, essence of constitution,
laws of government, laws of juristic act and contract, laws of labor relation, and laws of local government organization
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๒. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัวโมง)
่
๔๕

สอนเสริ ม
(ชัวโมง)
่
-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน (ชัวโมง)
่
-

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชัวโมง)
่
๓๐

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๑ ชัวโมง
่ / สัปดาห์

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม

และ

๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ โดย
ไตร่ตรองถึง
ผลดีและผลเสียจากการกระทานัน้ ๆ ทัง้ ต่อตนเองและสังคม

(๒) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบต่อพันธะหน้าที่ตอ่ ผูอ้ ่นื

(๓) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ เคารพระเบียบปฏิบตั แิ ละจรรยาบรรณของนักศึกษาและวิชาชีพ

คานึงถึงประโยชน์สาธารณะ

๑.๒ วิ ธีการสอน
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ในเรื่อง ความสม่าเสมอในการเข้าชัน้ เรียน
(๒) กาหนดกิจกรรมการทางานเดีย่ วและกลุม่ โดยระบุ วัน/เวลา ในการส่งงานที่ได้รบั มอบหมายให้
เหมาะสม
ชัดเจน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยมุง่ เน้นการพัฒนาและยกระดับจิตสานึกของผูเ้ รียน ให้สามารถนาหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาปรับใช้ในการเรียนและการปฏิบตั ติ น โดยเฉพาะการสอดแทรกคุณธรรมที่เกี่ยวกับการ
รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และความซื่อสัตย์สจุ ริต
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(1) ประเมินจากความตรงต่อเวลา และความสม่าเสมอของการเข้าชัน้ เรียน
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนในประเด็นสถานการณ์ ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับมิตดิ า้ น
คุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย ความเพียรพยายามและความเอาใจใส่ในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ
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๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

(๒) มีความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่าและความสาคัญของแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับนัก
รัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้บริบทความเปลีย่ นแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

(๓) มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สง่ ผลกระทบต่อ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
๒.๒ วิ ธีการสอน
(1) เน้นการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
(2) เน้นการเรียนรูก้ รณีศกึ ษาเกี่ยวกับปั ญหาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับนัก
รัฐประศาสนศาสตร์
(3) ศึกษาคาพิพากษา ตัวอย่าง แนวคิดและหลักกฎหมายที่สาคัญ
(4) อภิปราย นาเสนอผลงานภายในชัน้ เรียน
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(1) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนย่อย กลางภาคและปลายภาค
(2) ประเมินทักษะความสามารถในการนาความรูเ้ ชิงหลักการและทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
โจทย์
(3) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการค้นคว้า และการนาเสนองานที่ได้รบั มอบหมาย

๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการนาองค์ความรูม้ าคิดวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

(๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาและสถานการณ์ ท่เี กิดขึน้ เพื่อแสวงหาแนวทางการ
จัดการ และทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของระบบกฎหมายไทย

(๓) มีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรูด้ า้ นกฎมาย กับความรูใ้ นศาสตร์อน่ื ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม

(๔) มีความสามารถในการพัฒนาโจทย์การเรียนรูแ้ ละดาเนินการศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ นประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายได้ดว้ ยตนเอง
๓.๒ วิ ธีการสอน
(1) ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ และเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(2) ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา การบริหารงานขององค์การภาครัฐเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของแต่
์
ละหน่ วยงาน
โดย
ประยุกต์การวิเคราะห์จากเนื้อหาที่ได้ศกึ ษาภายในชัน้ เรียน
(3) มอบหมายกิจกรรมเดี่ยว / กลุม่ โดยให้นาความรูท้ ่ไี ด้ศกึ ษาภายในชัน้ เรียน มาบูรณาการ วิเคราะห์
อย่างเป็ น
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ระบบ และสร้างสรรค์พร้อมทัง้ อภิปราย/นาเสนอภายในชัน้ เรียนนาเสนอ
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทา
(๒) การสอบข้อเขียน
(๓) การเขียนรายงาน และ/หรือ การเขียนโครงงาน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันและหาข้อสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน และร่วมกันแก้ไขปั ญหาให้ลลุ ว่ ง

(๒) มีความสามารถในการประสานการทางานร่วมกันภายในกลุม่ มีทกั ษะในการสือ่ สารเพือ่ แลกเปลี่ยนและ
นาเสนอความคิดเห็น ทัง้ ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้อย่างอย่างราบรื่น

(๓) มีการแสดงออกถึงภาวะความเป็ นผูน้ าในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในการทางานร่วมกัน และสามารถ
แสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกของกลุม่ เพื่อร่วมกันขับเคลือ่ นงานในความรับผิดชอบร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์
๔.๒ วิ ธีการสอน
(1) มอบหมายกิจกรรมกลุม่ โดยให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ประสานงานกับบุคลากรขององค์การ หรือ
บุคคลอื่น
ที่มปี ระสบการณ์ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน พร้อมอภิปราย นาเสนอกรณีศกึ ษาตามที่ได้รบั มอบหมาย
ร่วมกัน
ภายในชัน้ เรียน
(2) มอบหมายรายงานการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาให้นักศึกษาทาในลักษณะรายงานกลุม่ เพื่อให้นักศึกษา
ช่วยเหลือ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในระหว่างการทารายงาน
(3) กาหนดให้เปลีย่ นหัวหน้ากลุม่ ในการทางานทุกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้มโี อกาส
ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาในฐานะผูน้ ากลุม่
(4) กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุม่ อย่างชัดเจน
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุม่ และผลงานของผูเ้ รียนในกลุม่ ที่ได้รบั มอบหมายให้ทางาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
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(๔) ผลการประเมินจากการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลและหาความรูเ้ กี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียนรูใ้ น
ชัน้ เรียน และการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมตามความสนใจของนักศึกษา

(๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจยั เบื้องต้น

(๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูร้ ูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาเสนอข้อมูลและ
ผล
การศึกษาค้นคว้าแก่เพื่อนร่วมชัน้ เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๕.๒ วิ ธีการสอน
(๑) มอบหมายกิจกรรม โดยให้นักศึกษา สืบค้น/ค้นคว้า หาข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) นาเสนอข้อมูลที่ได้ศกึ ษา ค้นคว้าด้วยตนเอง จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
(๑) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการสืบค้น/ค้นคว้า หาข้อมูล จากเทคโนโลยี
(๒) ประเมินจากกระบวนการ และเทคนิคการนาเสนอภายในชัน้ เรียน

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รบั ผิดชอบ

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

แนะนาวิชา, แนะนาเอกสารและ
ตาราทีใ่ ช้ประกอบการเรียน และ
แนวทางในการศึกษาวิชานี้อย่างมี
ประสิทธิผล

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้

3

แผนแนวการสอน
การสอบถามและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

ผูส้ อน
อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร
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ปทัสถานของสังคม:
พัฒนาการจากครอบครัวสูร่ ฐั
บรรทัดฐานของสังคมในยุคต่าง ๆ
มโนทัศน์เรื่องจารีตประเพณีใน
ฐานะกฎหมาย
มโนทัศน์เกี่ยวกับ “กฎหมาย”:
ความหมายและลักษณะของ
กฎหมาย, แนวคิดทางปรัชญาของ
สานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

4

มโนทัศน์เกี่ยวกับ “กฎหมาย”
(ต่อ)

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

5

สกุลของกฎหมาย:
ความเหมือนและความแตกต่าง
ของกฎหมายสกุลโรมาโนเยอรมา
นิค และกฎหมายสกุลแองกโลแซก
ซอน
บ่อเกิ ดแห่งกฎหมาย:
คาสอนว่าด้วยบ่อเกิดแห่งกฎหมาย
,
บ่อเกิดของกฎหมายตามระบบ
กฎหมายต่าง ๆ
บ่อเกิดแห่งกฎหมายทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์
อักษร
ประเภทของกฎหมาย:

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

2

3

6

7
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แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการ
แบ่งแยกกฎหมายเอกชน และ
กฎหมายมหาชน,
ความหมายและขอบเขตของ
กฎหมายมหาชนประเภทต่าง ๆ
8

ทบทวนองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษามา
เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค

3

9

สอบกลางภาค

3

10

การใช้และการตีความกฎหมาย

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

11

การใช้และการตีความกฎหมาย
(ต่อ)

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

12

หลักกฎหมายสาคัญทีน่ ักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ควรรู:้ หลักนิตริ ฐั

3

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

13

หลักกฎหมายสาคัญทีน่ ักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ควรรู:้ หลักความ
เสมอภาค
หลักกฎหมายสาคัญทีน่ ักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ควรรู:้ หลักความ
ได้สดั ส่วนหรือหลักความ
พอสมควรแก่เหตุ
หลักกฎหมายสาคัญทีน่ ักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ควรรู:้ นิตบิ ุคคล
มหาชน และนิตสิ มั พันธ์
ทบทวนองค์ความรูเ้ พื่อเตรียมสอบ
ปลายภาค

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความเห็น
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความเห็น

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Pointถาม-ตอบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

14

15

16

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบ

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร
อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วเิ ศษธร

3

สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่
๑

๒
๓

ผลการ
เรียนรู้
๒.๑, ๒.๒,
๒.๓, ๓.๑,
๓.๒
๑.๑, ๑.๒,
๑.๓
๔.๑, ๔.๒,
๕.๑, ๕.๒

วิ ธีการประเมิ น
สอบ
- สอบย่อย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
การเข้าชัน้ เรียน การอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน
ผลงานและการนาเสนอกรณีศกึ ษา

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วนของการประเมิ นผล

๓, ๕, ๑๒
๘
๑๗
ตลอดภาคเรียน

๑๐%
๓๐%
๓๐%
๑๐%

๑๖

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
ปรีด ี เกษมทรัพ ย์ (2539). นิ ติ ป รัชญา. พิม พ์ ค รัง้ ที่ 3. กรุ ง เทพมหานคร: โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมยส เชือ้ ไทย (2550). คาอธิ บายวิ ชากฎหมายแพ่ง: หลักทัวไป.
่
พิมพ์ครัง้ ที่ 14. กรุงเทพมหานคร: วิญญู
ชน
___________ (2556). หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้ น: หลักกฎหมาย. พิมพ์ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน.
หยุด แสงอุทยั (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัวไป.
่
พิมพ์ครัง้ ที่ 17. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาและคาพิพากษาศาลฎีกา
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เว็บไซต์สานักงานศาลยุตธิ รรม

หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
(๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์ จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา
(๒) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังการเรียนรายวิชานี้
(๓) ส่งเสริม ให้นั กศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อ การเรียนการสอน และการพัฒนารายวิช าผ่านระบบการประเมิน
ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนั กศึกษา และประชุมหารือในระหว่างผู้สอนเกี่ยวกับ
ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลีย่ นแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
๓. การปรับปรุงการสอน
(๑) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปั ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
เมือ่ สิน้ สุดการสอน เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
(๒) ดาเนินการทาวิจยั หรือพัฒนางานวิจยั ที่สามารถต่อมาใช้ในการเรียนการสอนได้
(๓) ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
(๑) ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
(๒) (อาจ) ให้กรรมการทวนสอบ สุม่ ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเ้ รียน
(๓) เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
(๔) (อาจ) จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชา
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
(๑) นาข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ ๑ มาประมวล เพื่อจัดกลุม่ เนื้อหาความรูท้ ่ตี อ้ งปรับปรุง วิธกี ารศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษา ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
(๒) นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ ๒ มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิชา

PPA1105 หลักกฎหมายสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.ทักษะทางปั ญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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