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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา PPA๑๑๐๕ รายวิชา หลักกฎหมายสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร<
กลุ>มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร< คณะมนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร< มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปJการศึกษา ๒๕๖๓

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ ๑ ข;อมูลทั่วไป
PPA๑๑๐๕
หลักกฎหมายสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตรE
Principles of Laws for Public Administrator

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

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท#องถิ่น
หมวดวิชาเฉพาะ (แกน)

๔. อาจารย<ผูVรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย<ผูVสอน
๔.๑ อาจารยEผู#รับผิดชอบรายวิชา อาจารยEกฤษณE วงศEวิเศษธร
๔.๒ อาจารยEผู#สอน
อาจารยEกฤษณE วงศEวิเศษธร
๕. สถานที่ติดต>อ
ห#องประชุมกลุqมสาขาวิชาการปกครองท#องถิ่น ชั้น ๖ อาคาร ๓๕
อีเมลลE: kritz.wo@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปJที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒ / ชั้นป{ที่ ๑
๖.๒ จำนวนผู#เรียนที่รับได# ประมาณ ๑๕๐ คน
๗. รายวิชาที่ตVองเรียนมาก>อน (Pre-requisite) (ถ#ามี)
ไมqมี
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๘. รายวิชาที่ตVองเรียนพรVอมกัน (Co-requisites) (ถ#ามี)
ไมqมี
๙. สถานที่เรียน

อาคาร ๓๕ ชั้น ๖ และทางระบบออนไลน4ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

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

หมวดที่ ๒ จุดมุEงหมายและวัตถุประสงคP
๑. จุดมุ>งหมายของรายวิชา
เพื่อให#นักศึกษาเข#าใจความหมาย ประเภท ที่มา หลักทั่วไปและความสำคัญของกฎหมายที่มีความสำคัญตqอบุคคลและสังคม
มีความรู# ความเข#าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข#องกับชีวิตประจำวัน สqงผลให#สามารถนำความรู#ทางกฎหมายเป~นพื้นฐานในการศึกษา
กฎหมายเรื่องอื่น ๆ ตqอไป นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู#ทางกฎหมายไปใช#ในการทำงานได#อยqางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค<ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อให#นักศึกษามีความรู#และความเข#าใจในแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต#นที่จำเป~นสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตรE
และสามารถนำไปประยุกตEใช#ได#
๒.๒ เพื่อให#นักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ถูกต#องในการปฏิบัติหน#าที่ตามวิชาชีพในอนาคต
๒.๓ เพื่อให#นักศึกษาสามารถนำองคEความรู#ไปตqอยอดได# ทั้งการศึกษาตqอ และการประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
๑. คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย การใช#กฎหมาย การตีความกฎหมาย สาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธE และกฎหมายเกี่ยวกับองคEกร
ปกครองท#องถิ่น
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. จำนวนชั่วโมงที่ใชVต>อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝ6กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝ6กงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาดAวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๓๐

๓. จำนวนชั่วโมงต>อสัปดาห<ที่อาจารย<ใหVคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก>นักศึกษาเปpนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง / สัปดาห0

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู;ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตVองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหEและตัดสินใจในสถานการณEตqาง ๆ ได#อยqางมีวิจารณญาณ โดยไตรqตรองถึง
ผลดีและผลเสียจากการกระทำนั้น ๆ ทั้งตqอตนเองและสังคม

(๒) มีความรับผิดชอบตqอบทบาทหน#าที่ของตนเอง และรับผิดชอบตqอพันธะหน#าที่ตqอผู#อื่น

(๓) ปฏิบัติหนAาที่ดAวยความซื่อสัตย4 เคารพระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักศึกษาและวิชาชีพ และ

คำนึงถึงประโยชน4สาธารณะ

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กำหนดหลักเกณฑEการให#คะแนน ในเรื่อง ความสม่ำเสมอในการเข#าชั้นเรียน
(๒) กำหนดกิจกรรมการทำงานเดี่ยวและกลุqม โดยระบุ วัน/เวลา ในการสqงงานที่ได#รับมอบหมายให#เหมาะสม
ชัดเจน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู#โดยมุqงเน#นการพัฒนาและยกระดับจิตสำนึกของผู#เรียน ให#สามารถนำหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาปรับใช#ในการเรียนและการปฏิบัติตน โดยเฉพาะการสอดแทรกคุณธรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบ
ตqอหน#าที่ และความซื่อสัตยEสุจริต
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความตรงตqอเวลา และความสม่ำเสมอของการเข#าชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในประเด็นสถานการณEทางสังคมที่เกี่ยวข#องกับมิติด#านคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน#าที่ที่ได#รับมอบหมาย ความเพียรพยายามและความเอาใจใสqในการทำงาน
อยqางเต็มความสามารถ

๒. ความรู1

๒.๑ ความรูVที่ตVองพัฒนา

(๑) มีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต#นที่จำเป~นสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตรE

(๒) มีความรู#ความเข#าใจในคุณคqาและความสำคัญของแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต#นที่จำเป~นสำหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตรE ภายใต#บริบทความเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
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(๓) มีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับปŽจจัยแวดล#อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สqงผลกระทบตqอกระบวนการ
บังคับใช#กฎหมาย

๒.๒ วิธีการสอน
(1) เน#นการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยให#ความสำคัญกับการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต#นที่จำเป~นสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตรE
(2) เน#นการเรียนรู#กรณีศึกษาเกี่ยวกับปŽญหาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักกฎหมายเบื้องต#นที่จำเป~นสำหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตรE
(3) ศึกษาคำพิพากษา ตัวอยqาง แนวคิดและหลักกฎหมายที่สำคัญ
(4) อภิปราย นำเสนอผลงานภายในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบโดยการสอบข#อเขียนยqอย กลางภาคและปลายภาค
(2) ประเมินทักษะความสามารถในการนำความรู#เชิงหลักการและทฤษฎีมาปรับประยุกตEใช#ในการวิเคราะหEโจทยE
(3) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการค#นคว#า และการนำเสนองานที่ได#รับมอบหมาย

๓. ทักษะทางป:ญญา

๓.๑ ทักษะทางปqญญาที่ตVองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการนำองคEความรู#มาคิดวิเคราะหEประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต#น

(๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหEประเด็นปŽญหาและสถานการณEที่เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการ
และทางออกที่เหมาะสมและสอดคล#องกับบริบทของระบบกฎหมายไทย

(๓) มีความสามารถในการประยุกตEองคEความรู#ด#านกฎมาย กับความรู#ในศาสตรEอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#องอยqางเหมาะสม

(๔) มีความสามารถในการพัฒนาโจทยEการเรียนรู#และดำเนินการศึกษาค#นคว#าหาความรู#ในประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายได#ด#วยตนเอง
๓.๒ วิธีการสอน
(1) ยกตัวอยqางจากประสบการณE และเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข#อง
(2) ยกตัวอยqางกรณีศึกษา การบริหารงานขององคEการภาครัฐเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแตqละหนqวยงาน โดย
ประยุกตEการวิเคราะหEจากเนื้อหาที่ได#ศึกษาภายในชั้นเรียน
(3) มอบหมายกิจกรรมเดี่ยว / กลุมq โดยให#นำความรู#ที่ได#ศึกษาภายในชั้นเรียน มาบูรณาการ วิเคราะหEอยqางเป~น
ระบบ และสร#างสรรคEพร#อมทั้งอภิปราย/นำเสนอภายในชั้นเรียนนำเสนอ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให#ทำ
(๒) การสอบข#อเขียน
(๓) การเขียนรายงาน และ/หรือ การเขียนโครงงาน

๔. ทักษะความสัมพันธ@ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ<ระหว>างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตVองพัฒนา
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(๑) มีความสามารถในการทำงานรqวมกันเป~นกลุqม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟŽงความคิดเห็นที่แตกตqาง เพื่อสร#าง
ความเข#าใจที่สอดคล#องตรงกันและหาข#อสรุปรqวมกันภายในกลุqม มีความรับผิดชอบตqอตนเองและเพื่อน
รqวมงาน และรqวมกันแก#ไขปŽญหาให#ลุลqวง
(๒) มีความสามารถในการประสานการทำงานรqวมกันภายในกลุqม มีทักษะในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและ
นำเสนอความคิดเห็น ทั้งภายในกลุqมและระหวqางกลุqมได#อยqางอยqางราบรื่น
(๓) มีการแสดงออกถึงภาวะความเป~นผู#นำในการแก#ไขปŽญหาตqาง ๆ ในการทำงานรqวมกัน และสามารถแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกของกลุqมเพื่อรqวมกันขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบรqวมกันได#อยqางเหมาะสมกับ
สถานการณE

๔.๒ วิธีการสอน
(1) มอบหมายกิจกรรมกลุqม โดยให#นักศึกษาค#นคว#าหาข#อมูล ประสานงานกับบุคลากรขององคEการ หรือบุคคลอื่น
ที่มีประสบการณE ทั้งภาครัฐและเอกชน พร#อมอภิปราย นำเสนอกรณีศึกษาตามที่ได#รับมอบหมายรqวมกัน
ภายในชั้นเรียน
(2) มอบหมายรายงานการวิเคราะหEกรณีศึกษาให#นักศึกษาทำในลักษณะรายงานกลุqมเพื่อให#นักศึกษาชqวยเหลือ
และแลกเปลี่ยนข#อมูลและความคิดเห็นในระหวqางการทำรายงาน
(3) กำหนดให#เปลี่ยนหัวหน#ากลุqมในการทำงานทุกครั้ง เพื่อเป’ดโอกาสให#นักศึกษาทุกคนได#มีโอกาสตัดสินใจ และ
แก#ปŽญหาในฐานะผู#นำกลุqม
(4) กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตqละคนในการทำงานกลุqมอยqางชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุqมและผลงานของผู#เรียนในกลุqมที่ได#รับมอบหมายให#ทำงาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีสqวนรqวมในชั้นเรียน
(๔) ผลการประเมินจากการฝ”กประสบการณEวิชาชีพ

๕. ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตVองพัฒนา

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

(๒) มีความสามารถในการใช#เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผลข#อมูล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะหEข#อมูลประกอบการศึกษาค#นคว#าวิจัยเบื้องต#น

(๓) มีความสามารถในการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู#รูปแบบตqาง ๆ เพื่อนำเสนอข#อมูลและผล
การศึกษาค#นคว#าแกqเพื่อนรqวมชั้นเรียนได#อยqางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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#อยqางมีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
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ราชภัฎสวนสุนันทา
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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, แนะนำเอกสารและ
ตำราที่ใชAประกอบการเรียน และ
แนวทางในการศึกษาวิชานี้อยSางมี
ประสิทธิผล

3

แผนแนวการสอน
การสอบถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

2

พัฒนาการของปทัสถานของสังคม:
พัฒนาการจากครอบครัวสูSรัฐ
บรรทัดฐานของสังคมในยุคตSาง ๆ
มโนทัศน4เรื่องจารีตประเพณีในฐานะ
กฎหมาย
มโนทัศน@เกี่ยวกับ “กฎหมาย”:
ความหมายและลักษณะของ
กฎหมาย, แนวคิดทางปรัชญาของ
สำนักความคิดทางกฎหมายตSาง ๆ

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3
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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

มโนทัศน@เกี่ยวกับ “กฎหมาย” (ตBอ)

3

5

สกุลของกฎหมาย:
ความเหมือนและความแตกตSางของ
กฎหมายสกุลโรมาโนเยอรมานิค
และกฎหมายสกุลแองกโลแซกซอน
บBอเกิดแหBงกฎหมาย:
คำสอนวSาดAวยบSอเกิดแหSงกฎหมาย,
บSอเกิดของกฎหมายตามระบบ
กฎหมายตSาง ๆ
บSอเกิดแหSงกฎหมายที่เป\นลาย
ลักษณ4อักษรและไมSเป\นลายลักษณ4
อักษร
ประเภทของกฎหมาย:
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแบSงแยก
กฎหมายเอกชน และกฎหมาย
มหาชน,
ความหมายและขอบเขตของ
กฎหมายมหาชนประเภทตSาง ๆ

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

8

ทบทวนองค4ความรูAที่ไดAศึกษามาเพื่อ
เตรียมตัวสอบกลางภาค

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบ

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

9

สอบกลางภาค

3

10

การใชAและการตีความกฎหมาย

3

6

7

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร
อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร
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หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
อาจารย@ กฤษณ@
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
วงศ@วิเศษธร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11

การใชAและการตีความกฎหมาย (ตSอ)

3

12

หลักกฎหมายสำคัญที่นักรัฐ
ประศาสนศาสตร4ควรรู:A หลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรม
หลักกฎหมายสำคัญที่นักรัฐ
ประศาสนศาสตร4ควรรู:A หลักความ
เสมอภาค
หลักกฎหมายสำคัญที่นักรัฐ
ประศาสนศาสตร4ควรรู:A หลักความไดA
สัดสSวนหรือหลักความพอสมควรแกS
เหตุ
หลักกฎหมายสำคัญที่นักรัฐ
ประศาสนศาสตร4ควรรู:A นิติบุคคล
มหาชน และนิติสัมพันธ4
ทบทวนองค4ความรูAเพื่อเตรียมสอบ
ปลายภาค

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

3

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Pointถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย@ กฤษณ@
วงศ@วิเศษธร

สอบปลายภาค

3

13

14

15

16

17

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%
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
ปรีดี เกษมทรัพย4 (2539). นิติปรัชญา. พิมพ4ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสารประกอบการ
สอน คณะนิติศาสตร4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4.
สมยศ เชื้อไทย (2550). คำอธิบายวิชากฎหมายแพBง: หลักทั่วไป. พิมพ4ครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร: วิญjูชน
___________ (2556). หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต1น: หลักกฎหมาย. พิมพ4ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: วิญjูชน.
หยุด แสงอุทัย (2552). ความรู1เบื้องต1นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ4ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4.
๒. เอกสารและข1อมูลสำคัญ
ประมวลกฎหมายแพSงและพาณิชย4 ประมวลกฎหมายอาญาและคำพิพากษาศาลฎีกา
๓. เอกสารและข1อมูลแนะนำ
เว็บไซต4สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เว็บไซต4สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธ<การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
(๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยEผู#สอนอธิบายให#นักศึกษาเข#าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ผqานมา และประโยชนEจากข#อคิดเห็นของนักศึกษาตqอการพัฒนารายวิชาเพื่อสqงเสริมให#นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ตqอการพัฒนารายวิชาในชqวงปลายของภาคการศึกษา
(๒) ให#นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู# ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหEกqอนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
(๓) สqงเสริมให#นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตqอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผqานระบบการประเมินออนไลนEของ
มหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธ<การประเมินการสอน
อาจารยEผู#สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และประชุมหารือในระหวqางผู#สอนเกี่ยวกับปŽญหา
อุปสรรค และแนวทางแก#ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
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๓. การปรับปรุงการสอน
(๑) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปŽญหา อุปสรรค แนวทางแก#ไขเมื่อ
สิ้นสุดการสอน เพื่อเป~นข#อมูลเบื้องต#นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตqอไป
(๒) ดำเนินการทำวิจัย หรือพัฒนางานวิจัยที่สามารถตqอมาใช#ในการเรียนการสอนได#
(๓) ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให#ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุqนตqอไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(๑) ให#อาจารยEแสดงตัวอยqางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
(๒) (อาจ) ให#กรรมการทวนสอบ สุqมตรวจสอบการให#คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู#เรียน
(๓) เปรียบเทียบการให#คะแนนข#อสอบแตqละข#อในรายวิชา ตามเกณฑEที่กำหนด
(๔) (อาจ) จัดทำข#อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(๑) นำข#อคิดเห็นของนักศึกษาจากข#อ ๑ มาประมวล เพื่อจัดกลุqมเนื้อหาความรู#ที่ต#องปรับปรุง วิธีการศึกษาค#นคว#าด#วย
ตนเอง และรูปแบบของการศึกษา ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุqนตqอไป
(๒) นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข#อ ๒ มาจัดกลุqมเทียบเคียงกับข#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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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสือN สารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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