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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา PPA๒๑๐๗ รายวิชา กฎหมายปกครอง
กลุOมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรT คณะมนุษยศาสตรTและสังคมศาสตรT มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ป\การศึกษา ๒๕๖๒

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
PPA๒๑๐๗
กฎหมายปกครอง
Administrative Law

๒. จำนวนหนOวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ (แกน)

๔. อาจารยTผูuรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยTผูuสอน
๔.๑ อาจารยTผูuรับผิดชอบรายวิชา อาจารยTกฤษณT วงศTวิเศษธร
๔.๒ อาจารยTผูuสอน
อาจารยTกฤษณT วงศTวเิ ศษธร
๕. สถานที่ติดตOอ
หuองประชุมกลุOมสาขาวิชาการปกครองทuองถิ่น ชั้น ๖ อาคาร ๓๕
อีเมลลT: kritz.wo@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นป\ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑ / ชั้นป\ที่ ๒
๖.๒ จำนวนผูuเรียนที่รับไดu ประมาณ ๑๒๐ คน
๗. รายวิชาที่ตuองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถuามี)
ไมOมี
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๘. รายวิชาที่ตuองเรียนพรuอมกัน (Co-requisites) (ถuามี)
ไมOมี
๙. สถานที่เรียน

อาคาร ๓๕ ชั้น ๕ และ ๖

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด
วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดที่ ๒ จุดมุOงหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุOงหมายของรายวิชา
เพื่อใหuนักศึกษามีความรูuทางวิชาการและสมรรถนะในเทคนิคเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ไมOวOาจะในเชิงทฤษฎีกฎหมาย การ
จัดรูปการปกครองตามกฎหมาย หรือในเชิงการคิดวิเคราะหTปƒญหาทางกฎหมายปกครอง
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อใหuนักศึกษามีความรูuและความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีกฎหมายปกครองอยOางลุOมลึก และสามารถนำไป
ประยุกตTใช้ไดu
๒.๒ เพื่อใหuนักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ถูกตuองในการปฏิบัติหนuาที่ตามวิชาชีพในอนาคต
๒.๓ เพื่อใหuนักศึกษาสามารถนำองค์ความรูuไปตOอยอดไดu ทั้งการศึกษาตOอ และการประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
๑. คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ‡ายปกครองและกฎหมายปกครอง บOอเกิดของกฎหมายปกครอง หลักพื้นฐานของ
กฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีวOาดuวยการกระทำของฝ‡ายปกครอง หลักความชอบดuวยกฎหมาย
ของการกระทำทางปกครอง หลักเกณฑTเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ‡ายปกครอง รวมทั้งการจัดระเบียบราชการบริหาร
การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
General definitions and characteristics of government agencies and administrative law; genesis of
administrative law; the rule of law; rules of administrative procedure; legality of administrative act of law; rules of
administrative procedure and organizing central, regional, and local government agencies; and establishment and
legality of juristic person in public law and other laws related to local government of Thailand.
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ตOอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝ’กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝ’กงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาดuวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๓๐

๓. จำนวนชั่วโมงตOอสัปดาหTที่อาจารยTใหuคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป“นรายบุคคล

๑ ชั่วโมง / สัปดาหT

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูuของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตuองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหTและตัดสินใจในสถานการณTตOาง ๆ ไดuอยOางมีวิจารณญาณ โดยไตรOตรองถึง
ผลดีและผลเสียจากการกระทำนั้น ๆ ทั้งตOอตนเองและสังคม

(๒) มีความรับผิดชอบตOอบทบาทหนuาที่ของตนเอง และรับผิดชอบตOอพันธะหนuาที่ตOอผูuอื่น

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เคารพระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักศึกษาและวิชาชีพ และ

คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กำหนดหลักเกณฑTการใหuคะแนน ในเรื่อง ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน
(๒) กำหนดกิจกรรมการทำงานเดี่ยวและกลุOม โดยระบุ วัน/เวลา ในการสOงงานที่ไดuรับมอบหมายใหuเหมาะสม
ชัดเจน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูuโดยมุOงเนuนการพัฒนาและยกระดับจิตสำนึกของผูuเรียน ใหuสามารถนำหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาปรับใช้ในการเรียนและการปฏิบัติตน โดยเฉพาะการสอดแทรกคุณธรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบ
ตOอหนuาที่ และความซื่อสัตยTสุจริต
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากความตรงตOอเวลา และความสม่ำเสมอของการเข้าชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในประเด็นสถานการณTทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับมิติดuานคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะ
(๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนuาที่ที่ไดuรับมอบหมาย ความเพียรพยายามและความเอาใจใสOในการทำงาน
อยOางเต็มความสามารถ

๒. ความรูu

๒.๑ ความรูuที่ตuองพัฒนา

(๑) มีความรูuความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสำคัญในเนื้อหาการเรียนรูuดuานกฎหมายปกครอง

(๒) มีความรูuความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของกฎหมายปกครองภายใตuบริบทความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

(๓) มีความรูuความเข้าใจเกี่ยวกับปƒจจัยแวดลuอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สOงผลกระทบตOอกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายปกครอง
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๒.๒ วิธีการสอน
(๑) เนuนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยใหuความสำคัญกับการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง การกระทำทางปกครอง การจัดองค์กรฝ‡ายปกครอง การควบคุมฝ‡ายปกครอง
และความรับผิดของฝ‡ายปกครอง
(๒) เนuนการเรียนรูuกรณีศึกษาเกี่ยวกับปƒญหาทางกฎหมายปกครองดuานตOาง ๆ เช่น การออกคำสั่งทางปกครอง
การอุทธรณTคำสั่งทางปกครอง การฟ˜องคดีปกครอง
(๓) ศึกษากฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับฝ‡ายปกครอง อาทิ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙, พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนuาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผOนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔) อภิปราย นำเสนอผลงานภายในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนยOอย กลางภาคและปลายภาค
(๒) ประเมินทักษะความสามารถในการนำความรูuเชิงหลักการและทฤษฎีมาปรับประยุกตTใช้ในการวิเคราะหTโจทยT
(๓) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการค้นควuา และการนำเสนองานที่ไดuรับมอบหมาย

๓. ทักษะทางปƒญญา

๓.๑ ทักษะทางปƒญญาที่ตuองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการนำองค์ความรูuมาคิดวิเคราะหTประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาของกฎหมายปกครอง และ
การควบคุมตรวจสอบฝ‡ายปกครอง

(๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหTประเด็นปƒญหาและสถานการณTที่เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการ
และทางออกที่เหมาะสมและสอดคลuองกับบริบทของระบบกฎหมายปกครองไทย

(๓) มีความสามารถในการประยุกตTองค์ความรูuดuานกฎหมายปกครองโดยบูรณาการกับความรูuในศาสตรTอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอยOางเหมาะสม

(๔) มีความสามารถในการพัฒนาโจทยTการเรียนรูuและดำเนินการศึกษาค้นควuาหาความรูuในประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายไดuดuวยตนเอง
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ยกตัวอยOางจากประสบการณT และเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(๒) ยกตัวอยOางกรณีศึกษา การบริหารงานขององค์การภาครัฐเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแตOละหนOวยงาน โดย
ประยุกตTการวิเคราะหTจากเนื้อหาที่ไดuศึกษาภายในชั้นเรียน
(๓) มอบหมายกิจกรรมเดี่ยว / กลุOม โดยใหuนำความรูuที่ไดuศึกษาภายในชั้นเรียน มาบูรณาการ วิเคราะหTอยOางเป“น
ระบบ และสรuางสรรค์พรuอมทั้งอภิปราย/นำเสนอภายในชั้นเรียนนำเสนอ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหuทำ
(๒) การสอบข้อเขียน
(๓) การเขียนรายงาน และ/หรือ การเขียนโครงงาน
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๔.๑ ทักษะความสัมพันธTระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตuองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการทำงานรOวมกันเป“นกลุOม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟƒงความคิดเห็นที่แตกตOาง เพื่อสรuาง
ความเข้าใจที่สอดคลuองตรงกันและหาข้อสรุปรOวมกันภายในกลุOม มีความรับผิดชอบตOอตนเองและเพื่อน
รOวมงาน และรOวมกันแก้ไขปƒญหาใหuลุลOวง

(๒) มีความสามารถในการประสานการทำงานรOวมกันภายในกลุOม มีทักษะในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและ
นำเสนอความคิดเห็น ทั้งภายในกลุOมและระหวOางกลุOมไดuอยOางอยOางราบรื่น

(๓) มีการแสดงออกถึงภาวะความเป“นผูuนำในการแก้ไขปƒญหาตOาง ๆ ในการทำงานรOวมกัน และสามารถแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกของกลุOมเพื่อรOวมกันขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบรOวมกันไดuอยOางเหมาะสมกับ
สถานการณT
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายกิจกรรมกลุOม โดยใหuนักศึกษาค้นควuาหาข้อมูล ประสานงานกับบุคลากรขององค์การ หรือบุคคลอื่น
ที่มีประสบการณT ทั้งภาครัฐและเอกชน พรuอมอภิปราย นำเสนอกรณีศึกษาตามที่ไดuรับมอบหมายรOวมกัน
ภายในชั้นเรียน
(๒) มอบหมายรายงานการวิเคราะหTกรณีศึกษาใหuนักศึกษาทำในลักษณะรายงานกลุOมเพื่อใหuนักศึกษาช่วยเหลือ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในระหวOางการทำรายงาน
(๓) กำหนดใหuเปลี่ยนหัวหนuากลุOมในการทำงานทุกครั้ง เพื่อเป™ดโอกาสใหuนักศึกษาทุกคนไดuมีโอกาสตัดสินใจ และ
แก้ปƒญหาในฐานะผูuนำกลุOม
(๔) กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตOละคนในการทำงานกลุOมอยOางชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุOมและผลงานของผูuเรียนในกลุOมที่ไดuรับมอบหมายใหuทำงาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีสOวนรOวมในชั้นเรียน
(๔) ผลการประเมินจากการฝ’กประสบการณTวิชาชีพ

๕. ทักษะการวิเคราะหTเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหTเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตuองพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นควuาข้อมูลและหาความรูuเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรูuใน
ชั้นเรียน และการศึกษาค้นควuาเพิ่มเติมตามความสนใจของนักศึกษา

(๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะหTข้อมูลประกอบการศึกษาค้นควuาวิจัยเบื้องตuน

(๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูuรูปแบบตOาง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผล
การศึกษาค้นควuาแก่เพื่อนรOวมชั้นเรียนไดuอยOางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายกิจกรรม โดยใหuนักศึกษา สืบค้น/ค้นควuา หาข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) นำเสนอข้อมูลที่ไดuศึกษา ค้นควuาดuวยตนเอง จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดuอยOางมีเหมาะสม และมี
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หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก

ประสิทธิภาพ

๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการสืบค้น/ค้นควuา หาข้อมูล จากเทคโนโลยี
(๒) ประเมินจากกระบวนการ และเทคนิคการนำเสนอภายในชั้นเรียน

หมายเหตุ
สัญลักษณT  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณT  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวuนวOาง
หมายถึง ไมOไดuรับผิดชอบ

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
๑

๒

๓

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนำวิชา, แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางด้าน
กฎหมายปกครอง, ประเภทของกฎหมาย,
การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชน, ประโยชน์ในการแบ่งแยก
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน,
กฎหมายปกครองในฐานะกฎหมาย
มหาชน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง,
ความหมายของกฎหมายปกครอง, ความ
แตกต่างระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกับ
กฎหมายปกครอง, ขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษากฎหมาย
ปกครอง, กฎหมายปกครองกับการบริหาร
รัฐกิจ, พัฒนาการของกฎหมายปกครองใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย,
ความหมายของ “ฝ่ายปกครอง”, ภารกิจ
ของฝ่ายปกครอง
ความหมายและลักษณะของ “ฝ่าย
ปกครอง” ในระบบกฎหมายปัจจุบัน

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช้

๓

แผนแนวการสอน
การสอบถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

ผู้สอน
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หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
อาจารย์ กฤษณ์
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
วงศ์วิเศษธร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๔

การกระทำทางปกครอง: ปฏิบัติการทาง
ปกครอง, มาตรการภายในฝ่ายปกครอง
และกฎ

๓

๕

คำสั่งทางปกครอง: ความหมาย ลักษณะ
และองค์ประกอบ

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๖

หลักนิติรัฐในฐานะที่มาของหลักการ
กระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๗

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๘

เนื้อหาของหลักการกระทำทางปกครอง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย: กฎหมายในฐานะ
ที่มาของอำนาจกระทำการของฝ่าย
ปกครอง
เนื้อหาของหลักการกระทำทางปกครอง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย: กฎหมายในฐานะ
ข้อจำกัดของอำนาจกระทำการของฝ่าย
ปกครอง, ทบทวนองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบ

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๙

สอบกลางภาค

๓

๑๐

ข้อจำกัดของหลักการกระทำทางปกครอง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย: อำนาจดุลพินิจ
ของฝ่ายปกครอง

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑๑

ข้อจำกัดของหลักการกระทำทางปกครอง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย: ทฤษฎีสถานการณ์
พิเศษ

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๑๒

ข้อจำกัดของหลักการกระทำทางปกครอง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย: การกระทำทาง
รัฐบาล

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๑๓

มโนทัศน์ว่าด้วยบริการสาธารณะในระบบ
กฎหมาย: ข้อถกเถียงเรื่องแนวคิดบริการ
สาธารณะในระบบกฎหมาย, ความหาย
และลักษณะ, หลักกฎหมายทั่วไปทาง
ปกครองเกี่ยวกับการจัดทำบริการ
สาธารณะ

๓

บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร
อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร
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๑๔

มโนทัศน์ “สัญญาทางปกครอง” ในฐานะ
การการกระทำทางปกครองอันเป็น
เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่รัฐ

๓

๑๖

ทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมสอบปลาย
ภาค

๓

๑๗

สอบปลายภาค

๓

๑๕

๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
อาจารย์ กฤษณ์
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
วงศ์วิเศษธร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
อาจารย์ กฤษณ์
เรียน Power Point ถาม-ตอบและ
วงศ์วิเศษธร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย / เอกสารประกอบการ
เรียน Power Pointถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร
อาจารย์ กฤษณ์
วงศ์วิเศษธร

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูu
กิจกรรมที่
๑

๒
๓

ผลการเรียนรูu
วิธีการประเมิน
๒.๑, ๒.๒, สอบ
๒.๓, ๓.๑,
- สอบยOอย
๓.๒
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
๑.๑, ๑.๒, การเข้าชั้นเรียน การอภิปราย และ
๑.๓
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
๔.๑, ๔.๒, ผลงานและการนำเสนอกรณีศึกษา
๕.๑, ๕.๒

สัปดาหTที่ประเมิน

สัดสOวนของการประเมินผล

๓, ๕, ๑๒
๘
๑๗
ตลอดภาคเรียน

๑๐%
๓๐%
๓๐%
๑๐%

๑๖

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๔๐.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป. กรุงเทพฯ: นิติราษฎร์, ๒๕๕๔.

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

ชาญชัย แสวงศักดิ.์ คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๔๒.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม ๓: ที่มาและนิติวิธ.ี กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๓๘.
ประยูร กาญจนดุล. คำบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
วิษณุ วรัญญู. ตำรากฎหมายปกครอง ว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, ๒๕๕๑.
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๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
ทวี ตะเวทีกุล. กฎหมายปกครอง. พระนคร : โรงพิมพ์กงเส็ง, ๒๔๘๓.
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๑.
ประดิษฐ์มนูธรรม,หลวง. คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานทนายความพิมลธรรม, ๒๕๔๗
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธTการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
(๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยTผูuสอนอธิบายใหuนักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ผOานมา และประโยชนTจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาตOอการพัฒนารายวิชาเพื่อสOงเสริมใหuนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ตOอการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา
(๒) ใหuนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรูu ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหTก่อนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
(๓) สOงเสริมใหuนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตOอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผOานระบบการประเมินออนไลนTของ
มหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธTการประเมินการสอน
อาจารยTผูuสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และประชุมหารือในระหวOางผูuสอนเกี่ยวกับปƒญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
๓. การปรับปรุงการสอน
(๑) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปƒญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อ
สิ้นสุดการสอน เพื่อเป“นข้อมูลเบื้องตuนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตOอไป
(๒) ดำเนินการทำวิจัย หรือพัฒนางานวิจัยที่สามารถตOอมาใช้ในการเรียนการสอนไดu
(๓) ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหuทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุOนตOอไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(๑) ใหuอาจารยTแสดงตัวอยOางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
(๒) (อาจ) ใหuกรรมการทวนสอบ สุOมตรวจสอบการใหuคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูuเรียน
(๓) เปรียบเทียบการใหuคะแนนข้อสอบแตOละข้อในรายวิชา ตามเกณฑTที่กำหนด
(๔) (อาจ) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(๑) นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ ๑ มาประมวล เพื่อจัดกลุOมเนื้อหาความรูuที่ตuองปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นควuาดuวย
ตนเอง และรูปแบบของการศึกษา ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุOนตOอไป
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(๒) นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ ๒ มาจัดกลุOมเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระใหuทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหuตรงกับผลการเรียนรูuที่คาดหวัง
***********************
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๑.คุณธรรม
จริ ยธรรม

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูuจากหลักสูตรสูOรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา þ ตรี o โท o เอก

