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รายละเอียดรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง/คณะนิตศิาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหสัวิชา  0801334 
ช่ือวิชา  กฎหมายปกครองท้องถ่ิน 

 
2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
3 หนว่ยกิต 3(3-0-6) 
 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต / รายวิชาในหมวดเอกเลือก 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ศริิชยั กมุารจนัทร์  (วิทยาเขตสงขลาและพทัลงุ)  
 

5. ภาคเรียน/ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคเรียนต้นและปลาย / ทกุชัน้ปีเว้นนิตศิาสตร์ 
 
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

- 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 - 
 



 

 

8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ 
 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 1 พฤษภาคม 2561  



 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย
กฎหมายปกครองท้องถ่ิน พร้อมทกัษะในการปฏิบตัิทางด้านกฎหมาย และมีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล สามารถบรูณา
การศาสตร์ตา่ง ๆ ไปประยกุต์เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได้ 

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา ตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพืน้ฐานความรู้ตามหลกัวิชาการทางกฎหมาย
ได้ 

1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ
และส่ือสารความคดิ ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย โดยใช้ภาษาประจ าชาตแิละภาษาท่ี
สองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.4 เพ่ือให้นิสิตให้ความส าคญัและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสงัคม พร้อมทัง้
มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคม 

1.5 เพ่ือให้นิสิตมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเอง พร้อมทัง้
ตระหนกัและเห็นคณุคา่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ในสงัคมพหวุฒันธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชนมีจิตส านึก
รับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมได้อยา่งมีความสขุ 

1.6 เพ่ือให้นิสิตมีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินเพ่ือสร้างสรรค์สงัคม 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักระบวนทศัน์
กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน์ 

2.2 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลายได้เรียนรู้สาระ
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายทัง้ในและนอกชัน้เรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนด้านการ
สร้างบณัฑิตของคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
  
  



 

 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวความคดิพืน้ฐานของการจดัระเบียบราชการบริหารท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย
ปัจจบุนั อ านาจหน้าท่ีขององค์กรเหล่านีใ้นฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ านาจในการออกกฎหมาย 
การก ากับดแูลเหนือองค์กรเช่นว่านี ้ทัง้ในแง่การก ากับดแูลเหนือบุคคลและการก ากับดูแลเหนือการกระท า รวม
ตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลงัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและการควบคมุจากสว่นกลาง 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45ชัว่โมง/ภาคเรียน - - 90ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจดัเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็น
เวลา 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องท างานของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

- คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1มีคณุธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินยั ซ่ือสตัย์สจุริต เสียสละ สภุาพ ออ่นน้อมถ่อมตน ขยนั

และอดทนและยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 
 1.2มีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ีตอ่ตนเองและสงัคม 
 1.3ตระหนกัและเห็นคณุคา่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ในสงัคมพหวุฒันธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ
มนษุยชน 

 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพทางกฎหมาย และผดงุความยตุธิรรม 
 

- วิธีการสอน 
  (1) การปฏิบตัตินอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์ผู้สอน 

(2) สอดแทรกระหวา่งการเรียนการสอนทกุครัง้ 
(3) ยกตวัอยา่งปัญหาด้านคณุธรรม จริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 
(4) การเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเร่ืองคณุธรรมจริยธรรม เชน่ การมีวินยั การใฝ่รู้ การ 
รับผิดชอบ 

 

- วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินจากพฤตกิรรมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 

(2) ประเมินจากพฤตกิรรมความรับผิดชอบในการสง่งานตามก าหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤตกิรรมการปฏิบตัตินตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลยั 
 

2. ความรู้ 
- ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาต ิชีวิตและสงัคม 
 2.2 มีความสามารถในการศกึษา ค้นคว้า และเพิ่มพนูทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกลสามารถ
 บรูณาการศาสตร์ตา่ง ๆ ไปประยกุต์เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได้ 
 2.3 มีทกัษะปฏิบตัิด้านกฎหมาย 

   

- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) อภิปราย 



 

 

(3) การท างานกลุม่ 
(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เชน่ ค้นคว้าค าพิพากษาของศาล 
(5) การท าแบบฝึกหดั 
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากผลงาน  

(2) ประเมินจากการเก็บคะแนนในชัน้เรียน/สอบปลายภาค  
 
3. ทักษะทางปัญญา 

- ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.1 มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กบั
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม  
 3.2 มีความมุง่มัน่ ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์สงัคม 

 
- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุม่ 
(3) ฝึกให้คดิและตดัสินใจอยา่งเป็นระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 

(4) วิเคราะห์กรณีศกึษา  
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการเก็บคะแนนในชัน้เรียน/สอบปลายภาค  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1 เคารพระเบียบสงัคม และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคม 
 4.2 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี เคารพและให้คณุคา่แก่ตนเองและผู้ อ่ืน 
 4.3 จิตอาสาและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ในฐานะผู้น าและสมาชิกของชมุชนและสงัคม  
 4.4 เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัสมาชิกในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมได้อย่างมีความสขุ 
 4.5ส่วนร่วมในการสง่เสริม พฒันาและท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
   

-วิธีการสอน 
 (1)บรรยายในชัน้เรียนประกอบเอกสารการเรียนการสอน 



 

 

(2) การท างานเป็นกลุ่ม เช่น แบง่กลุ่มให้นิสิตท ากิจกรรมในลกัษณะตา่ง ๆ เช่น วิเคราะห์ข่าว /ค า
พิพากษาของศาล สงัเกตการณ์การณ์พิจารณาคดี ลงพืน้ท่ีในชมุชน เป็นต้น  
 
  

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการท ากิจกรรมกลุม่ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 
  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการสง่งานตามเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1 มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปประเดน็ น าเสนอ และ

ส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรู้เทา่ทนั 
5.3 มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวกบักฎหมายได้ 
5.4 สามารถส่ือสารความคดิ ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้ 
 

- วิธีการสอน 
  (1) เน้นการฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  (2)สง่เสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
  (3) มอบหมายงานให้นิสิตท ารายงานเป็นกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และ
อินเตอร์เน็ต 
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1)ประเมินจากความรับผิดชอบในการจดัท ากิจกรรมกลุม่ 
  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการสง่งานตามก าหนดเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - ชีแ้จงรายละเอียดและ
วตัถปุระสงค์ของรายวิชา ตลอดจน 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย
กฎหมายปกครองท้องถ่ิน 

 

3 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

3. Power point/ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน 

 

อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 
 
 

2-4 - ทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครอง
ท้องถ่ิน  
-การจดัโครงสร้างของฝ่าย
ปกครอง  

-วิวฒันาการของการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไทย 

-การปกครองสว่นท้องถ่ินของ
ประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2475 
-การปกครองสว่นท้องถ่ินของ
ประเทศไทยหลงัปี พ.ศ. 2475 

9 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัท้ายบท 

อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 
 
 
 
 



 

 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5-6 -องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
-ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
-การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
-โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
-หน้ าที่ ขององค์ การบริห ารส่ วน
จังหวัด  
-ข้อบัญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริห ารส่ วน
จังหวัด 
-การงบประมาณและการคลัง 
-การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 
 
 
 
 
 

7-8 เทศบาล 
-ความเป็นมาของเทศบาล  
-การจัดตั้งเทศบาล  
-โครงสร้างของเทศบาล  
-หน้าที่ของเทศบาล 
-เทศบัญญัต ิ  
-การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
-การควบคุมเทศบาล  

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัท้ายบท 
 

อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 

9 สอบกลางภาคเรียน 



 

 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

10 - 11 - สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
-ความเป็นมาของสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การจัดตั้งสภาต าบล   
-โครงสร้างของสภาต าบล 

-หน้าที่ของสภาต าบล  
-ข้อบังคับสภาต าบล 
-การคลังและการงบประมาณ 
-การก ากับดูแลสภาต าบล 
-การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

-โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
-หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
-รายได้และรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
-การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฎบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

3. กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม เ ช่ น 
สงัเกตการณ์การพิจารณา
คดีของศาล 

4. แบบฝึกหดัท้ายบท 

5. ล งชุ ม ชน  เข าปู่ จั งห วัด
พทัลงุ 

อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 
 
 
 
 
 

12-13 - กรุงเทพมหานคร  
-ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร 

-การจัดตั้งกรุงเทพมหานคร  
-โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
-อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

-การคลังและทรัพย์สินของ
กรุงเทพมหานคร 
-การก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร 

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฎบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัท้ายบท 
 

อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14-15 เมืองพัทยา  
-ความเป็นมาของเมืองพัทยา 
-การจัดตั้งเมืองพัทยา  
-โครงสร้างของเมืองพัทยา 
-หน้าที่ของเมืองพัทยา 
-ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  
-รายได้และรายจ่ายของเมืองพัทยา 
-การก ากับดูแลเมืองพัทยา 
- การเลือกตั้งท้องถิ่น  
 

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฎบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัท้ายบท 

อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 
 

16 น าเสนอผลงานหน้าชั ้นเรียน /
สรุปภาพรวมทัง้หมด 

3 1. บรรยาย / น าเสนอ 

2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อ.ศิริชยั กมุารจนัทร์ 
 

17-18 สอบปลายภาค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

(: ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 
 

ล าดับ
การ 

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

ลักษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนท่ี 
ประเมิน 

1 ด้านคณุธรรม
จริยธรรม  
(ข้อ1.1, 1.3) 

สงัเกตพฤติกรรม/การท ารายงานกลุม่ 
 

ทกุสปัดาห์ ผา่น/ไมผ่า่น 

2 ด้านความรู้/ด้าน
ทกัษะปัญญา  
(ข้อ 2.1, 2.2, ,3.1, 
3.2) 

สอบปลายภาคเรียน 
 

18 60 

3 ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ด้าน
บคุคลและความ
รับผิดชอบ  

ความร่วมมือในการท างานกลุม่ของ
นิสิต /การแสดงความคดิเห็น และลง
ชมุชน เขาปู่ จงัหวดัพทัลงุ 
 

5-6 40 



 

 

(ข้อ 4.1, 4.2, 
4.3,4.5) 

 

4 ด้านการส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  
(ข้อ5.1,5.3,5.4) 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จดัท ากิจกรรมกลุม่ 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
สง่งานตามก าหนดเวลา 
 - ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หน้าชัน้เรียน 

16 ผา่น/ไมผ่า่น 

 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารต าราหลัก 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายปกครองท้องถ่ิน โดยอาจารย์ศริิชยั กมุารจนัทร์ 
- ประยูร กาญจนดุล,กฎหมายปกครอง,กรุงเทพฯ,ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พิมพ์ครัง้ท่ี

4,2538 
-      ชาญชยั แสวงศกัดิ,์ค าอธิบายกฎหมายปกครอง,กรุงเทพฯ,วิญญชูน,พิมพ์ครัง้ท่ี 2/2542. 
-      ชาญชยั แสวงศกัดิ,์กฎหมายวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง,พิมพ์ครัง้ท่ี2,2553 
-       บรรเจิด สิงคะเนต,ิหลกักฎหมายเก่ียวกบัควบคมุฝ่ายปกครอง,กรุงเทพฯ,วิญญชูน,ครัง้ท่ี2,2548 
-      ถาวรเกียรตทิบัทิม,ค าอธิบายกฎหมายปกครอง,พิมพ์ครัง้ท่ี5,2544. 
-      เกรียงไกร เจริญผล 2555 การเมืองการปกครองท้องถ่ิน 
-     สมคิด เลิศไพฑรูย์. (2550). กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน.กรุงเทพฯ:เอ็กซ์เปอร์เน็ท. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- แนวค ำวนิิจฉยัของศำลปกครอง 
 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 3.1 บทความกฎหมายจากเว็บไซดส์ถาบนัพระปกเกล้า (http://kpi.ac.th/) 

 3.2เวบ็ไซตต่์ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนศำลปกครอง 
 
 



 

 

หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 1.2 ให้นิสิตทกุคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทัง้ด้านวิธีสอน การจดักิจกรรมทัง้ในและนอก
ชัน้เรียน สิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอนท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
 1.3เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผู้สอนกบันิสิตในทกุชัว่โมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจดัประชมุ ระดมความคดิเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผู้ สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือ
พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 
 3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมลูใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุม่คณาจารย์จดัอภิปราย/สมัมนาเพ่ือพฒันารายวิชาให้เหมาะสมและทนัสมยั 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
 4.1 ประชมุคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขัน้ ก่อนส่งระดบัขัน้ให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศกึษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจดัประชมุคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกนัเพ่ือให้ได้ข้อสอบท่ีมีมาตรฐาน 
 4.4 คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และคา่ระดบัขัน้   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสมัมนา น ามาสรุปผลและ
พฒันารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศกึษาถดัไป 


