มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801432 ชื่ อวิชา กฎหมายปกครอง 2
(Administrative Law 2)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

หน้ า
1
2
3
4
8
11
12

รายละเอียดรายวิชา
(Course Specification)

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา
0801432
ชื่อวิชา กฎหมายปกครอง 2 (Administrative Law 2)
2. จานวนหน่ วยกิต หรื อจานวนชั่วโมง
2 หน่วยกิต (2-0-4)
3. หลักสู ตรและประเภทรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์เอกราช สุ วรรณรัตน์
5. ภาคเรียน/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนปลาย / ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีเ่ รียนมาก่อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
8. สถานทีเ่ รียน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
12 ธันวาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นิ สิ ตมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ความหมายและลักษณะทัว่ ไปของฝ่ ายปกครองบ่ อเกิ ดของกฎหมาย
ปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตี ความกฎหมายปกครองการจัดตั้งและสถานะทาง
กฎหมายของนิ ติบุ ค คลในทางกฎหมายมหาชน ทฤษฎี ว่าด้วยการกระท าของฝ่ ายปกครอง หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ
กระบวนการปฏิบตั ิราชการของฝ่ ายปกครอง และสัญญาทางปกครอง เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ภาคสนาม โดย
การทากรณี ศึกษาโดยการศึกษาดูงานและนาผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้ไปจัดเป็ น
โครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน ในลักษณะการบริ การวิชาการ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวฒั น์
2.2 เพื่อให้นิสิตมี ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกชั้นเรี ยนจากกิ จกรรมที่หลากหลาย/ได้เรี ยนรู ้สาระ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บ่อเกิ ดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่างๆ หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมาย
ปกครอง การจัดระเบียบบริ หารราชการ การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎี
ว่าด้วยการกระทาของฝ่ ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบตั ิราชการของฝ่ ายปกครองและสัญญาทาง
ปกครอง
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

30 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

-

-

60 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษาราบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิ สิตเป็ นเวลา
1 ชั่วโมงต่ อสั ป ดาห์ โดยการประกาศให้นิ สิ ตด้วยการประกาศให้นิ สิ ตทราบทางเว็บ ไซต์และติ ดประกาศหน้า
ห้องพักอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
 (1) มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยเน้นความมีวนิ ยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนิ นชี วติ อย่างพอเพียง
 (2) มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
 (3) ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุ วฒั นธรรม รวมถึงการเคารพ สิ ทธิ
มนุษยชน
 (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน
โดยจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
(2) อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการสอน
และการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
(3) มอบหมายให้นิสิตทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ า การเป็ นสมาชิก ฝึ กความรับผิดชอบ
(4) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
(5) จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็ นที่ต้ งั
(6) จัดกิจกรรมยกย่องนิสิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ทาประโยชน์แก่สังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมนิสิตด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการถือ
ประโยชน์สังคมเป็ นที่ต้ งั
(2) สังเกตการทางานเป็ นกลุ่ม การเป็ นผูน้ า การเป็ นสมาชิกกลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
 (1) มีความรู ้และความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
 (2) มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้

 (3) มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นกฎหมาย

2.2 วิธีการสอน
(1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(2) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
(3) จัดบรรยายโดยอาจารย์พิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการรายงานและการนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินจากสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
 (1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กบั
ข้อเท็จจริ งในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 (2) มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และสามารถนาความรู ้ไปสร้างสรรค์สังคม
3.2 วิธีการสอน
(1) จัดกระบวนการการเรี ยนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด และการปฏิบตั ิท้ งั ในระดับบุคคลและกลุ่ม
เช่น การวิเคราะห์ อภิปรายกลุ่ม การนาเสนอแนวความคิด และการจัดทาโครงการ
(2) จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสปฏิบตั ิงานจริ ง
(3) เชิญวิทยากร หรื ออาจารย์พิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรงบรรยาย
ให้กบั นิสิต
3.3 วิธีการประมวลผล
(1) ประเมินจากรายงานของนิสิต
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานของนิสิต
(3) การใช้ขอ้ สอบหรื อแบบฝึ กหัดที่ให้นิสิตคิดแก้ปัญหา
(4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นิสิตได้ฝึกแก้ไขปั ญหา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
 (1) เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
 (3) จิตอาสาและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนและสังคม
 (4) เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข
 (5) ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ ม พัฒนาและทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นการทางานเป็ นกลุ่ มและงานที่ ตอ้ งมี ป ฏิ สัม พันธ์ ระหว่าง
บุคคล
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในภาคปฏิบตั ิ
(3) สอดแทรกความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะทากิจกรรมกลุ่ม
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
 (1) มีความสามารถในการสื บค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น นาเสนอ และ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 (2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทัน
 (3) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้
 (4) สามารถสื่ อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้
5.2 วิธีการสอน
(1) จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในระหว่าง
เรี ยน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
(2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล

(1) ประเมินจากความสนใจในชั้นเรี ยน
(2) ประเมินจากผลการสอบย่อย
(3) สังเกตการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้ านคุณภาพชี วติ
6.1 ด้ านคุณภาพชี วติ ทีต่ ้ องพัฒนา
มี สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต ที่ ดี มี สุ นทรี ยภาพ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และมี ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
(1) รู ้วธิ ีการดูแลรักษาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต สังคม อารมณ์ และปัญญา
(2) มีทศั นคติที่เปิ ดกว้างต่อการรับรู ้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
(3) สนใจใฝ่ รู ้และสื บสานศิลปวัฒนธรรม
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(5) มีความซาบซึ้ งทางสุ นทรี ยภาพและสามารถนาไปใช้ในชีวติ อย่างสมสมัย
6.2 วิธีการสอน
(1) บรรยายและให้ผเู ้ รี ยนร่ วมอภิปราย
(2) นานิสิตเข้าร่ วมโครงการเสริ มสร้างองค์ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก:กิจกรรมศึกษาดูงานศาล
ปกครองสงขลาเพื่อศึกษาถึงวิธีการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลปกครอง ประชุมสรุ ปงาน/
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และอภิปราย
(3) นาผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมอบรมกฎหมายปกครองสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
(4) นาผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมอบรมแนะแนวการสอบปลัดอาเภอ
6.3 วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค 40 คะแนน
สอบปลายภาค 60 คะแนน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สั ปดาห์ ที่
1

2-3

4

5

6

7-8

9
10

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
อธิบายเค้าโครงการสอน ชี้แจง
2
บรรยาย ชี้แจง แนะนาข้อ
วัตถุประสงค์ การวัดผลประเมินผล
ปฏิบตั ิต่างๆเกี่ยวกับ
ความหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
รายวิชา/บรรยายเนื้ อหา
ปกครองในระบบกฎหมายต่างๆ
รายละเอียด/ใช้สื่อ Power
Point/ประกอบเอกสาร
การเรี ยนการสอน
หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
4
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง
2
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
ความรับผิดของฝ่ ายปกครอง
2
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
ความแตกกต่างของกระบวนพิจารณาคดี
2
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
ในศาลปกครองและศาลอื่น
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
ทฤษฎีวา่ ด้วยการกระทาทางปกครอง
4
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
สอบกลางภาคเรียน สาหรับนิสิตสาขาวิชาอื่น
นิติวธิ ีของคดีปกครอง
2
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
หัวข้ อ /รายละเอียด

ผู้สอน
อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

สั ปดาห์ ที่
11

หัวข้ อ /รายละเอียด
คดีละเมิดทางปกครอง

12-13

การพิจารณาคดีในศาลปกครอง

14-15

การพิจารณาคดีในศาลปกครอง(ต่อ)

16

สรุ ปทบทวนเนื้อหา

เอกสารการเรี ยนการสอน
จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
2
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
4
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน
4
ศึกษาดูงาน / บรรยาย /
ซักถาม / ตอบข้อสงสัย /
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2
บรรยาย /ซักถาม /ใช้สื่อ
Power Point/ประกอบ
เอกสารการเรี ยนการสอน

ผู้สอน
อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

อาจารย์เอกราช

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน
1

2

3

4

ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
(ข้อ 1.1, 1.2)
ด้านความรู ้/ด้าน
ทักษะทางปัญญา
(ข้อ 2.1, 3.1, 3.2)

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)
สังเกตพฤติกรรม

การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน/
สอบกลางภาคเรี ยน
สอบปลายภาคเรี ยน/

ด้านทักษะ
ความร่ วมมือในการทางานของนิสิต/
ความสัมพันธ์
สังเกตการเข้าชั้นเรี ยน
ระหว่างบุคคลฯ
(ข้อ 4.1, 4.3, 4.4)
การสื่ อสารและการ การซักถาม/อภิปราย
ใช้เทคโนโลยี
(ข้อ 5.4)

ทุกสัปดาห์

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
-

9
17-18
ทุกสัปดาห์

20
17-18
-

ทุกสัปดาห์

-

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 ประยูร กาญจนดุล, กฎหมายปกครอง, กรุ งเทพฯ, สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่
4,2538
1.2 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คาอธิบายกฎหมายปกครอง, กรุ งเทพฯ, วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 2/2542.
1.3 ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2553
1.4 บรรเจิด สิ งคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับควบคุมฝ่ ายปกครอง, กรุ งเทพฯ, วิญญูชน, ครั้งที่2, 2548
1.5 ถาวร เกียรติทบั ทิว, คาอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2544.
1.6 เอกสารประกอบการสอนในชั้นเรี ยน โดยอาจารย์ศรุ ต จุ๋ยมณี
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานศาลปกครอง

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรี ยน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปั ญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับ ปรุ งกลยุทธ์ และวิธีส อนจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผลรายวิชามาใช้เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่ งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริ การ
การศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกันเพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิ สิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุ ปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

