มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801334 ชื่อวิชา กฎหมายปกครองท้ องถิ่น(LAW OF
LOCAL ADMINISTRATION)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตสาขาวิชานิตศิ าสตร์
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

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

หน้ า
ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

รายละเอียดรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง/คณะนิตศิ าสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
0801334
ชื่อวิชา
กฎหมายปกครองท้ องถิ่น
2. จานวนหน่ วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกเลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ศริ ิชยั กุมารจันทร์
(วิทยาเขตพัทลุง)
5. ภาคเรียน/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนต้ นและปลาย / ทุกชันปี
้ เว้ นนิตศิ าสตร์
6. รายวิชาที่เรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
-

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
2 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกับ ทฤษฎี แ ละหลัก กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กฎหมาย
กฎหมายปกครองท้ องถิ่น พร้ อมทักษะในการปฏิบตั ิทางด้ านกฎหมาย และมีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล สามารถบูรณา
การศาสตร์ ตา่ ง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
1.2 เพื่อให้ นิสิตมี กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมี วิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ คิด
แก้ ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บนพื ้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการทางกฎหมาย
ได้
1.3 เพื่อให้ นิสิตมีความสามารถในการสืบค้ นรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น นาเสนอ
และสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย โดยใช้ ภาษาประจาชาติและภาษาที่
สองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อให้ นิสิตให้ ความสาคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้ อมทัง้
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
1.5 เพื่อให้ นิสิตมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี เคารพและให้ คุณค่าแก่ตนเอง พร้ อมทัง้
ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนมีจิตสานึก
รับ ผิ ดชอบในหน้ าที่ ต่อตนเองและสังคม และเรี ยนรู้ ที่ จ ะอยู่ร่วมกับสมาชิ กในสังคมที่ มี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้ อย่างมีความสุข
1.6 เพื่อให้ นิสิตมีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู้ เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเพื่อสร้ างสรรค์สงั คม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวฒ
ั น์
2.2 เพื่อให้ นิสิตมีความรู้จากการเรี ยนรู้ ทงั ้ ในและนอกชันเรี
้ ย นจากกิจกรรมที่หลากหลายได้ เรี ยนรู้ สาระ
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้ านการ
สร้ างบัณฑิตของคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวความคิดพื ้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริ หารท้ องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามกฎหมาย
ปั จจุบนั อานาจหน้ าที่ขององค์กรเหล่านี ้ในฐานะที่เป็ นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อานาจในการออกกฎหมาย
การกากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี ้ ทัง้ ในแง่การกากับดูแลเหนือบุคคลและการกากับดูแลเหนือการกระทา รวม
ตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

45ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

-

-

90ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้ คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้ คาปรึกษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้ องการของนิสิตเป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้ นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรื อติดประกาศหน้ าห้ องทางานของอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
- คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยเน้ นความมีวินยั ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้ อมถ่อมตน ขยัน
และอดทนและยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.2มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้ าที่ตอ่ ตนเองและสังคม
1.3ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ
มนุษยชน
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
- วิธีการสอน
(1) การปฏิบตั ติ นอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผ้ สู อน
(2) สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการสอนทุกครัง้
(3) ยกตัวอย่างปัญหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝื นกฎหมาย
(4) การเปิ ดโอกาสให้ นิสิตแสดงความคิดเห็นเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น การมีวินยั การใฝ่ ร้ ู การ
รับผิดชอบ
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามกาหนดเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ความรู้
- ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจในศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้ นคว้ า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ ตา่ ง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิด้านกฎหมาย
- วิธีการสอน
(1) บรรยาย
(2) อภิปราย

(3) การทางานกลุม่
(4) มอบหมายงานให้ ค้นคว้ า เช่น ค้ นคว้ าคาพิพากษาของศาล
(5) การทาแบบฝึ กหัด
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงาน
(2) ประเมินจากการเก็บคะแนนในชันเรี
้ ยน/สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
- ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้ อกฎหมายมาใช้ กบั
ข้ อเท็จจริงในสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
3.2 มีความมุง่ มัน่ ใฝ่ รู้ เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปสร้ างสรรค์สงั คม
- วิธีการสอน
(1) บรรยาย
(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุม่
(3) ฝึ กให้ คดิ และตัดสินใจอย่างเป็ นระบบจากโจทย์ปัญหาด้ านกฎหมาย
(4) วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการเก็บคะแนนในชันเรี
้ ยน/สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้ คณ
ุ ค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 จิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
4.4 เรี ยนรู้ที่จะอยูร่ ่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ อย่างมีความสุข
4.5ส่วนร่วมในการส่งเสริ ม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-วิธีการสอน
(1)บรรยายในชันเรี
้ ยนประกอบเอกสารการเรี ยนการสอน

(2) การทางานเป็ นกลุ่ม เช่น แบ่งกลุ่มให้ นิสิตทากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ข่าว/คา
พิพากษาของศาล สังเกตการณ์การณ์พิจารณาคดี ลงพื ้นที่ในชุมชน เป็ นต้ น

- วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทากิจกรรมกลุม่ ทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามเวลา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1 มีความสามารถในการสืบค้ นรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ และ
สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
5.3 มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้
5.4 สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้
- วิธีการสอน
(1) เน้ นการฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2)ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ท ารายงานเป็ น กลุ่ม โดยค้ น คว้ า ข้ อ มูล จากหนัง สื อ เอกสาร และ
อินเตอร์ เน็ต
- วิธีการประเมินผล
(1)ประเมินจากความรับผิดชอบในการจัดทากิจกรรมกลุม่
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามกาหนดเวลา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หัวข้ อ/รายละเอียด
ห์ ท่ ี
1
- ชีแ้ จงรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
ตลอดจน
- ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายปกครองท้ องถิ่น

2-4

- ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครอง

ท้ องถิ่น
-การจัดโครงสร้ างของฝ่ าย
ปกครอง
-วิวฒ
ั นาการของการปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นไทย
-การปกครองส่วนท้ องถิ่นของ
ประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2475
-การปกครองส่วนท้ องถิ่นของ
ประเทศไทยหลังปี พ.ศ. 2475

จานวน*
(ชั่วโมง)
3
1.
2.

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสื่อที่ใช้
บรรยาย
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
ภาพเหตุก ารณ์ จ ริ ง ที่ เคย
เกิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
ปรากฏบนสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
3. Power point/ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน
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1. บรรยาย
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
2. ภาพเหตุก ารณ์ จ ริ ง ที่ เคย
เกิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
ปรากฏบนสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
3. กิจกรรมกลุม่
4. แบบฝึ กหัดท้ ายบท

จานวน*
สัปดา
หัวข้ อ/รายละเอียด
ห์ ท่ ี
(ชั่วโมง)
5-6 -องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
6
-ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด
-การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-โครงสร้างขององค์ การบริห ารส่ ว น
จังหวัด
-หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด
-ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด
-การงบประมาณและการคลัง
-การกากับ ดูแลองค์การบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด
7-8 เทศบาล
6
-ความเป็นมาของเทศบาล
-การจัดตั้งเทศบาล
-โครงสร้างของเทศบาล
-หน้าที่ของเทศบาล
-เทศบัญญัติ
-การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
-การควบคุมเทศบาล
9

1.
2.

3.
4.

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสื่อที่ใช้
บรรยาย
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
ภาพเหตุก ารณ์ จ ริ ง ที่ เคย
เกิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
ปรากฏบนสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
กิจกรรมกลุม่
แบบฝึ กหัดท้ ายบท

1. บรรยาย
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
2. ภาพเหตุก ารณ์ จ ริ ง ที่ เคย
เกิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
ปรากฏบนสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
3. กิจกรรมกลุม่
4. แบบฝึ กหัดท้ ายบท

สอบกลางภาคเรียน

สัปดา
หัวข้ อ/รายละเอียด
ห์ ท่ ี
10 - 11 - สภาตาบลและองค์การบริหาร

ส่วนตาบล
-ความเป็นมาของสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล
-การจัดตั้งสภาตาบล
-โครงสร้างของสภาตาบล
-หน้าที่ของสภาตาบล
-ข้อบังคับสภาตาบล
-การคลังและการงบประมาณ
-การกากับดูแลสภาตาบล
-การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
-โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
-หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
-รายได้และรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
-การกากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ตาบล
12-13 - กรุงเทพมหานคร
-ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
-การจัดตั้งกรุงเทพมหานคร
-โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร
-อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
-การคลังและทรัพย์สินของ
กรุงเทพมหานคร
-การกากับดูแลกรุงเทพมหานคร

จานวน*
(ชั่วโมง)
6
1.
2.

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสื่อที่ใช้
บรรยาย
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
ภาพเหตุก ารณ์ จ ริ ง ที่ เคย
เกิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
ปรากฎบนสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
3. กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม เ ช่ น
สังเกตการณ์การพิจารณา
คดีของศาล
4. แบบฝึ กหัดท้ ายบท
5. ล งชุ ม ช น เข าปู่ จั ง ห วั ด
พัทลุง
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1. บรรยาย
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
2. ภาพเหตุก ารณ์ จ ริ ง ที่ เคย
เกิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
ปรากฎบนสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
3. กิจกรรมกลุม่
4. แบบฝึ กหัดท้ ายบท

สัปดา
ห์ ท่ ี
14-15

16

หัวข้ อ/รายละเอียด

เมืองพัทยา

-ความเป็นมาของเมืองพัทยา
-การจัดตั้งเมืองพัทยา
-โครงสร้างของเมืองพัทยา
-หน้าที่ของเมืองพัทยา
-ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
-รายได้และรายจ่ายของเมืองพัทยา
-การกากับดูแลเมืองพัทยา
- การเลือกตั้งท้องถิ่น
น าเสนอผลงานหน้ าชั ้น เรี ย น/
สรุปภาพรวมทัง้ หมด

จานวน*
(ชั่วโมง)
6
1.
2.

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสื่อที่ใช้
บรรยาย
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
ภาพเหตุก ารณ์ จ ริ ง ที่ เคย
เกิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
ปรากฎบนสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
3. กิจกรรมกลุม่
4. แบบฝึ กหัดท้ ายบท

3

17-18

1. บรรยาย / นาเสนอ
อ.ศิริชยั กุมารจันทร์
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
(: ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับ
การ
ผลการเรี ยนรู้
ประเมิน
ด้ านคุณธรรม
1
จริยธรรม
(ข้ อ1.1, 1.3)
ด้ านความรู้/ด้ าน
2
ทักษะปัญญา
(ข้ อ 2.1, 2.2, ,3.1,
3.2)
3
ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ด้าน
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)
สังเกตพฤติกรรม/การทารายงานกลุม่

ทุกสัปดาห์

สัดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
ผ่าน/ไม่ผา่ น

18

60

5-6

40

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สอบปลายภาคเรี ยน

ความร่วมมือในการทางานกลุม่ ของ
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น และลง
ชุมชน เขาปู่ จงั หวัดพัทลุง

4

(ข้ อ 4.1, 4.2,
4.3,4.5)
ด้ านการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
(ข้ อ5.1,5.3,5.4)

- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จัดทากิจกรรมกลุม่
- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ส่งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมิ น จากการน าเสนอรายงาน
หน้ าชันเรี
้ ยน
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ผ่าน/ไม่ผา่ น

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายปกครองท้ องถิ่น โดยอาจารย์ศริ ิชยั กุมารจันทร์
- ประยูร กาญจนดุล,กฎหมายปกครอง,กรุ งเทพฯ,สานักพิมพ์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย,พิมพ์ครัง้ ที่
4,2538
- ชาญชัย แสวงศักดิ,์ คาอธิบายกฎหมายปกครอง,กรุงเทพฯ,วิญญูชน,พิมพ์ครัง้ ที่ 2/2542.
- ชาญชัย แสวงศักดิ,์ กฎหมายวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง,พิมพ์ครัง้ ที่2,2553
- บรรเจิด สิงคะเนติ,หลักกฎหมายเกี่ยวกับควบคุมฝ่ ายปกครอง,กรุงเทพฯ,วิญญูชน,ครัง้ ที่2,2548
- ถาวรเกียรติทบั ทิม,คาอธิบายกฎหมายปกครอง,พิมพ์ครัง้ ที่5,2544.
- เกรี ยงไกร เจริญผล 2555 การเมืองการปกครองท้ องถิ่น
- สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2550). กฎหมายการปกครองท้องถิ่ น.กรุงเทพฯ:เอ็กซ์เปอร์ เน็ท.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
- แนวคำวินิจฉัยของศำลปกครอง
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนา
3.1 บทความกฎหมายจากเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้ า (http://kpi.ac.th/)
3.2เว็บไซต์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงำนศำลปกครอง

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 ให้ นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทังด้
้ านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทังในและนอก
้
ชันเรี
้ ยน สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สง่ ผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ด้วยระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
1.3เปิ ดโอกาสให้ นิสิตเสนอปัญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผ้ สู อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ส อนทบทวนและปรับปรุ ง กลยุทธ์ และวิธีสอนจากผลการประเมิ นประสิท ธิ ผลรายวิช ามาใช้ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ ้น
3.2 ผู้สอนค้ นคว้ าความรู้หรื อข้ อมูลใหม่ๆมาใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุม่ คณาจารย์จดั อภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้ เหมาะสมและทันสมัย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผ้ สู อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้ นิสิตได้ มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขัน้ ก่อนส่งระดับขัน้ ให้ งานทะเบียนนิสิตและบริ การ
การศึกษา
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้ อสอบร่วมกันเพื่อให้ ได้ ข้อสอบที่มีมาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้ อสอบ วิธีการให้ คะแนนสอบ และค่าระดับขัน้
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้ จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

