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รายละเอยีดรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : วทิยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

รหสัวชิา     0801431      
ช่ือวชิา     กฎหมายปกครอง 1 (Administrative Law 1) 
 

2. จ านวนหน่วยกติ หรือจ านวนช่ัวโมง 
           2 หน่วยกิต (2-0-6) 
 
3. หลกัสูตรและประเภทรายวชิา 
  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต / รายวชิาในหมวดเอกบงัคบั 
 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยเ์อกราช สุวรรณรัตน์ 
 อาจารยศ์รุต จุ๋ยมณี 
 
5. ภาคเรียน/ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคเรียนตน้ / ชั้นปีท่ี 4 
 
6. รายวชิาทีเ่รียนมาก่อน (Pre-requisite)  

- 
 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  
 - 
 



 

 

8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัทกัษิณ   
   
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  16 พฤษภาคม 2562 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและลักษณะทัว่ไปของฝ่ายปกครองบ่อเกิดของกฎหมาย
ปกครอง หลกัพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครองการจดัตั้งและสถานะทาง
กฎหมายของนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง หลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
กระบวนการปฏิบติัราชการของฝ่ายปกครอง และสัญญาทางปกครอง เพื่อใหนิ้สิตไดมี้ประสบการณ์ภาคสนาม โดย
การท ากรณีศึกษาโดยการศึกษาดูงานและน าผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปจดัเป็น
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในลกัษณะการบริการวชิาการ 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนทศัน์
กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน์ 

2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย/ไดเ้รียนรู้สาระ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนดา้นการสร้าง
บณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
   บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่างๆ หลกัการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมาย
ปกครอง การจดัระเบียบบริหารราชการ การจดัตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎี
วา่ดว้ยการกระท าของฝ่ายปกครอง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัราชการของฝ่ายปกครองและสัญญาทาง
ปกครอง 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง/ภาคเรียน - - 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 วธีิการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาให้ค  าปรึกษาราบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนิสิตเป็นเวลา 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตด้วยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์และติดประกาศหน้า
หอ้งพกัอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
        (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนน้ความมีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน 
               ขยนัและอดทนและยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 
        (2) มีจิตส านึกรับผดิชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสังคม 
        (3) ตระหนกัและเห็นคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นสังคมพหุวฒันธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ
         มนุษยชน   
        (4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยติุธรรม 

 
1.2 วธีิการสอน 
 (1) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน ขยนัและอดทน   
       โดยจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 (2) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการสอน
          และการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 (3) มอบหมายใหนิ้สิตท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า การเป็นสมาชิก ฝึกความรับผดิชอบ 
 (4) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 (5) จดักิจกรรมท่ีปลูกฝังจิตวญิญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง 
 (6) จดักิจกรรมยกยอ่งนิสิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์แก่สังคม 
 
1.3 วธีิการประเมินผล 
 (1) สังเกตพฤติกรรมนิสิตดา้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพการถือ 
       ประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง 
    (2) สังเกตการท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผูน้ า การเป็นสมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

         (1) มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 



 

 

         (2) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ และเพิ่มพูนทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลสามารถ
       บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยกุตเ์พื่อพฒันาตนเองและสังคมได ้
         (3) มีทกัษะปฏิบติัดา้นกฎหมาย 

   
 

2.2 วธีิการสอน 
 (1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

(2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(3) จดับรรยายโดยอาจารยพ์ิเศษภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ตรง 
 

2.3 วธีิการประเมินผล 
   (1) ประเมินจากการรายงานและการน าเสนอผลงาน 

(2) ประเมินจากสอบปลายภาค  
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

         (1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้กฎหมาย ปรับบทขอ้กฎหมายมาใชก้บั 
       ขอ้เทจ็จริงในสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
         (2) มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรคส์ังคม 

 
3.2 วธีิการสอน 
 (1) จดักระบวนการการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด และการปฏิบติัทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม 

       เช่น การวเิคราะห์ อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอแนวความคิด และการจดัท าโครงการ 
  (2) จดักิจกรรมใหนิ้สิตมีโอกาสปฏิบติังานจริง 
       (3) เชิญวทิยากร หรืออาจารยพ์ิเศษภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงบรรยาย 
         ใหก้บันิสิต 
 
3.3 วธีิการประมวลผล 

        (1) ประเมินจากรายงานของนิสิต 
                (2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนิสิต 
                (3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหนิ้สิตคิดแกปั้ญหา 
                (4) การใชแ้บบทดสอบ/สัมภาษณ์ท่ีใหนิ้สิตไดฝึ้กแกไ้ขปัญหา 



 

 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
         (1) เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
         (2) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เคารพและใหคุ้ณค่าแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
         (3) จิตอาสาและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของชุมชนและสังคม  
         (4) เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัสมาชิกในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
         (5) ส่วนร่วมในการส่งเสริม พฒันาและท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.2 วธีิการสอน 
 (1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล 
          (2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในภาคปฏิบติั การฝึกใหเ้รียนรู้คดีปกครอง 
          (3) สอดแทรกความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรม  
 
4.3 วธีิการประเมินผล 

   (1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
   (2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
   (3) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
      (1) มีความสามารถในการสืบคน้รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ และ 

       ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
        (2) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนั 
        (3) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบักฎหมายได ้
        (4) สามารถส่ือสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทางกฎหมายได้ 
 
5.2 วธีิการสอน 

   (1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในระหวา่ง
       เรียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
     (2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
        หลากหลายและเหมาะสม 



 

 

 
5.3 วธีิการประเมินผล 

   (1) ประเมินจากความสนใจในชั้นเรียน 
  (2) ประเมินจากผลการสอบกลางภาค – ปลายภาค 
  (3) สังเกตการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
6.  ด้านคุณภาพชีวติ 
 6.1  ด้านคุณภาพชีวติทีต้่องพฒันา 
                   มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ี ดี  มี สุนทรียภาพ  ตระหนักในคุณค่าและมีส านึกด้านการอนุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 
         (1) รู้วธีิการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ์ และปัญญา 
         (2) มีทศันคติท่ีเปิดกวา้งต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม 
         (3) สนใจใฝ่รู้และสืบสานศิลปวฒันธรรม 
         (4) ตระหนกัถึงคุณค่าของธรรมชาติ และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
                     (5) มีความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพและสามารถน าไปใชใ้นชีวติอยา่งสมสมยั 
 
 6.2  วธีิการสอน 
             (1) บรรยายและใหผู้เ้รียนร่วมอภิปราย 
                     (2) น านิสิตเขา้ร่วมโครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก:กิจกรรมศึกษาดูงานศาล
       ปกครองสงขลาเพื่อศึกษาถึงวธีิการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลปกครอง ประชุมสรุปงาน/ 
       แลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปราย 
                     (3) น าผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมกฎหมายปกครองส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 
                     (4) น าผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมแนะแนวการสอบปลดัอ าเภอ 
 
 6.3  วธีิการประเมิน 
  สอบกลางภาค 40 คะแนน 
  สอบปลายภาค 60 คะแนน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายเคา้โครงการสอน ช้ีแจง
วตัถุประสงค ์การวดัผลประเมินผล  
ความหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
ปกครองในระบบกฎหมายต่างๆ 

 

2 บรรยาย ช้ีแจง แนะน าขอ้
ปฏิบติัต่างๆเก่ียวกบั
รายวชิา/บรรยายเน้ือหา
รายละเอียด/ใชส่ื้อ Power 
Point/ประกอบเอกสาร
การเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

2-3 หลกัการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง 
- หลกันิติรัฐ 
- หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
- การจดัท าบริการสาธารณะ 

4 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

4 การใชแ้ละการตีความกฎหมายปกครอง 
  

2 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

5 การจดัระเบียบบริหารราชการ 
  

2 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

6 
 

การจดัตั้งและสถานะทางกฎหมายของ
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน  

2 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

7-8 ทฤษฎีวา่ดว้ยการกระท าทางปกครอง 4 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 



 

 

9 สอบกลางภาคเรียน ส าหรับนิสิตสาขาวชิาอ่ืน 
10 ทฤษฎีวา่ดว้ยการกระท าทางปกครอง

(ต่อ) 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง 

2 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

11 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ทาง   ปกครอง 

2 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

12-13 สัญญาทางปกครอง 4 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

14-15 ศึกษาดูงานศาลปกครอง 4 ศึกษาดูงาน / บรรยาย /
ซกัถาม / ตอบขอ้สงสัย /

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

16 สรุปทบทวนเน้ือหา 2 บรรยาย /ซกัถาม /ใชส่ื้อ 
Power Point/ประกอบ

เอกสารการเรียนการสอน 

อาจารยเ์อกราช 
สุวรรณรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 ( : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะการประเมิน 

(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

1 ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม  
(ขอ้ 1.1, 1.2) 

สังเกตพฤติกรรม 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

2 ดา้นความรู้/ดา้น
ทกัษะทางปัญญา  
(ขอ้ 2.1, 3.1, 3.2) 

การมีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน/ 
สอบปลายภาคเรียน 

17-18 100 

3 ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลฯ 
(ขอ้ 4.1, 4.3, 4.4) 

ความร่วมมือในการท างานของนิสิต/
สังเกตการเขา้ชั้นเรียน 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

4 การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลย ี 
(ขอ้ 5.4) 

การซกัถาม/อภิปราย 
 
 

ทุกสัปดาห์ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลกั 
 1.1 ประยรู กาญจนดุล, กฎหมายปกครอง, กรุงเทพฯ, ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พิมพค์ร้ังท่ี
4,2538 
 1.2 ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, ค  าอธิบายกฎหมายปกครอง, กรุงเทพฯ, วญิญูชน, พิมพค์ร้ังท่ี 2/2542. 
 1.3 ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, กฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง, พิมพค์ร้ังท่ี 2, 2553 
 1.4 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลกักฎหมายเก่ียวกบัควบคุมฝ่ายปกครอง, กรุงเทพฯ, วญิญูชน, คร้ังท่ี2, 2548 
 1.5 ถาวร เกียรติทบัทิว, ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพค์ร้ังท่ี 5, 2544. 
 1.6 เอกสารประกอบการสอนในชั้นเรียน โดยอาจารยศ์รุต จุ๋ยมณี 
 1.7 เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายปกครอง 1 อาจารยเ์อกราช สุวรรณรัตน์ 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          แนวค าวนิิจฉยัของศาลปกครอง 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 เวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานศาลปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
      
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งดา้นวิธีสอน การจดักิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยั 
 1.3 เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกชัว่โมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจดัประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
 3.2 ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุ่มคณาจารยจ์ดัอภิปราย/สัมมนาเพื่อพฒันารายวชิาใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
 4.1 ประชุมคณาจารยผ์ูส้อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขั้น ก่อนส่งระดบัขั้นใหง้านทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจดัประชุมคณาจารยเ์พื่อออกขอ้สอบร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน 
 4.4 คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถดัไป 


