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รายละเอียดรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง/คณะนิตศิาสตร ์

 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหสัวิชา  0801334 
ช่ือวิชา  กฎหมายปกครองทอ้งถ่ิน 

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

อาจารยศ์ริชิยั กมุารจนัทร ์  (วิทยาเขตพทัลงุ)  
 

5. ภาคเรียน/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคเรียนตน้และปลาย / ทกุชัน้ปีเวน้นิตศิาสตร ์
 
6. รายวิชาทีเ่รียนมาก่อน (Pre-requisite)  

- 
 

7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 - 
 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ 



 
 

 
9. วันทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 27 พฤษจิกายน 2563  



 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย
กฎหมายปกครองทอ้งถ่ิน พรอ้มทกัษะในการปฏิบตัิทางดา้นกฎหมาย และมีโลกทศันท่ี์กวา้งไกล สามารถบูรณา
การศาสตรต์า่ง ๆ ไปประยกุตเ์พ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได ้

1.2 เพ่ือใหน้ิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสรา้งสรรค ์คิด
แกปั้ญหา ตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล และสามารถวิเคราะห ์วิจารณ ์บนพืน้ฐานความรูต้ามหลกัวิชาการทางกฎหมาย
ได ้

1.3 เพ่ือใหน้ิสิตมีความสามารถในการสืบคน้รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สรุปประเด็น น าเสนอ
และส่ือสารความคดิ ความหมาย กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานทางกฎหมาย โดยใชภ้าษาประจ าชาติและภาษาท่ี
สองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.4 เพ่ือใหน้ิสิตใหค้วามส าคญัและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสงัคม พรอ้มทัง้
มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคม 

1.5 เพ่ือใหน้ิสิตมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี เคารพและใหค้ณุค่าแก่ตนเอง พรอ้มทัง้
ตระหนกัและเห็นคณุคา่ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยใ์นสงัคมพหวุฒันธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชนมีจิตส านึก
รบัผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม และเรียนรูท่ี้จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

1.6 เพ่ือใหน้ิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู ้เพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิต และสามารถน าความรูไ้ปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ินเพ่ือสรา้งสรรคส์งัคม 

 
2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพิ่มสาระการเรียนรู ้และปรบักิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบักระบวนทศัน์
กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน ์

2.2 เพ่ือใหน้ิสิตมีความรูจ้ากการเรียนรูท้ัง้ในและนอกชัน้เรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลายไดเ้รียนรูส้าระ
ตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทัง้ในและนอกชัน้เรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนดา้นการ
สรา้งบณัฑิตของคณะนิตศิาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
  
  



 
 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวความคดิพืน้ฐานของการจดัระเบียบราชการบริหารทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมาย
ปัจจุบนั อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รเหล่านีใ้นฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ านาจในการออกกฎหมาย 
การก ากับดแูลเหนือองคก์รเช่นว่านี ้ทัง้ในแง่การก ากับดแูลเหนือบุคคลและการก ากับดแูลเหนือการกระท า รวม
ตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินและการควบคมุจากสว่นกลาง 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45ชั่วโมง/ภาคเรียน - - 90ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

วิธีการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาใหค้  าปรกึษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนิสิตเป็น
เวลา 1 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์โดยการประกาศใหน้ิสิตทราบทางเว็บไซตห์รือติดประกาศหนา้หอ้งท างานของอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

- คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
 1.1มีคณุธรรมและจรยิธรรม โดยเนน้ความมีวินยั ซ่ือสตัยส์จุริต เสียสละ สภุาพ ออ่นนอ้มถ่อมตน ขยนั

และอดทนและยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 
 1.2มีจิตส านึกรบัผิดชอบในหนา้ท่ีตอ่ตนเองและสงัคม 
 1.3ตระหนกัและเห็นคณุคา่ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุยใ์นสงัคมพหวุฒันธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ
มนษุยชน 

 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพทางกฎหมาย และผดงุความยตุธิรรม 
 

- วิธีการสอน 
  (1) การปฏิบตัตินอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารยผ์ูส้อน 

(2) สอดแทรกระหวา่งการเรียนการสอนทกุครัง้ 
(3) ยกตวัอยา่งปัญหาดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 
(4) การเปิดโอกาสใหน้ิสิตแสดงความคิดเห็นเรื่องคณุธรรมจริยธรรม เชน่ การมีวินยั การใฝ่รู ้การ 
รบัผิดชอบ 

 

- วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินจากพฤตกิรรมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 

(2) ประเมินจากพฤตกิรรมความรบัผิดชอบในการสง่งานตามก าหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤตกิรรมการปฏิบตัตินตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลยั 
 

2. ความรู้ 
- ความรู้ทีต่้องได้รับ 

 2.1 มีความรูแ้ละความเขา้ใจในศาสตรต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาต ิชีวิตและสงัคม 
 2.2 มีความสามารถในการศกึษา คน้ควา้ และเพิ่มพนูทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศันท่ี์กวา้งไกลสามารถ
 บรูณาการศาสตรต์า่ง ๆ ไปประยกุตเ์พ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได ้
 2.3 มีทกัษะปฏิบตัิดา้นกฎหมาย 

   

- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) อภิปราย 



 
 

(3) การท างานกลุม่ 
(4) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เชน่ คน้ควา้ค าพิพากษาของศาล 
(5) การท าแบบฝึกหดั 
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากผลงาน  

(2) ประเมินจากการเก็บคะแนนในชัน้เรียน/สอบปลายภาค  
 
3. ทักษะทางปัญญา 

- ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 
 3.1 มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้กฎหมาย ปรบับทขอ้กฎหมายมาใชก้บั
ขอ้เท็จจรงิในสถานการณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  
 3.2 มีความมุง่มั่น ใฝ่รู ้เพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิต และสามารถน าความรูไ้ปสรา้งสรรคส์งัคม 

 
- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุม่ 
(3) ฝึกใหค้ดิและตดัสินใจอยา่งเป็นระบบจากโจทยปั์ญหาดา้นกฎหมาย 

(4) วิเคราะหก์รณีศกึษา  
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการเก็บคะแนนในชัน้เรียน/สอบปลายภาค  

 
4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 - ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 
 4.1 เคารพระเบียบสงัคม และมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคม 
 4.2 มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี เคารพและใหค้ณุคา่แก่ตนเองและผูอ่ื้น 
 4.3 จิตอาสาและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นทัง้ในฐานะผูน้  าและสมาชิกของชมุชนและสงัคม  
 4.4 เรียนรูท่ี้จะอยูร่ว่มกบัสมาชิกในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ย่างมีความสขุ 
 4.5ส่วนรว่มในการสง่เสริม พฒันาและท านบุ  ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
   

-วิธีการสอน 
 (1)บรรยายในชัน้เรียนประกอบเอกสารการเรียนการสอน 



 
 

(2) การท างานเป็นกลุม่ เช่น แบง่กลุ่มใหน้ิสิตท ากิจกรรมในลกัษณะตา่ง ๆ เช่น วิเคราะหข์่าว/ค า
พิพากษาของศาล สงัเกตการณก์ารณพ์ิจารณาคดี ลงพืน้ท่ีในชมุชน เป็นตน้  
 
  

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการท ากิจกรรมกลุม่ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 
  (2) ประเมินจากความรบัผิดชอบในการสง่งานตามเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหนา้ชัน้เรียน 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ทักษะการวิเคราะหต์ัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
5.1 มีความสามารถในการสืบคน้รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สรุปประเดน็ น าเสนอ และ

ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
5.2 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรูเ้ทา่ทนั 
5.3 มีทกัษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจ  าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวกบักฎหมายได้ 
5.4 สามารถส่ือสารความคดิ ความหมาย กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานทางกฎหมายได  ้
 

- วิธีการสอน 
  (1) เนน้การฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  (2)สง่เสรมิใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
  (3) มอบหมายงานให้นิสิตท ารายงานเป็นกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และ
อินเตอรเ์น็ต 
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1)ประเมินจากความรบัผิดชอบในการจดัท ากิจกรรมกลุม่ 
  (2) ประเมินจากความรบัผิดชอบในการสง่งานตามก าหนดเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหนา้ชัน้เรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดา
หท์ี ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 - ชีแ้จงรายละเอียดและ
วตัถปุระสงคข์องรายวิชา ตลอดจน 
- ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบักฎหมาย
กฎหมายปกครองทอ้งถ่ิน 

 

3 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 

3. Power point/เอกสาร
ประกอบการสอน 

 

อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 
 
 

2-4 - ทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  
-การจดัโครงสรา้งของฝ่าย
ปกครอง  

-วิวฒันาการของการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไทย 

-การปกครองสว่นทอ้งถ่ินของ
ประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2475 
-การปกครองสว่นทอ้งถ่ินของ
ประเทศไทยหลงัปี พ.ศ. 2475 

9 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 
 
 
 
 



 
 

สัปดา
หท์ี ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5-6 -องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  
-ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
-การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
-โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
-หน้ าที่ ขององค์ การบริหารส่ วน
จังหวัด  
-ข้ อบัญญัติ อ งค์ ก ารบริ หารส่ วน
จังหวัด 
-การงบประมาณและการคลัง 
-การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 
 
 
 
 
 

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

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฏบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 

อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 

9 สอบกลางภาคเรียน 



 
 

สัปดา
หท์ี ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

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
หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 

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

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

5.  ลงชุมชน  เขาปู่ จั งหวัด
พทัลงุ 

อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 
 
 
 
 
 

12-13 - กรุงเทพมหานคร  
-ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร 

-การจัดตั้งกรุงเทพมหานคร  
-โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
-อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

-การคลังและทรัพย์สินของ
กรุงเทพมหานคร 
-การก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร 

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฎบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 

อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 
 
 
 
 
 



 
 

สัปดา
หท์ี ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

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

6 1. บรรยาย 

2. ภาพเหตุการณ์จริงท่ีเคย
เกิดในชีวิตประจ าวัน ท่ี
ปรากฎบนส่ือต่างๆ เช่น
หนงัสือพิมพ ์อินเตอรเ์น็ต 

3. กิจกรรมกลุม่ 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 
 

16 น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน /
สรุปภาพรวมท้ังหมด 

3 1. บรรยาย / น าเสนอ 

2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้
อ.ศิรชิยั กมุารจนัทร ์
 

17-18 สอบปลายภาค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

(: ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 
 

ล าดับ
การ 

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

ลักษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

1 ดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม  
(ขอ้1.1, 1.3) 

สงัเกตพฤติกรรม/การท ารายงานกลุม่ 
 

ทกุสปัดาห ์ ผา่น/ไมผ่า่น 

2 ดา้นความรู/้ดา้น
ทกัษะปัญญา  
(ขอ้ 2.1, 2.2, ,3.1, 
3.2) 

สอบปลายภาคเรียน 
 

18 60 

3 ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธด์า้น
บคุคลและความ
รบัผิดชอบ  

ความรว่มมือในการท างานกลุม่ของ
นิสิต /การแสดงความคดิเห็น และลง
ชมุชน เขาปู่ จงัหวดัพทัลงุ 
 

5-6 40 



 
 

(ขอ้ 4.1, 4.2, 
4.3,4.5) 

 

4 ดา้นการส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  
(ขอ้5.1,5.3,5.4) 

- ประเมินจากความรบัผิดชอบในการ
จดัท ากิจกรรมกลุม่ 
 - ประเมินจากความรบัผิดชอบในการ
สง่งานตามก าหนดเวลา 
 - ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หนา้ชัน้เรียน 

16 ผา่น/ไมผ่า่น 

 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารต าราหลัก 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายปกครองทอ้งถ่ิน โดยอาจารยศ์ริชิยั กมุารจนัทร ์
- ประยูร กาญจนดุล,กฎหมายปกครอง,กรุงเทพฯ,ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั,พิมพค์รัง้ท่ี

4,2538 
-      ชาญชยั แสวงศกัดิ,์ค  าอธิบายกฎหมายปกครอง,กรุงเทพฯ,วิญญชูน,พิมพค์รัง้ท่ี 2/2542. 
-      ชาญชยั แสวงศกัดิ,์กฎหมายวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง,พิมพค์รัง้ท่ี2,2553 
-       บรรเจิด สิงคะเนต,ิหลกักฎหมายเก่ียวกบัควบคมุฝ่ายปกครอง,กรุงเทพฯ,วิญญชูน,ครัง้ท่ี2,2548 
-      ถาวรเกียรตทิบัทิม,ค าอธิบายกฎหมายปกครอง,พิมพค์รัง้ท่ี5,2544. 
-      เกรียงไกร เจรญิผล 2555 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
-     สมคิด เลิศไพฑรูย.์ (2550). กฎหมายการปกครองทอ้งถิ่น.กรุงเทพฯ:เอ็กซเ์ปอรเ์น็ท. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

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

 3.2เวบ็ไซตต่์ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนศำลปกครอง 
 
 



 
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 1.2 ใหน้ิสิตทกุคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทัง้ดา้นวิธีสอน การจดักิจกรรมทัง้ในและนอก
ชัน้เรียน สิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอนท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเรียนรูด้ว้ยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
 1.3เปิดโอกาสใหน้ิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทกุชั่วโมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจดัประชมุ ระดมความคดิเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผูส้อนทบทวนและปรบัปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใชเ้พ่ือ
พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนใหดี้ขึน้ 
 3.2 ผูส้อนคน้ควา้ความรูห้รือขอ้มลูใหม่ๆ มาใชใ้นการปรบัปรุงคณุภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุม่คณาจารยจ์ดัอภิปราย/สมัมนาเพ่ือพฒันารายวิชาใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 4.1 ประชมุคณาจารยผ์ูส้อนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ใหน้ิสิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขัน้ ก่อนส่งระดบัขัน้ใหง้านทะเบียนนิสิตและบริการ
การศกึษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจดัประชมุคณาจารยเ์พ่ือออกขอ้สอบรว่มกนัเพ่ือใหไ้ดข้อ้สอบท่ีมีมาตรฐาน 
 4.4 คณะอนกุรรมการประกนัคณุภาพหลกัสตูร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วิธีการใหค้ะแนนสอบ และคา่ระดบัขัน้   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชมุสมัมนา น ามาสรุปผลและ
พฒันารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศกึษาถดัไป 


