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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2102203-54 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง 

     Law on the Control of Administrative Authority 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 



2/23 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2102203 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง 

 
Law on the Control of Administrative Authority 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
2 (2-0-4) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม ้
 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 นายจิรศักดิ์ บางท่าไม ้
กลุ่ม 01 พันต ารวจโทกิตติวัฒน์ ฉัตรศรโีพธิ ์

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560  

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
31 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

เมื่อนักศึกษาเรยีนผ่านรายวิชานี้แล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

1) นักศึกษาสามารถมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ มีจิตส านึกและตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์                                   

2) นักศึกษาสามารถมีความรู้ในหลักการ หลักเกณฑ์ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพด้าน
กฎหมาย  

3) นักศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย และสามารถประยุกตห์ลักการ หลักเกณฑ์ แนวคิดและ
ทฤษฎีทางกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4) นักศึกษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ด ีท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถเชิงตัวเลข
เพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายได ้

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
ไม่ม ี

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          แนวคิดและความจ าเป็นในการจัดระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง วัตถุประสงค์ของการควบคมุฝ่ายปกครอง การกระท าของ
ฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้การควบคุม ระบบการควบคุมโดยประชาชน การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝา่ยปกครอง การควบคุมโดย
องค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมโดยองค์กรตลุาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมโดยศาลปกครอง หลักความรับผดิชอบ
ของฝ่ายปกครอง 

 

          Concept and necessity of control of the administrative authority. Objectives of control of the 
administrative authority. Administrative acts subject to certain form of control. Control by public. Control by 
other administrative state agencies. Control by external administrative agencies. Control by judiciary agencies, 
especially the Administrative Court. Liability of administrative sector 

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 60 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา จ านวน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดี
ของอาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
แก่นักศึกษา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - ประเมินโดย
อาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของ
บัณฑิต 
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ 
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจาก
การมีวินัยและ
ความพร้อม
เพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
  

 

2.มีน้ าใจ มีจิต
อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดี
ของอาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
แก่นักศึกษา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - ประเมินโดย
อาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของ
บัณฑิต 
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ 
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจาก
การมีวินัยและ
ความพร้อม
เพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วม



5/23 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

กิจกรรมต่างๆ 
  

 

3.มีความพอเพียง      1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดี
ของอาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
แก่นักศึกษา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - ประเมินโดย
อาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของ
บัณฑิต 
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ 
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจาก
การมีวินัยและ
ความพร้อม
เพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
  

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การเป็นต้นแบบท่ีดี
ของอาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
แก่นักศึกษา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - ประเมินโดย
อาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของ
บัณฑิต 
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ 
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจาก
การมีวินัยและ
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ความพร้อม
เพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
  

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดี
ของอาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
แก่นักศึกษา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - ประเมินโดย
อาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของ
บัณฑิต 
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ 
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจาก
การมีวินัยและ
ความพร้อม
เพรียงของนสิิต
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
  

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดี
ของอาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
แก่นักศึกษา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - ประเมินโดย
อาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของ
บัณฑิต 
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ 
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

การร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจาก
การมีวินัยและ
ความพร้อม
เพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
  

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
- การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดี
ของอาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและจิตส านึก
แก่นักศึกษา 
- การสอนจาก
กรณีศึกษา 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม  - ประเมินโดย
อาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของ
บัณฑิต 
- ประเมินจาก
ปริมาณการทุจริต
ในห้องสอบ 
- ประเมินจาก
การตรงเวลาของ
นักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจาก
การมีวินัยและ
ความพร้อม
เพรียงของนิสิต
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.ความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- ใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการเลือกใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระของแต่
ละรายวิชา เช่น การ
บรรยาย การ

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
การเขียน
รายงาน/
บทความ 
- ประเมินจาก
การร่วม
อภิปราย แสดง
ความ
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

อภิปราย ทบทวน การ
ฝึกปฏิบัต ิการถามตอบ
ฯลฯ 
- มีการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและจาก
สถานการณ์จริง 
- การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางกฎหมายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 
- ผู้สอนจัดการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น 
- ผู้สอนให้ภาพรวมของ
ความรู้ก่อนเข้าสู่
บทเรียน สรุปย้ าความรู้
ใหม่หลังบทเรยีนและมี
การเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กับความรูเ้ดิม 
  

คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 
  

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- ใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการเลือกใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระของแต่
ละรายวิชา เช่น การ
บรรยาย การ
อภิปราย ทบทวน การ
ฝึกปฏิบัต ิการถามตอบ
ฯลฯ 
- มีการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและจาก
สถานการณ์จริง 
- การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางกฎหมายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 
- ผู้สอนจัดการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น 

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
การเขียน
รายงาน/
บทความ 
- ประเมินจาก
การร่วม
อภิปราย แสดง
ความ
คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

- ผู้สอนให้ภาพรวมของ
ความรู้ก่อนเข้าสู่
บทเรียน สรุปย้ าความรู้
ใหม่หลังบทเรยีนและมี
การเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กับความรูเ้ดิม 
  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- ใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการเลือกใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระของแต่
ละรายวิชา เช่น การ
บรรยาย การ
อภิปราย ทบทวน การ
ฝึกปฏิบัต ิการถามตอบ
ฯลฯ 
- มีการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและจาก
สถานการณ์จริง 
- การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางกฎหมายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 
- ผู้สอนจัดการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น 
- ผู้สอนให้ภาพรวมของ
ความรู้ก่อนเข้าสู่
บทเรียน สรุปย้ าความรู้
ใหม่หลังบทเรยีนและมี
การเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กับความรูเ้ดิม 
  

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
การเขียน
รายงาน/
บทความ 
- ประเมินจาก
การร่วม
อภิปราย แสดง
ความ
คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ  

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- ใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการเลือกใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระของแต่
ละรายวิชา เช่น การ

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
การเขียน
รายงาน/
บทความ 
- ประเมินจาก
การร่วม
อภิปราย แสดง
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

บรรยาย การ
อภิปราย ทบทวน การ
ฝึกปฏิบัต ิการถามตอบ
ฯลฯ 
- มีการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและจาก
สถานการณ์จริง 
- การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
ทางกฎหมายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 
- ผู้สอนจัดการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น 
- ผู้สอนให้ภาพรวมของ
ความรู้ก่อนเข้าสู่
บทเรียน สรุปย้ าความรู้
ใหม่หลังบทเรยีนและมี
การเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กับความรูเ้ดิม 
  

ความ
คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ  

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอนอื่นๆ 5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงทีเ่กิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
  

1. การสอบปลาย
ภาค  

- ประเมินการ
การแสดง
ความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจาก
การสังเกต 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอนอื่นๆ 5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
  

1. การสอบปลาย
ภาค  

- ประเมินการ
การแสดง
ความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจาก
การสังเกต 
  

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
  

1. การสอบปลาย
ภาค  

- ประเมินการ
การแสดง
ความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจาก
การสังเกต 
  

 

4.สามารถคดิอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบ      น าความรู้ทาง
กฎหมายไป    บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ           ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้

1. การสอบปลาย
ภาค  

- ประเมินการ
การแสดง
ความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจาก
การสังเกต 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอนอื่นๆ 5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
  

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูล จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
  

1. การสอบปลาย
ภาค  

- ประเมินการ
การแสดง
ความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจาก
การสังเกต 
  

 

6.สามารถ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ปญัหา
ทางกฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ถูกต้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
  

1. การสอบปลาย
ภาค  

- ประเมินการ
การแสดง
ความ
คิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ 
- ประเมินจาก
การสังเกต 
  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการสอนอื่นๆ 5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการสอนอื่นๆ 5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมิน
การการแสดง
ความ
คิดเห็น การ
ให้
ข้อเสนอแนะ 
  

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมิน
การการแสดง
ความ
คิดเห็น การ
ให้
ข้อเสนอแนะ  

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมิน
การการแสดง
ความ
คิดเห็น การ
ให้
ข้อเสนอแนะ  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการสอนอื่นๆ 5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงทีเ่กิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมิน
การการแสดง
ความ
คิดเห็น การ
ให้
ข้อเสนอแนะ  

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมิน
การการแสดง
ความ
คิดเห็น การ
ให้
ข้อเสนอแนะ  

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมิน
การการแสดง
ความ
คิดเห็น การ
ให้
ข้อเสนอแนะ  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการสอนอื่นๆ 5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

- การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภปิราย แสดงความคดิเห็น 
- ผู้สอนก าหนด
โจทย ์กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ให้
นักศึกษาฝึกการแก้ปญัหา
โดยประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
เรียนรูไ้ปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

1. การสังเกต
พฤติกรรม  

- ประเมิน
การการแสดง
ความ
คิดเห็น การ
ให้
ข้อเสนอแนะ  

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมาย
ได้ด ีทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- มอบหมายงานท่ีต้องใช้
สารสนเทศในการ
ค้นคว้า รวมถึงมีการส่ง
งานผ่านระบบ
สารสนเทศ 
- มอบหมายงานท่ีต้องมี
การเรยีบเรยีง น าเสนอ
ทั้งการเขียน และโดย
ปากเปล่า โดยเลือกใช้
สื่อท่ีเหมาะสม  

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
ผลงานหรือ
กิจกรรมที่มีใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ 
- ประเมินจาก
พัฒนาการในการ
สื่อสารด้วยภาษา
พูด จากการ
น าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
- มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการท า
รายงานอย่าง
ถูกต้อง 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

  

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- มอบหมายงานท่ีต้องใช้
สารสนเทศในการ
ค้นคว้า รวมถึงมีการส่ง
งานผ่านระบบ
สารสนเทศ 
- มอบหมายงานท่ีต้องมี
การเรยีบเรยีง น าเสนอ
ทั้งการเขียน และโดย
ปากเปล่า โดยเลือกใช้
สื่อท่ีเหมาะสม  

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
ผลงานหรือ
กิจกรรมที่มีใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ 
- ประเมินจาก
พัฒนาการในการ
สื่อสารด้วยภาษา
พูด จากการ
น าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
- มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการท า
รายงานอย่าง
ถูกต้อง 
  

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- มอบหมายงานท่ีต้องใช้
สารสนเทศในการ
ค้นคว้า รวมถึงมีการส่ง
งานผ่านระบบ
สารสนเทศ 
- มอบหมายงานท่ีต้องมี
การเรยีบเรยีง น าเสนอ
ทั้งการเขียน และโดย
ปากเปล่า โดยเลือกใช้
สื่อท่ีเหมาะสม  

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
ผลงานหรือ
กิจกรรมที่มีใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ 
- ประเมินจาก
พัฒนาการในการ
สื่อสารด้วยภาษา
พูด จากการ
น าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
- มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการท า
รายงานอย่าง
ถูกต้อง 
  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- มอบหมายงานท่ีต้องใช้
สารสนเทศในการ
ค้นคว้า รวมถึงมีการส่ง
งานผ่านระบบ
สารสนเทศ 

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
ผลงานหรือ
กิจกรรมที่มีใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- มอบหมายงานท่ีต้องมี
การเรยีบเรยีง น าเสนอ
ทั้งการเขียน และโดย
ปากเปล่า โดยเลือกใช้
สื่อท่ีเหมาะสม  

น าเสนอ 
- ประเมินจาก
พัฒนาการในการ
สื่อสารด้วยภาษา
พูด จากการ
น าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
- มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการท า
รายงานอย่าง
ถูกต้อง 
  

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- มอบหมายงานท่ีต้องใช้
สารสนเทศในการ
ค้นคว้า รวมถึงมีการส่ง
งานผ่านระบบ
สารสนเทศ 
- มอบหมายงานท่ีต้องมี
การเรยีบเรยีง น าเสนอ
ทั้งการเขียน และโดย
ปากเปล่า โดยเลือกใช้
สื่อท่ีเหมาะสม  

1. การสอบปลายภาค  - ประเมินจาก
ผลงานหรือ
กิจกรรมที่มีใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
น าเสนอ 
- ประเมินจาก
พัฒนาการในการ
สื่อสารด้วยภาษา
พูด จากการ
น าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
- มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการท า
รายงานอย่าง
ถูกต้อง 
  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  ความหมาย ความจ าเป็นของ
การควบคุมฝ่ายปกครอง  

1. การ
บรรยาย 

1. เอกสาร
ประกอบการ

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. พัน
ต ารวจโท
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

- ความหมายของฝ่ายปกครอง  
- ความจ าเป็นในการควบคมุ
ฝ่ายปกครอง  
(1) หลักการแบ่งแยกอ านาจ  
(2) หลักการกระท าทาง
ปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย  
(3) หลักประกันในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน  

2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

กิตติวัฒน ์
ฉัตรศรี
โพธิ ์ 

2  ขอบเขตของการควบคุมฝ่าย
ปกครอง  
(1) วัตถุแห่งการควบคุม  
- การกระท าทางปกครอง  
- บุคคล  
(2) วัตถุประสงค ์(object) ของ
การควบคุม  
- การควบคุมความชอบด้วย
กฎหมาย  
- การควบคุมความเหมาะสม  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. พัน
ต ารวจโท
กิตติวัฒน ์
ฉัตรศรี
โพธิ ์ 

  

3  ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง  
- การควบคุมฝ่ายปกครองแบบ
ป้องกัน  
(1) การควบคุมโดยองค์กรของ
รัฐ  
(2) การควบคุมโดยประชาชน  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. พัน
ต ารวจโท
กิตติวัฒน ์
ฉัตรศรี
โพธิ ์ 

  

4  - การควบคุมฝ่ายปกครองแบบ
แก้ไข (1) การควบคมุภายใน
ฝ่ายปกครอง - การควบคมุ
แบบบังคับบัญชาและการ
ก ากับดูแล  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. พัน
ต ารวจโท
กิตติวัฒน ์
ฉัตรศรี
โพธิ ์ 

  

5  - การอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครอง  
- การควบคุมโดย
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อ

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. พัน
ต ารวจโท
กิตติวัฒน ์
ฉัตรศรี
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

พิพาท 
  

3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

3. Power 
Point 
4. VDO  

โพธิ ์ 

6  (2) การควบคุมโดยองค์กร
ภายนอก  
- การควบคุมโดยองค์กรซึ่ง
ไม่ใช่องค์กรตุลาการ  
ก. การควบคุมโดยรัฐสภา  
ข. การควบคุมโดยองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนญู  
- การควบคุมโดยองค์กรตลุา
การ  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. พัน
ต ารวจโท
กิตติวัฒน ์
ฉัตรศรี
โพธิ ์ 

  

7  ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
โดยองค์กรตลุาการใน
ต่างประเทศ  
- ระบบศาลเดี่ยว 
- ระบบศาลคู ่ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ของไทย  
- ความเป็นมาของการจัดตั้ง
ศาลปกครองในประเทศไทย  
- โครงสร้างและการจัดองค์กร
ของศาลปกครอง  
- เขตอ านาจศาลปกครอง  
1) การแบ่งแยกเขตอ านาจ
ระหวา่งศาลปกครองกับศาล
ยุติธรรม  
2) การแบ่งแยกเขตอ านาจ
ระหว่างศาลปกครองกับศาล
รัฐธรรมนูญ 
  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

8  เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

9  เงื่อนไขการฟ้องคดี
ปกครอง (ต่อ)  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

10  ประเภทคดีปกครอง คดีฟ้อง
เพิกถอนการกระท าท่ีเป็นการ
ใช้อ านาจฝ่ายเดยีว  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

11  ประเภทคดีปกครอง (ต่อ)  
คดีละเลยล่าช้า ละเมดิ และ
สัญญาทางปกครอง  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

12  วิธีพิจารณาคดีปกครอง  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้
2. 
ผู้บรรยาย
จาก
ภายนอก  

  

13  ความรับผิดทางละเมดิของ
เจ้าหน้าท่ี  
- พัฒนาการเกี่ยวกับความรบั
ผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ีใน
ประเทศไทย  
- ความรับผดิทางละเมิด  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่า
ไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

14  - ความรับผดิทางละเมิดของ
หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่า
ไม ้ 

  

15  - การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรบั
ผิดทางละเมดิของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าท่ี  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point 
4. VDO  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่า
ไม ้ 

  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   30.00  60.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับ
ที ่

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

จ านวน
หน่วยกิตท่ี
ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7  การสังเกตพฤติกรรม  ตลอดภาค
การศึกษา  

0  0  

2  2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5  การสอบปลายภาค  16  100  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

ชาญชัย แสวงศักดิ์.  ค าอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พิมพ์ครั้งท่ี 7 ปรับปรุงใหม่.  กรุงเทพฯ 
: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2554. 

บรรเจดิ สิงคเนติ.  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง.  กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557. 

วรเจตน์ ภาคีรตัน์.  หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์นิติราษฎร,์ 2554. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
เอกสารประกอบการสอนอาจารยจ์ิรศักดิ์ บางท่าไม้ 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 

- ศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th 

- ส านักกฎหมายปกครอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/  

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้และผลการเรียนรู้ที่ไดร้ับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
ค าถาม หรือแบบทดสอบผลการเรยีนรู้ทั้งห้าด้าน 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

 

 

การปรับปรุงการสอน กระท าทุกปกีารศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน ผลประเมินการสอน และปัจจยัอื่นๆ 
รายวิชามีการปรับปรุงการสอน โดยพิจารณาจากปัจจยัต่อไปนี้ 
1) ผลประเมินรายวิชา โดยผู้เรียน 
2) ผลประเมินการสอน 
3) แบบสอบถามความสนใจในช้ันเรียน 
4) ประเด็นปัจจุบัน หรือหัวข้อที่คัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics)  
5) การวิจัยชั้นเรียน ในประเด็นตา่งๆ ทั้งในรายวิชานี้ และรายวิชาอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอื่นๆ และวิชาชีพเลือก) อาทิ 
ศิลปในการถ่ายทอดความรู้ สื่อการสอน การน าความรูไ้ปใช้ในรายวชิาอื่นๆ ฯลฯ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา อาศัยท้ังปัจจัยภายใน และภายนอกกระบวนการเรยีนการสอน ทวนสอบท้ัง 
กระบวนการ ผลลัพท์ และผลสัมฤทธ์ิเพื่อยืนยันว่า ผลประเมินประสทิธิผลของรายวิชา (ข้อ 1) ผลประเมินการสอน (ข้อ 2) น่าเชื่อถือ 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา ด าเนินการทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอนรายวชิา อาทิ 
1) ทวนสอบจากการประเมินพฤตกิรรมของผู้เรียน (ลักษณะนสิัย ไดแ้ก่ การเข้าเรยีน และการสังเกตพฤติกรรม)  
2) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่ไดเ้รยีนผ่านไปแล้ว โดยผูร้่วมสอนอื่น หรือผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & Link check) 
3) ผู้ร่วมสอน และร่วมรับผดิชอบรายวิชา มีส่วนในการประเมินย่อย ออกข้อสอบร่วม และร่วมประเมนิผลการเรยีน 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

การทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ด าเนินการทุกปีการศึกษา โดยประมวลจากกระบวนการและผลลัพท์ ใน 
มคอ. 1 ถึง มคอ.3 จนกระทั่งเป็นรายงาน (มคอ.5 ถึง มคอ.7) ทั้งนี้ อาศัย กระบวนใน มคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) ผลประเมินการสอน (ข้อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้อ 3) และการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา (ข้อ 4) การทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยหลักสูตร คณะ และ
ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคณุภาพ ฯ 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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