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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2102304-54 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ 

     Law on Inspection of the Exercises of State Power 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2102304 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ 

 
Law on Inspection of the Exercises of State Power 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม ้
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 นายจิรศักดิ์ บางท่าไม ้

 

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 

 

 
20 กรกฎาคม 2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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เมื่อนักศึกษาเรยีนผ่านรายวิชานี้แล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ในหลักการ หลักเกณฑ์ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย มีความรู้ใน
หลากหลายสาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย 
2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง  
3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปญัหาทางกฎหมาย และสามารถประยุกตห์ลักการ หลักเกณฑ์ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายไปปรบั
ใช้กับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
4) ความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี มีวนิัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเรจ็ มีจิตส านึกและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร์ เคารพและปฏบิัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับขององค์กรและสังคม สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตร ี คณะนิติศาสตร ์ ได้รู ้ และเกิดทกัษะในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
รัฐ  และประเด็นที่น่าสนใจใหม่ๆ   ของรัฐธรรมนูญ ที่สอดคล้องกับการปฏิรปูทางการเมือง  การรักษาความสงบเรียบร้อย  และ
ประโยชนส์ุขของประชาชน  การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย  และสังคม  ( Stake holder  &  public participation )   และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ( Behavioral objective )   สามดา้น  คือ  พุทธิพิสัย  (สามารถจ า  เข้าใจ  รู้จักน าไปใช้  รู้จัก
วิเคราะห ์ สงัเคราะห ์ และประเมนิค่า)  จิตพิสัย  (สามารถรับรู ้ หรอืเอาใจใส่  ตอบสนอง  เห็นคุณคา่  จัดระบบ  หรือสร้างความ
เชื่อ  สรา้งนิสัย  หรือค่านิยม)  ทักษะพิสัย  (สามารถปฏิบตั ิ หรือน าความรูไ้ปปฏิบตัิจนช านาญ) 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          การตรวจสอบทรัพยส์ิน การกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การถอดถอนจากต าแหน่ง การด าเนินคดีอาญาผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

          Asset examination. Actions constituting conflicts of interests. Impeachment. Criminal prosecution against 
political position holders. Election Commission. Office of National Corruption Counter. State Audit Commission. 
Public Prosecutor Organization. National Human Rights Commission. Council of Economic and Social Advisory 
Board. Ethics for political position holders and state officials 

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 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) - 

1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ 1. การบรรยาย - ใช้เทคโนโลย ี 1. การประเมิน - ความตรงต่อ
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive)  

- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
  

กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

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

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

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
  

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

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

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
  

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

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

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
  

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

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

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
  

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

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

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม  

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

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) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

อื่น    

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น    

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

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

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น  

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

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

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

(Case)  เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

3. การสอบปลายภาค  - กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   
 
  

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น    

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น  

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลู
ย้อนกลับและบรรยาย
เพิ่มเตมิ 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- เปิดโอกาส
ให้ศึกษา
เรียนรูจ้าก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น  

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- เปิดโอกาส
ให้ศึกษา
เรียนรูจ้าก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น    

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- เปิดโอกาส
ให้ศึกษา
เรียนรูจ้าก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น    

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- เปิดโอกาส
ให้ศึกษา
เรียนรูจ้าก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนยั 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- เปิดโอกาส
ให้ศึกษา
เรียนรูจ้าก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น   

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- เปิดโอกาส
ให้ศึกษา
เรียนรูจ้าก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น  

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนด
ประเด็นซักถาม
นักศึกษาและผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม  

- ความตรง
ต่อเวลา 
- เปิดโอกาส
ให้ศึกษา
เรียนรูจ้าก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมให้
ฝึกการ
วิเคราะห ์
- เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
- ประเมินโดย
วิธีอื่น  

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) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระ (Independent 
study) 
2. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

อื่น   

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น   

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การ
อุปนัย (Inductive) 
4. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

- ใช้เทคโนโลย ี
- ผู้สอนก าหนดประเด็น
ซักถามนักศึกษาและ
ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลับ
และบรรยายเพิ่มเติม 
- อภิปรายกลุม่ใหญ ่ 

1. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

- ความตรงต่อ
เวลา 
- เปิดโอกาสให้
ศึกษาเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 
- กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความสามารถ 
- ส่งเสริมใหฝ้ึก
การวิเคราะห ์
- เปิดโอกาสให้
ซักถาม 
- งานท่ี
มอบหมาย มี
คะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 
- ประเมินโดยวิธี
อื่น  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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  เพื่อให้นักศึกษาทราบ
ถึงขอบเขต
รายวิชา วัตถุประสงค์
ของวิชา และความ
เป็นมาและขอบเขต
ของกฎหมายเกี่ยวกับ
การตรวจสอบอ านาจ
รัฐ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

2  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายหลักการ
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐตาม
รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

3  เพื่อให้นักศึกษาทราบ
และอธิบายเกีย่วกับ
ประเภทของการ
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ  
- การตรวจสอบ
ภายในองค์กร  
- การตรวจสอบ
ภายนอกองค์กร  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

4  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายเกีย่วกับ
การตรวจสอบในทาง
การเมือง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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 

(Case)  2. การสอบ
กลางภาค  

5  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายการ
ตรวจสอบโดยองค์กร
อิสระ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

6  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายการ
ตรวจสอบโดยองค์กร
ตุลาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

7  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

8  สอบกลางภาค      0  0  0        

9  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายเกีย่วกับ
การกระท าท่ีเป็นการ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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 

ขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  

ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

10  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายการถอด
ถอนจากต าแหน่ง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

11  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายเกี่ียวกับ
การด าเนินคดีอาญาผู้
ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  

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

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

12  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายการ
ด าเนินคดีอาญา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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 

ปลายภาค  

13  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายการ
ตรวจสอบอ านาจรัฐ
โดยประชาชน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

14  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
และอธิบายการ
ตรวจสอบอ านาจรัฐ
ผ่านสื่อและกลไก
ต่างๆ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

15  เพื่อให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษา
และน าเสนองานท่ี
มอบหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 

  

16  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถ
เข้าใจ เข้าถึง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบอ านาจรัฐ  

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

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า

1. นาย
จิรศักดิ ์
บางท่าไม ้ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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 

กรณีศึกษา 
(Case)  

4. VDO  กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค 
3. การสอบ
ปลายภาค  

17  สอบปลายภาค      0  0  0        

 รวมจ านวนช่ัวโมง   45.00  90.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับ
ที ่

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการ
ประเมินผล 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

จ านวน
หน่วยกิตท่ี
ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5  การประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

ตลอดภาค
การศึกษา  

20  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  การสอบ
กลางภาค  

8  40  0  

3  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  การสอบ
ปลายภาค  

17  40  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

กฤตยญ์ ศิรเิขต.  รวมกฎหมายตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ.  กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, บจก., 2545. 
หลักกฎหมายจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตริาชการที่ดีในการด าเนินการเกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ.  พิมพ์ครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ : ไอเดียแสควร์ หจก., 2552. 
รวมค าพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ 10 ปี ศาลปกครอง.  หลักประกันความเป็นธรรมในสังคม.  กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2554. 
สรุปหลักกฎหมายจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสดุเพื่อเสริมสรา้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2550.  ส านักงานศาล
ปกครอง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย., 2552. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม ้

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 

- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...http://www.oag.go.th.  
- ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ...http://www.nhrc.or.th.  
- ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน...http://www.ombudsman.go.th.  
- 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 
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(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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