รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/62
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย

2563524

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

2563524

Administrative Law and Procedures

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3–0–6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
ผูชวยศาสตราจารย มนตรี พานิชยานุวัฒน
4.2 อาจารยผูสอน:
ผูชวยศาสตราจารย มนตรี พานิชยานุวัฒน ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 มิถุนายน 2562

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายปกครองการแบงแยก
อํานาจ นิติรัฐ การบริหารสาธารณะ การจัดองคกรและบุคลากรของรัฐ การกระทาทางปกครอง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ และการพิจารณาคดีในศาลปกครอง
1.1.2. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชในการทํา
ความเขาใจหลักและแนวคิดของกฎหมายปกครอง การบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย ความรับผิด
ของฝายปกครอง วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง และการดําเนินการของระบบศาลปกครอง
1.1.3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนาความรูและประสบการณ จากการศึกษาวิชากฎหมาย
ปกครองไปประยุกตใชจริงเพื่อพัฒนาแกไขปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร
1.1.4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูทางดานกฎหมายปกครองกับศาสตรอื่น ได
อยางเหมาะสม
1.2 ดานทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณเปนระบบ
และมีตรรกะในการคิดแกไขปญหาทางกฎหมายปกครองและปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร
1.2.2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูทางดานกฎหมายปกครองกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี
1.2.3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับ
ปญหาทางสังคม ชุมชน โดยนําหลักกฎหมายปกครองไปประยุกตใชเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขได
1.2.4. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควา
หาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุม
บุคคลตางๆ
1.3 ดานจิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1. เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.3.2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
1.3.3. เพื่อใหนักศึกษามีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตสาธารณะ
1.3.4. เพื่อใหนักศึกษาไดมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองที่มีการบัญญัติออกมาใหม และตรง
กับแนวคําพิพากษาของศาลปกครองที่ออกมาในปจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเนื้อหาคําสอนใหสัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปบูรณาการในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2563524 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง Administrative Law and Procedures
3 (3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะ ประเภท ที่มาของกฎหมายปกครอง การใชและการตีความกฎหมาย
ปกครองในบริบทของระบอบการปกครองของไทย การบริการสาธารณะ อํานาจดุลยพินิจ อํานาจผูกพัน
นิติกรรมทางปกครอง ความสัมพันธระหวางองคการมหาชน สิทธิระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ กรณีศึกษา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Concepts, theories, characteristics and sources of administrative law; Application and
interpretation of administrative law in the context of Thai public governance, public service,
discretionary power, binding power, administrative acts; relationship among public
organizations, rights between public and private sectors, case studies; Introduction to the
administrative court and the procedural code of the administrative court
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน

การศึกษาดวยตนเอง

ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความตองการ ไมมีการฝกปฏิบัติ
ภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง Social media เชน Line,
Facebook เปนตน
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน
และสวนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2) สรางเสริมใหเกิดการรูจักหนาที่ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
3) สงเสริมการทํางานเป น กลุ ม และหน าที่ของการเป น ผู นํากลุมและการเปน สมาชิ กกลุม มี ความ
ซื่อสัตย
4) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับ
ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน
2) การยกตัวอยางคําพิพากษาของศาลปกครองและกรณีศึกษา (Case Study)
3) การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4) การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2) ประเมินการมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น
3) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
4) แบบฝกหัด
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน
2) การยกตัวอยางคําพิพากษาของศาลปกครองและกรณีศึกษา (Case Study)
3) การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4) การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
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3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและปากเปลา
4) ประเมินการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
1) การอภิปรายกลุม
2) มอบหมายภาระหนาที่และมอบหมายงานเปนกลุม
3) การนําเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
1) การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง และ
นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

มคอ. 3
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

เกี่ยวกับกฎหมาย

1.แนะนํารายวิชา ประกอบดวย เนื้อหาสาระ

ศาสตราจารย

- ความหมายของกฎหมาย

ของรายวิชา เอกสารและตําราที่จะใชในการ

มนตรี

- ลักษณะของกฎหมาย

เรียนการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย เกณฑ พานิชยา

- ความสําคัญของกฎหมาย

การประเมินผลการเรียน

- บรรยายหัวขอความรูเบื้องตน

3

นุวัฒน

2.กําหนดและสรางขอตกลงรวมกันกับนักศึกษา
เกี่ยวกับกฎกติกาในการเรียนการสอน
3.การบรรยาย ความหมายของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมายและความสําคัญของ
กฎหมาย
4.ในระหวางบรรยายจะตองมีการตั้งประเด็น
คําถามเพื่อใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งเปนการใหนักศึกษาไดมสี วน
รวมในการเรียน
5.มอบหมายใหนักศึกษาตอบคําถามทบทวน
ในชวงทายชั่งโมง
สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการสอน
2.เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง
(Visualizer)PPT
2

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ปกครอง

1.การบรรยายเกี่ยวกับทีม่ าของกฎหมาย

ศาสตราจารย

- ความหมายของรัฐธรรมนูญ

ปกครอง ความหมายของรัฐธรรมนูญ

มนตรี

ความหมายของกฎหมายปกครอง

ความหมายของกฎหมายปกครอง ความสัมพันธ พานิชยา

- บรรยายหัวขอที่มาของกฎหมาย

3

7

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

- ความสัมพันธระหวาง

ระหวางรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองและ

- รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

พัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศไทย

ปกครอง

2.ใหนักศึกษาอภิปรายถึงความแตกตางระหวาง

- พัฒนาการของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง และผูส อนทํา

ปกครองในประเทศไทย

การสรุปปดทาย

ผูสอน
นุวัฒน

3.มอบหมายใหนักศึกษาคนควาและอานมา
ลวงหนาในหัวขอหลักการที่เปนรากฐานของ
กฎหมายปกครอง
4.ใหนักศึกษาตอบคําถามทบทวนในชวงทาย
ชั่วโมง
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง ( Visualizer )
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

รากฐานของกฎหมายปกครอง

1.กอนที่จะบรรยายเนื้อหา “หลักการที่เปน

ศาสตราจารย

- หลักการแบงแยกการใชอํานาจ

รากฐานของกฎหมายปกครอง”เปดโอกาสให

มนตรี

อธิปไตย

นักศึกษาไดอธิบายสาระสําคัญของเนื้อหา

พานิชยา

- หลักนิติรัฐ

“หลักการที่เปนรากฐานของกฎหมายปกครอง”

นุวัฒน

- ประโยชนสาธารณะ

ที่ไปศึกษาคนความาลวงหนา และใหมีการ

- บรรยายหัวขอหลักการที่เปน

3

แลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นระหวางนักศึกษา
2.การบรรยายเนื้อหา “หลักการทีเ่ ปนรากฐาน
ของกฎหมายปกครอง”
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอของการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2.เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง ( Visualizer )
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่
4

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ของรัฐ

1.การบรรยายในเนื้อหาการจัดองคกรของรัฐ

ศาสตราจารย

- องคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ

องคกรของรัฐฝายนิติบญ
ั ญัติ องคกรของรัฐฝาย

มนตรี

- องคกรของรัฐฝายบริหาร

บริหาร องคกรของรัฐฝายตุลาการ องคกรตาม

พานิชยา

- องคกรของรัฐฝายตุลาการ

รัฐธรรมนูญ

นุวัฒน

- บรรยายหัวขอการจัดองคกร

3

2.หลังจาการบรรยายจบ ใหนักศึกษาฝก
วิเคราะหความสัมพันธขององคกรของรัฐ และ
การวิเคราะหความแตกตางขององคของรัฐ
ประเภทตางๆ
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดยผูส อน
ทําการสรุปปดทาย
4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1..เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง ( Visualizer )
5

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ราชการสวนกลาง

1.การบรรยายทบทวนเนื้อหาเกีย่ วกับรากฐาน

ศาสตราจารย

- หลักการจัดองคกรของระบบ

ของกฎหมายปกครองตามที่ไดเรียนมาใน

มนตรี

ราชการไทย

สัปดาหที่ 3

พานิชยา

- การจัดองคกรของรัฐในรูปของ

2.การบรรยายหลักการจัดองคกรของระบบ

นุวัฒน

การบริหารราชการสวนกลาง

ราชการไทย และการจัดองคกรของรัฐในรูปของ

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร

การบริหารราชการสวนกลาง

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534

3.จัดแบงนักศึกษาเปนกลุม เพื่อใหนักศึกษา

- พระราชบัญญัติ ปรับปรุง

อภิปรายในหัวขอประสิทธิภาพของการจัด

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

องคกรของรัฐในรูปของการบริหารราชการ

- บรรยายหัวขอการบริหาร

3

สวนกลาง
4.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ
จากการเรียน โดยผูส อนทําการสรุปปดทาย
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

5.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง ( Visualizer )
6

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ของรัฐในรูปของการบริหาร

1.การบรรยายเกี่ยวกับการจัดองคกรของรัฐใน

ศาสตราจารย

ราชการสวนภูมิภาค

รูปของการบริหารราชการสวนภูมภิ าค

มนตรี

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน

พานิชยา

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติลกั ษณะ

นุวัฒน

- พระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่ พ.ศ. 2457

ปกครองทองที่ พ.ศ. 2457

2.ใหนักศึกษามีสวนรวมในการบรรยายดวยการ

- บรรยายหัวขอการจัดองคกร

3

ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในแตละหัวขอของการบรรยาย
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับจากการ
เรียนในแตละหัวขอการสอน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการสอน
2..เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer)
7

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

บริหารราชการสวนทองถิ่น

1.การบรรยายรูปแบบของการบริหารราชการ

ศาสตราจารย

- เทศบาล

สวนทองถิ่นอันไดแก รูปแบบเทศบาล รูปแบบ

มนตรี

- องคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบล รูปแบบองคการ

พานิชยา

- องคการบริหารสวนจังหวัด

บริหารสวนจังหวัด รูปแบบกรุงเทพมหานคร

นุวัฒน

- กรุงเทพมหานคร

และรูปแบบเมืองพัทยา

- เมืองพัทยา

2.ใหนักศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของ

- บรรยายหัวขอรูปแบบของการ

3

การบริหารราชการสวนทองถิ่นทั้ง 5 รูปแบบ

10

มคอ. 3
สัปดาห

หัวขอ / รายละเอียด

ที่

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ
จากการเรียน โดยผูส อนทําการสรุปปดทาย
4.มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติม
และสรุปสาระสําคัญของการจัดองคการของรัฐ
ในลักษณะกระจายอํานาจของตางประเทศ โดย
อางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่ไปศึกษาคนควา
และสงในสัปดาหถัดไป
5.ใหนักศึกษาคนควาเพื่อตอบคําถามทบทวน
และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง ( Visualizer )
8

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

องคกรของรัฐ

1.ใหนักศึกษานําเสนอสาระสําคัญของการจัด

ศาสตราจารย

- บุคลากรองคกรของรัฐฝาย

องคการของรัฐในลักษณะกระจายอํานาจของ

มนตรี

บริหาร

ตางประเทศตามทีไ่ ดมอบหมายงานใหนักศึกษา

พานิชยา

- บุคลากรองคกรของรัฐฝายนิติ

ไปเมื่อสัปดาหที่ 7 และผูส อนทําการสรุปปดทาย นุวัฒน

บัญญัติ

2.การบรรยายในหัวขอเรื่องบุคลากรองคกรของ

- บุคลากรองคกรของรัฐฝายตุลา

รัฐฝายบริหาร บุคลากรองคกรของรัฐฝายนิติ

การ

บัญญัติ บุคลากรองคกรของรัฐฝายตุลาการ

- บุคลากรองคกรของรัฐตาม

บุคลากรองคกรของรัฐตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ

- บรรยายหัวขอบุคลากรของ

3

จากการเรียน โดยผูส อนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาเพื่อตอบคําถามทบทวน
และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่
8/1

หัวขอ / รายละเอียด
สอบกลางภาค

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

1.30

ขอสอบอัตนัย

ผูสอน
ผูชวย
ศาสตราจารย
มนตรี
พานิชยา
นุวัฒน

9

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน

1.การบรรยายสาระสําคัญของกฎหมายวาดวย

ศาสตราจารย

- สาระสําคัญของ

ระเบียบขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติ มนตรี

- พระราชบัญญัติระเบียบ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พานิชยา

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2.ใหนักศึกษามีสวนรวมในการบรรยายดวยการ

นุวัฒน

- บรรยายหัวขอกฎหมายวาดวย

3

ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในแตละหัวขอของการบรรยาย
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับจากการ
เรียนในแตละหัวขอการสอน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการสอน
2.เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer)
10

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ปกครอง

1.การบรรยายเกี่ยวกับความหมายของการ

ศาสตราจารย

- ความหมายของการกระทําทาง

กระทําทางปกครอง

มนตรี

ปกครอง

ในลักษณะที่เปนกฎและคําสั่งทางปกครอง และ

พานิชยา

- ประเภทของการกระทําทาง

ปฏิบัติการทางปกครอง

นุวัฒน

ปกครอง

2.ใหนักศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบนิติกรรมทาง

- นิติกรรมทางปกครองใน

ปกครองในลักษณะที่เปนกฎและเปนคําสัง่ ทาง

ลักษณะทีเ่ ปนกฎและที่เปนคําสั่ง

ปกครอง

ทางปกครอง

3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ

- บรรยายหัวขอการกระทําทาง

3

นิติกรรมทางปกครอง

12

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

- ปฏิบัติการทางปกครอง

ผูสอน

จากการเรียน โดยผูส อนทําการสรุปปดทาย
4.มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติม
และสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ ความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 โดย
อางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่ไปศึกษาคนควา
และสงในสัปดาหถัดไป
5.ใหนักศึกษาคนควาเพื่อตอบคําถามทบทวน
และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง

11

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ฝายปกครอง

1.ใหนักศึกษานําเสนอสาระสําคัญของ

ศาสตราจารย

- ผูที่ตองรับผิด

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ

มนตรี

- ประเภทของความรับผิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ตามที่ไดมอบหมายงานให พานิชยา

ฝายปกครอง

นักศึกษาไปเมื่อสัปดาหที่ 10

- พระราชบัญญัติความรับผิดทาง

2.การบรรยายในหัวขอเรื่องความรับผิดของฝาย

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

ปกครอง

- บรรยายหัวขอความรับผิดของ

3

นุวัฒน

3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ
จากการเรียน โดยผูส อนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาเพื่อตอบคําถามทบทวน
และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer)
12

- บรรยายหัวขอการควบคุม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

องคกรของรัฐ

1.การบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมองคกรของรัฐ ศาสตราจารย

- การควบคุมการใชอํานาจของ

2.ใหนักศึกษามีสวนรวมในการบรรยายดวยการ

มนตรี

องคกรของรัฐฝายบริหาร

ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง

พานิชยา

- การจําแนกประเภทของการ

ความคิดเห็นในแตละหัวขอของการบรรยาย

นุวัฒน

13

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ควบคุมการใชอํานาจขององคกร

3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับจากการ

ของรัฐฝายบริหาร

เรียนในแตละหัวขอการสอน โดยผูสอนทําการ

- การควบคุมการใชอํานาจของ

สรุปปดทาย

องคกรของรัฐฝายบริหารจําแนก

4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ

ตามลักษณะของการใชอํานาจ

คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป

- การจัดองคกรของรัฐเพื่อ

สื่อการสอน

ควบคุมการใชอํานาจขององคกร

1.เอกสารประกอบการสอน

ของรัฐฝายบริหารใหสอดคลอง

2.เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer)

ผูสอน

กับลักษณะการใชอํานาจ
13

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ปฏิบัติราชการทางปกครอง

1.การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติ

ศาสตราจารย

- ที่มาของกฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองและสาระสําคัญของ

มนตรี

ราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พานิชยา

- สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ

พ.ศ.2539

นุวัฒน

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

2.ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหและอภิปราย

พ.ศ.2539

เกี่ยวกับการนําพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการ

- บรรยายหัวขอกฎหมายวิธี

3

ทางปกครอง พ.ศ.2539 มาบังคับใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบริหารราชการในประเทศไทย
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับจากการ
เรียนในแตละหัวขอการสอน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer)
14

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

ขอมูลขาวสารของราชการ

1.การบรรยายทบทวนเนื้อหาเกีย่ วกับกฎหมาย

ศาสตราจารย

- ความเปนมาของกฎหมายขอมูล

เกี่ยวกับการควบคุมองคกรของรัฐ

มนตรี

ขาวสารของราชการ

2.การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายเกีย่ วกับขอมูล

พานิชยานุวัฒน

- บรรยายหัวขอกฎหมายเกี่ยวกับ

3

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

สาระสําคัญของ-

ขาวสารของราชการและสาระสําคัญของ

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.

ของราชการ พ.ศ. 2540

2540

ผูสอน

3.จัดแบงนักศึกษาเปนกลุม เพื่อใหนักศึกษา
อภิปรายในหัวขอความสัมพันธของกระบวนการ
ตรวจสอบกับกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการ
4.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ
จากการเรียน โดยผูส อนทําการสรุปปดทาย
5.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง
(Visualizer)
15

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูชวย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

1.การบรรยายเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธี

ศาสตราจารย

- โครงสรางของศาลปกครอง

พิจารณาคดีปกครอง

มนตรี

- เขตอํานาจของศาลปกครอง

2.ใหนักศึกษามีสวนรวมในการบรรยายดวยการ

พานิชยา

คูพิพาท

ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง

นุวัฒน

- หนวยงานทางปกครองที่อาจถูก

ความคิดเห็นในกรณีศึกษาทีเ่ ปนคดีปกครอง

ฟองตอศาลปกครอง

3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับจากการ

บรรยายหัวขอศาลปกครองและ

3

เรียนในแตละหัวขอการสอน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
4.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการสอน
2.เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (Visualizer)
16

สอบปลายภาค

1.30

- ขอสอบอัตนัย

ผูชวย

15

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน
ศาสตราจารย
มนตรี
พานิชยา
นุวัฒน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

ดานคุณธรรม

1) พัฒนานิสัยและ

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ

จริยธรรม

ประพฤติตนอยางมี

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

แบงเปน

คุณธรรม จริยธรรม

งานตามกําหนดระยะเวลาที่

ผลการ

และดวยความ

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม

เรียนรูที 1)

รับผิดชอบทั้งในสวน

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม

= 15%

ตน

เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

และสวนรวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1-15

20%

2) สามารถปรับวิถีชีวิต 3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการ

แบงเปน

ในความขัดแยงทาง

สอบ

ผลการ

คานิยม และจัดการ

4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

เรียนรูที 2)

ปญหาทางคุณธรรม

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

= 5%

โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยมพื้นฐานและ
ความรูสึกของผูอื่น
1) รูและเขาใจถึง

1) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย 3, 5, 8,

25%

ความกาวหนาของ

ภาคเรียน

จริยธรรม

ดานความรู

ความรูตลอดจนธรรม 2) ประเมินการมีสวนรวมและแสดง

11
8/1, 16
16

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

เนียมปฏิบัติ

ความคิดเห็น

กฎระเบียบและ

3) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น

ขอบังคับ

เรียน

4, 6, 9,

ที่เปลี่ยนไปตาม

4) แบบฝกหัด

13, 15

สถานการณใน
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

3, 5, 6,
8, 11,
12, 13,
14
15

ดานทักษะทาง 1) สามารถคนหา

1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็น 2, 5, 6

25 %

ปญญา

ขอเท็จจริงและทํา

ที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ

แบงเปน

ความเขาใจ

2) การสามารถอางอิง หนังสือ

ผลการ

ปรากฏการณที่

เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุน

7, 10,

เรียนรูที 1)

เกี่ยวของกับรัฐ

กิจกรรม

11, 12

= 10%

ประศาสนศาสตร

3) ประเมินจากการทดสอบดวย

จากแหลงขอมูลที่

แบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและ

หลากหลาย

ปากเปลา

2) สามารถศึกษาและ 4) ประเมินการคิด วิเคราะหอยางมี
วิเคราะหสถานการณ

8
12, 13,

วิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ 14, 15

แบงเปน
ผลการ

หรือสภาพปญหาที่

เรียนรูที 2)

ซับซอน โดยใชความรู

= 15%

แนวคิดและทฤษฎีทาง
17

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

รัฐประศาสนศาสตร
เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
ทักษะ

1) สามารถปรับตัวไดใน 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ

10, 11,

20%

ความสัมพันธ

สังคมที่มีความ

แสดงออกของนักศึกษาในการ

12,

แบงเปน

ระหวางบุคคล

หลากหลาย รับฟง

นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน

และความ

ความเห็นที่แตกตาง

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก

รับผิดชอบ

และแสดง

ในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ 13, 15

ผลการ
4, 6, 9,

เรียนรูที 1)
= 10%

ความเห็นที่เกี่ยวของกับ ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ประเด็นทางรัฐ

ขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม

ประศาสนศาสตรได
อยางสรางสรรค
2) มีความคิดริเริ่มใน

3–9

การวิเคราะหและแกไข

และ 13 เรียนรูที่ 2)

ปญหาไดอยาง

- 15

= 10%

10%

ผลการ

เหมาะสมกับพื้นฐาน
ของตนเองและ
บริบทของกลุม
ทักษะการ

1) มีทักษะในการใช

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ

11, 12,

วิเคราะหเชิง

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ

13, 14

ตัวเลข การ

เพื่อเปนเครื่องมือใน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4, 6, 9,

สื่อสาร และ

การคนควาหาความรู

2) ประเมินจากความสามารถในการ 13, 15

การใช

และการนําเสนอ

อธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการ

เทคโนโลยี

ขอมูลทางรัฐ

เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย
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มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา
สารสนเทศ

ประศาสนศาสตรใน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้นเรียน

รูปแบบที่หลากหลาย
ไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ
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มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
มนตรี พานิชยานุวัฒน. (2559). เอกสารประกอบการสอนกฎหมายปกครอง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 ชาญชัย แสวงศักดิ์,คําอธิบายกฎหมายปกครอง.พิมพครั้งที่15 แกไขเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพวิญูชน,2552
2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายปกครอง
2.3 วรเจตน ภาคีรัตน,ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครองและการกระทําทางปกครอง.พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพวิญูชน,2549
2.4 บรรเจิด สิงคะเนติ,หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
วิญูชน,2549
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความวิชาการและเอกสารที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชาดังกลาว และนักศึกษาสามารถ
เขาไปศึกษาคนควาจากเว็บไซตตางๆ เชน
1) ศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/
2) กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th/
3) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานแบบประเมินการสอน
- ขอเสนอแนะผาน Social Media ที่อาจารยผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการเรียนการสอน
และสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
- การสอบถามความเห็นดานการสอนจากนักศึกษาทั้งกอน ในระหวาง และหลังการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลจากการประเมินผลการสอนหรือขอเสนอแนะจากนักมาปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้ง
ปรับปรุงดานการจัดการเรียนการสอน

21

