
 

                                      มคอ.๓ รายละเอยีดของรายวิชา 
                           มหาวิทยาลัยมาหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
                    หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพทุธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
                                             สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
 
                                             หมวดที่ ๑ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
              รหัสวชิา                       ๔๑๐ ๔๔๕ 
                  ชื่อวชิาภาษาไทย  กฎหมายปกครอง 
                  ชื่อวชิาภาษาอังกฤษ  General  Law 
๒. จํานวนหนวยกิต 
              ๓  หนวยกิต  ( ๓ – ๐ –  ๖ ) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
               หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
                
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ดร.วีระ  จุฑาคุปต  น.บ. ( นิติศาสตร ), ศศ.ม.  ( พัฒนาสังคม ) ป.ร.ด.รัฐประศาสนศาสตร 
๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๙ 
            ช้ันปที่ ๔ 
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
             ไมมี 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
              ไมมี 
๘. สถานที่เรียน 
                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                   หนวยวทิยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
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หมวดท่ี๒จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
                  ๑. เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความรูเบื้องตนกฎหมายปกครอง การจัด
โครงสรางของฝายปกครอง  ววิฒันาการของกฎหมายปกครอง  การใชและการตีความกฎหมาย 
                   ๒.เพื่อใหนิสิตนักศึกษานําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
                  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง  ที่มีการปรับปรุงเปล่ียนตามการพัฒนา
ของสังคมไทยและการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน  การมีสวนรวมของประชาชน  และหนวยงาน
ทางการปกครอง  การพัฒนาระบบใหสอดคลองกับภาวะความเปล่ียนแปลงของระบอบการปกครอง 
 
หมวดท่ี๓ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวชิา 
นิสิตนักศึกษามีความรู  ความเขาใจกฎหมายปกครองในเบื้องตน  ที่มาของกฎหมายปกครอง  ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมายปกครอง ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่น   
๓. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

๔๘  ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 
 
 
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา 
 

        ศึกษาดูงานศาล
ปกครองพิษณโุลก 

การศึกษาดวยตนเอง ๔ 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบคุคล 
๑. ชั่วโมงตอสัปดาห ใน วันเสาร  เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐  รวมท้ังใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  หรือราย
กลุม 
 

หมวดท่ี๔การพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 
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๑.๑คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 
๑. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตยสุจริต 
                      ๒. มีวินัย  ตรงตอเวลา  และความรับผิดชอบตอตนเอง  วิชาชีพและสังคม 
                      ๓. มีภาวการณเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ 
                     ๔. เคารพสิทธิ  เคารพกฎหมายและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งศักด์ิความเปนมนุษย 
๑.๒วิธีการสอน 
                      ๑. บรรยายพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบกรณศีึกษา  ในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายธุรกิจ 
                      ๒. อภปิรายกลุม  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ  บทบาทสมมติ 
๑.๓วิธีการประเมินผล 
                       ๑. พฤติกรรมการเขาเรียน  และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตอเวลา 
                      ๒. การแตงกาย และนําเสนอรายงานที่ไดรับมอบหมาย 
๒. ความรู 
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ 
                      ๑. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 
                      ๒.สามารถพัฒนากฎหมายธุรกิจในประเทศไทยได  มีความรูทางดานแนวคิด  ประวัติและ
สาระสําคัญของกฎหมาย 
                      ๓.มีความรูหลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายธุรกิจ 
๒.๒วิธีการสอน 
๑. บรรยายเนื้อหาตามรายวิชา และจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
                       ๒. บรรยาย  อภิปราย  การทํางานกลุม  การนําเสนอรายงาน  วิเคราะหการกระทําความผิดที่
เกิดขึ้นในสังคม 
                       ๓. มอบหมายงานใหคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายธุรกิจ  โดยนํามาสรุปและ
นําเสนอ 
๒.๓  วิธีการประเมินผล 
                       ๑. สอบกลางภาค  แบงออกเปน  สองครั้งและศึกษาดูงานศาลปกครองพิษณุโลก 
                       ๒.สอบปลายภาค 
 
 
๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
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                      พัฒนาทักษะดานการคิดอยางเปนระบบ  และ มีการวเิคราะหการปฎิบัติตามกฎหมาย
ปกครอง 
 
   ๓.๒วิธีการสอน 
                   ๑. นําเสนอผลการศึกษา  อภิปรายกลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 
                   ๒. วเิคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายปกครองในปจจุบัน 
                   ๓. สะทอนแนวคิดจากการประพฤติปฏิบัติ 

 
 
๓.๓วิธีการประเมินผล 
                   ๑.สอบกลางภาค  แบงออกเปนสองครั้งและศึกษาดูงานศาลปกครองพิษณุโลก 
                   ๒.สอบปลายภาค 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
                     - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
                     - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
                     - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา 
๔.๒วิธีการสอน 
                       - จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษาทางกฎหมายปกครอง 
                       - มอบหมายรายงานกลุม  รายบุคคล อานบทความท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายปกครอง 
                       - การนําเสนอรายงานและแบบทดสอบ 
๔.๓วิธีการประเมินผล 
                       - ประเมินตนเองและเพื่อน  ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
                       - รายงานที่นําเสนอ  พฤตกิรรมการทํางานเปนทีม 
                       - รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
                     - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟง  การแปล  การเขียน  โดยการทํารายงานและ
นําเสนอในชั้นเรียน 
                       - พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษากฎหมายปกครอง 
                       - พัฒนาทักษะในการสืบคน  ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
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                       - ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  เชน การสงทางทางอีเมล  การสราง
หองแสดงความคิดเห็นตาง ๆ  
                       - ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยรูปแบบ  เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๒วิธีการสอน 
                      - มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website  สื่อการสอน  e-learning และ
ทํารายงาน  โดยเนนการนําตัวเลข  หรือมีสถิตอิางอิง  จากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือได 
                      - นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓วิธีการประเมินผล 
                      - การจัดทํารายงาน  และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
                       - การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภปิราย 
 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.แผนการสอน 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่ใช (ถา
มี) 

ผูสอน 

๑ 
 

ชี้แจงและแนะนําการเรียนการสอนแก
นักศึกษาใหเขาใจ 
บทที่ ๑(ตอ) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง 
- การศึกษากฎหมาย 
- วิธีการศึกษากฎหมาย 
การแบงแยกกฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน 
-การพัฒนาของกฎหมายปกครองใน
ประเทศไทย 
 
 

๓ - อธิบายวิธีการศึกษา   
ใหประสบความ 
สําเร็จ 
- นักศึกษาสอบถาม 
เพิ่มเติมและสามารถ 
รวมแสดงขอคิดเห็น 
เพื่อกําหนดวิธีการ 
เรียนรูรวมกันได 
ตามหลัก “ผูเรียน 
เปนศูนยกลางแหง
การเรียน” 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๒ 
 

การจัดโครงสรางของฝายปกครอง 
- หลักในการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน 

๓ - อธิบายเน้ือหา 
- ใหนักศึกษา
อภปิราย 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 
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สัปดาห
ที่ หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่ใช (ถา
มี) 

ผูสอน 

- หลักการรวมอาํนาจ การกระจายอํานาจ 
และหลักการแบงอํานาจ 

รวมกัน 
- แนะนําหนังสืออาน 
เพิ่มเติม 
- ตอบคําถามประจํา 
บท 

๓ 
 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
-การมอบอํานาจใหปฎิบัติราชการแทน 
- วิธีการมอบอํานาจ มอบอํานาจชวง 
- การรักษาราชการแทน 

๓ - อธิบายเนื้อหา 
- ใหนักศึกษา
อภปิราย 
รวมกัน 
- ตอบคําถามประจํา 
บท 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๔ การจัดระเบียบบริหารราชการสวน
ภูมิภาค 
- จังหวัด - อําเภอ 

๓  
 
 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๕ 
 

วิวัฒนาการของการปกครองสวนทองถิ่น 
- การปกครองสวนทองถิ่นและการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง 
 -สุขาภบิาล 
- เทศบาล 
- องคการบริหารสวนจังหวัด 
 -องคการบริหารสวนตําบล 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา 
กระบวนการ
พิจารณาโครงงาน 
Problem base 
learning 
- ใหนักศึกษา
อภปิรายรวมกัน 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๖ 
 

- กรุงเทพมหานคร 
 - เมืองพัทยา   
 - รัฐวิสาหกิจ 

- หนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ 
องคกรมหาชนและหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอยางการศึกษา
จากปญหาโครงงาน 
Problem base 
learning 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 
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สัปดาห
ที่ หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่ใช (ถา
มี) 

ผูสอน 

๗ 
 

- บริการสาธารณะ 
- เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานของฝาย
ปกครอง 
- สัญญาทางการปกครอง 
   ประเภทของสัญญา  สัญญาสัมปทาน 
 

๓ - อธิบายเนื้อหา 
- ใหนักศึกษา
อภปิราย 
รวมกันถึงกฎหมาย 
เก่ียวของกับราชการ 
สวนภูมิภาค 
- ตอบคําถามประจํา
บท 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๘ สอบกลางภาค ๓   
๙   ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางการ

ปกครอง 
    

๓ - อธิบายเนื้อหา 
- ใหนักศึกษาซักถาม  
อภปิรายและสรุปสง 
- ตอบคําถามประจํา 
บท 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๑๐ 
 

องคกรที่มีหนาที่ในการควบคุมฝาย
ปกครอง 
-ศาลปกครองของไทย 
-ช้ันศาล / เขตอํานาจศาล 
-ความรับผิดของฝายปกครอง 
 

๓ - อธิบายเน้ือหา 
- ใหนักศึกษา
อภปิราย 
รวมกันในเรื่องการ 
ฟองคดีตอศาล
ปกครอง 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๑๑ 
 

- กฎหมายขอมูลขาวสาร 
- กฎหมายวิธีปฎิบัตราชการทางการ
ปกครอง และการจัดตั้งศาลปกครอง 
- คูกรณี / ผูเสียหาย 
-สิทธิของคูกรณี 

๓ - อธิบายเน้ือหา 
- ใหนักศึกษา
นําเสนอ 
ประเด็นที่นาสนใจ 
ตามเนื้อหา 
- ตอบคําถามประจํา 
บท 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๑๒ -รูปแบบคาํสั่งทางการปกครอง ๓ - อธิบายเน้ือหา และ ดร.วีระ  จุฑาคุปต 
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สัปดาห
ที่ หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่ใช (ถา
มี) 

ผูสอน 

 - การแจงสิทธ์ิอุทธรณ 
- การตคีวามกฎหมาย 
- ผลของคําสั่งทางการปกครอง 

ยกตัวอยางประกอบ 
- ใหนักศึกษาซักถาม  
อภปิราย 
- ตอบคําถามประจํา 
บท 

๑๓ 
 

(ตอ) การทบทวนคําส่ังทางปกครอง 
- โครงสรางศาลปกครอง 
- คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง 
 

๓ - อธิบายเนื้อหา 
-ใหนักศึกษาซักถาม  
อภปิรายและทํางาน 
สรุปสง 
- ตอบคําถามประจํา 
บท 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๑๔ 
 

คดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
-ตุลาการศาลปกครอง 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

๓ - อธิบายเน้ือหา 
- ใหนิสิตอภิปราย 
รวมกัน 
- ตอบคําถามประจํา 
บท 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๑๕ 
 

ศึกษาดูงานที่ศาลปกครองพิษณโุลก 
 
 

๙.๐๐-
๑๒.๐๐น. 

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
จากปญหาโครงงาน  
- ใหนักศึกษา
อภปิราย 
 

ดร.วีระ  จุฑาคุปต 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาหที่ประเมิน  
สัดสวนของการ
ประเมินผล 
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๑ 
สอบกลางภาค/ศึกษาดูงานศาลปกครอง 
สอบปลายภาค 

๘ ,๑๕ 
๑๖ 

๔๐% 
๔๐% 

๒ 

วิเคราะหกรณศีึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

๓ การเขาช้ันเรียนการมีสวนรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
ศาสตราจารย ดร.  นันทวัฒน บรมานันท  ความรูกฎหมายปกครอง (พิมพครั้งที่  ๒ แกไขเพิ่มเติม ).
กรุงเทพฯ:บริษัทสํานักพิมพวิญูชนจํากัด. ๒๕๕๓                                                                                                                             
สภาทนายความ  กฎหมายปกครอง 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
ไมมี 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     1.1  การประเมินผูสอน  (ออนไลน) 
     1.2การปะเมินรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
     2.1  ผลการสอบ 
     2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู (คณะกรรมการกล่ันกรองผลการศึกษา) 
3. การปรับปรุงการสอน 
    3.1  ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดมความคิด(ปรับปรุงการสอน) 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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    4.1  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยอื่น  หรือ
ผูทรงคุณวุฒ ิ       
           ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ) 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ4   
    5.2 เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูกับปญหาที่มา 
จากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


