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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
         ED 1026                  กฎหมายการศึกษา   

ED 1026                  Education Laws   

2. จ านวนหน่วยกิต 

   3 หน่วยกิต   3(3-0-6)              

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรปริญญาตรี  รายวิชาบังคับเรียน กลุ่มวิชาชีพครู 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
1.  ดร.สายสมร  ศักดิ์ค าดวง 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ภาคพิเศษ) 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
           ห้อง  222   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ 

9. ครั้งที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
26 ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
คณะศึกษาศาสตร์  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษาชุมแพ   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย การศึกษา เพ่ือสามารถวิเคราะห์กฎหมาย ค าสั่ง

ราชการ และระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์ทางการศึกษา และสามารถ

พัฒนาตนเอง ให้ท างานการศึกษา ปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมสังคม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
กฏหมายการศึกษา  (Education  Law) 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายการศึกษา วิเคราะห์พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ  

กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวกับการศึกษา ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
           บรรยาย 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ไม่มีการปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 96 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 -  อาจารย์ผู้สอนประกาศก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาในห้องเรียนให้นักศึกษารับทราบทุกคน  
          -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่ม ตามต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทาง
โทรศัพท์มือถือ e-mail และ Face book 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย เกิดความตระหนักที่จะต้องปรับตัว 

พัฒนาตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
-ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
-มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา 
-ให้เกียรติแก่ตนเองและผู้อ่ืน เคารพในความคิดเห็นและกติกาต่าง ๆ ทางสังคม  

        1.2 วิธีสอน 
-บรรยาย อธิบายเนื้อหา 
-จัดกลุ่มวิเคราะห์จากเหตุการณ์ ปรากฏการณ์สมมุติ บทบาทสมมุติ 
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-มอบหมายให้ส ารวจ ค้นคว้า รายบุคคลและรายกลุ่ม  
-สัมมนาวิเคราะห์ 

        1.3 วิธีการประเมินผล 
-พฤติกรรมการเข้าเรียน 
-ตรวจผลงานการส ารวจ ศึกษาค้นคว้า รายงาน 
-ประเมินจากผลงาน และพฤติกรรม บรรยากาศในชั้นเรียน 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

               มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา และแนวทางในการวิเคราะห์  การใช้กฎหมาย  การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระบบ  ระเบียบทางการศึกษา 
 2.2 วิธีการสอน 
                 บรรยาย  มอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารเสนอรายงานเดี่ยว   สัมมนาวิเคราะห์  อภิปรายผล 
สรุปการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3 วิธีการประเมิน 
  -ตรวจรายงานการค้นคว้ารายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม 
  -ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นเนื้อหาทักษะทางปัญญา 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  พัฒนาความสามารถในการคิด  การอ่าน การฟัง การท าความเข้าใจในเนื้อหา  การ
วิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
 3.2 วิธีการสอน 
  -มอบหมายให้วิเคราะห์เหตุการณ์สมมุติ และเหตุการณ์จากการส ารวจ 
  -อภิปรายกลุ่ม สัมมนาวิเคราะห์ 
  -การถอดบทเรียนจากกิจกรรมสมมุติในชั้นเรียน 

3.3 วิธีการประเมิน 
  ประเมินจากการร่วมกิจกรรมสมมุติ ผลการสัมมนาวิเคราะห์ การถอดบทเรียนในชั้นเรียน  
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  -พัฒนาทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
  -พัฒนาการปรับตัวในการพัฒนาตนเองด้านความรับผิดชอบต่อเวลา และหน้าที่ 
 4.2 วิธีการสอน 
  -มอบหมายภารกิจในกิจกรรมในชั้นเรียน 
  -การท ากิจกรรมกลุ่มและเสนอรายงาน 



   

มคอ.3 กฎหมายการศึกษา 2/2556 
 

 

4 

 4.3 การประเมิน 
  -ประเมินจากกิจกรรม 
  -รายงานที่น าเสนอ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  -ทักษะการสื่อสาร พูด การเขียน การแปล 
  -พัฒนาทักษะการวิเคราะห์  การเปรียบเทียบเชิงประมาณค่าด้วยตัวเลข 
  - พัฒนาทักษะการสืบค้นทางอินเทอร์เนต 
 5.2 วิธีสอน 
  -มอบหมายให้ท ารายงานกลุ่มเชิงวิเคราะห์ 
  -การสัมมนาวิเคราะห์ 
  -การมอบหมายให้สืบค้นทางอินเทอร์เนต  
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม 
  -  การรายงานการค้นคว้า 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ หน่วย บท และหัวข้อ ชั่วโมง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน อาจารย์สอน 

1- 2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย 

6 มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง ความหมายของ
กฎหมาย ลักษณะส าคัญ
ของกฎหมายสาเหตุที่ท า
ให้เกิดกฎหมาย 
ความส าคัญของกฎหมาย 
ประโยชน์ของกฎหมาย 
และการจัดท ากฎหมาย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองออนไลน์ ผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ต 
2. การบรรยายทบทวนในบาง
หัวข้อที่เป็นปัญหาในการเข้าใจ
ของนักศึกษา 

1. PowerPoint  
ผ่านทางโปรเจ็คเตอร์ 
2. ต าราหลัก 
3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

ดร.สายสมร  
ศักดิ์ค าดวง 

3-4 บทที่ 2 วิวัฒนาการ
กฎหมายในประเทศไทย 

6 สามารถอธิบายวิวัฒนาการ 
กฎหมายในประเทศไทย 
และล าดับชั้นของกฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง 
 

1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองออนไลน์ 

1. PowerPoint  
ผ่านทางโปรเจ็คเตอร์ 
2. ต าราหลัก 
3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

ดร.สายสมร  
ศักดิ์ค าดวง 

5-6 บทที่ 3 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

6 มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
วิเคราะห์กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ 

1. การบรรยาย 
2. อภิปราย วิเคราะห์ แสดง 
ความคิดเห็น 

1. PowerPoint  
ผ่านทางโปรเจ็คเตอร์ 
2. ต าราหลัก 
3. เอกสารประกอบการ 
บรรยาย 

ดร.สายสมร  
ศักดิ์ค าดวง 
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สัปดาห์ หน่วย บท และหัวข้อ ชั่วโมง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน อาจารย์สอน 

7-9 บทที่ 4  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

9 มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
วิเคราะห์พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติได้ 

1. การบรรยาย 
2. อภิปราย วิเคราะห์ แสดง 
ความคิดเห็น 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองออนไลน์ 

1. PowerPoint  
ผ่านทางโปรเจ็คเตอร์ 
2. ต าราหลัก 
3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

ดร.สายสมร  
ศักดิ์ค าดวง 

10 - 16 บทที่ 5  กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การศึกษา 
1. กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ 
2. กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
3. กฎหมายว่าด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. กฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. กฎหมายว่าด้วยส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
6. กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจ าต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

21 มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
วิเคราะห์กฎหมาย 
การศึกษาได้ 
 

1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองออนไลน์ 
3. น าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ กฎหมายการศึกษาท่ี 
ส าคัญ 
 

1. PowerPoint  
ผ่านทางโปรเจ็คเตอร์ 
2. ต าราหลัก 
3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

ดร.สายสมร  
ศักดิ์ค าดวง 

http://portal.in.th/nawarat/pages/15664/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15664/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15665/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15665/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15666/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15666/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15666/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15667/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15667/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15668/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15668/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15668/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15669/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15669/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15669/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15669/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15669/
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สัปดาห์ หน่วย บท และหัวข้อ ชั่วโมง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน อาจารย์สอน 

7. กฎหมายว่าด้วยการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
8. กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
9. กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
10. กฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 
11. กฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษา 
12. กฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รวม 48  ชั่วโมง 
 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  2. ด้านความรู้ (Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, communication 
and Information Technology Skills) 

6. ด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor) – ทักษะทางกายภาพ 
ทักษะในการใช้อวัยวะในการปฏิบัติงาน 

 
 

http://portal.in.th/nawarat/pages/15670/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15670/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15671/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15671/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15671/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15672/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15672/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15672/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15741/
http://portal.in.th/nawarat/pages/15741/
http://portal.in.th/nawarat/pages/16070/
http://portal.in.th/nawarat/pages/16070/
http://portal.in.th/nawarat/pages/16071/
http://portal.in.th/nawarat/pages/16071/
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    มคอ .3 กฎหมายการศึกษา  2/2556 

 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลักษณะการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนคะแนน หมายเหตุ 
1 แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ 10  
2 แบบทดสอบประจ าบท 2,4,6,9,15 30  
3 การสอบกลางภาค 9-10 20  
4 การสอบปลายภาค 16 40  

รวม 100 



9 
มคอ.3 กฎหมายการศึกษา 2/2556 

 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                     

ก าธร ก าประเสริฐ และสุเมธ จานประดับประวัติศาสตร์. กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก  
ณัฐพงศ์ โปษกะบุตรและพรชัย สุนทรพันธุ์ ค าบรรยายหลักกฎหมายเอกชน  
มานิตย์ จุมปา. ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540) 
พิชัย นิลทองค า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
http://www.tamanoon.com/eduact/ 
http://portal.in.th/nawarat/pages/15666/ 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          จัดกิจกรรมแนวความคิดและข้อเสนอของนักศึกษาจากกิจกรรมดงันี้ 

- การสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
- การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์ประเมินการสอน 
- สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน บรรยากาศการเรียน 
- ผลการสอบและการตรวจรายงาน ผลงานจากกิจกรรม 

3. การปรับปรุงการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบด้วยการสุ่มตรวจสอบผลงานนักศึกษา 
- การสุ่มทดสอบนักศึกษาหลังจากเรียนจบรายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

http://www.tamanoon.com/eduact/

