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รหัสวิชา SO2036 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

Rules and Regulations for Public Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชานี้เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรรัฐศาสตรบ์ัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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มคอ. 3 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 สารบัญ 

 
           หมวด  หน้า 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 3 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 4 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 9 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 14 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 15 
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มคอ. 3 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะสังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (Rules and Regulations for Public Administration) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีภาคปฏิบัติ นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 /2558  ช้ันปีท่ี 1  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรลี้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
8  มกราคม  2559 
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มคอ. 3 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย 
2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการวินิจฉยัปัญหา หรอืข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ในภาค

การศึกษาที่ผ่านมา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงไว้ของปีท่ีผ่านมา น าประเด็นข้อเสนอแนะจากทั้งสองแหล่งมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 ให้ได้เนื้อหาที่ทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ ง่ายต่อความเข้าใจ  

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระเบียบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่นการแบ่งเขตการปกครองกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

To study rules and regulations for public administration in Thailand in the pastand at present. Rules 
and regulations for central, regional and local administration, anddivision of administrative zones. Laws and 
related rules and regulations. 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  48 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   
 
 

มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์   
 
  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

             1)  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซตค์ณะสังคมศาสตร์ 
   2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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มคอ. 3 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเรจ็  
 

ก าหนดหลักเกณฑต์่างๆ เช่น ให้
เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ  

สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรยีน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

 2. มีน้ าใจ มีจิตอาสา จติสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเหน็
อกเห็นใจผู้อื่น   
 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะทีส่อนเนื้อหา 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

1.สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ห้องเรียน และกจิกรรมส่วนรวมของ
มหาวิทยาลยั    
 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาต ิ

1.การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
2.การเข้าร่วมกจิกรรมของ
มหาวิทยาลยั  
 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั   
 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ใน

เรื่องของระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ระเบยีบบริหารราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นการแบ่งเขตการปกครอง
กฎหมายและระเบยีบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

1. การบรรยาย ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
2. การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย3. 
การระดมสมอง     
3. การศึกษาค้นคว้า /เสนอ
รายงานรายคน และ รายกลุม่ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณต์่างๆ ได ้
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
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มคอ. 3 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย

ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 
 

 3. ให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหดั การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่ว
และกลุม่ 
 

 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นการ
แบ่งเขตการปกครองกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องได้  
 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหดั การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่ว
และกลุม่ 

3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.นักศึกษาสามารถน าความรู้

เกี่ยวกับระเบียบบรหิารราชการ
แผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ระเบยีบบริหารราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นการแบ่งเขตการปกครอง
กฎหมายและระเบยีบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง น าไปใช้กับการจัด
การศึกษาในการท างานจริง และ
การใช้ชีวิตประจ าวันได ้
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
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2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นการ
แบ่งเขตการปกครองกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
เหตุผล 
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

 
 

3. พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คดิเช่ือมโยง 
สมเหตุสมผล เพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร 
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

 
 

4. ให้นักศึกษาท างานอย่างเป็น
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของหลักสูตร และเหตผุลความ
จ าเป็นในการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1.ความสามารถในการท างานเป็นทีม
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ
ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
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  ผู้รายงาน 

2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
 

3.ตระหนักในคณุค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของ
ไทยและของประชาคมนานาชาต ิ

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ
ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ 
 

ก าหนดกิจกรรมด้านกีฬา 
และนันทนาการต่าง ให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก 
 

ประเมินผลจากการเข้าร่วมกจิ
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ

ความหมายไดด้ี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองผ่านระบบE-
Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือ
สรุปงานผา่น Social 
Network หรือ Webboard 
ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ี
ส่ง 

 
 

2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือกข้อมลูจากแหล่งความรู้ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองผ่านระบบ        
E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือ
สรุปงานผา่น Social 
Network หรือ Webboard 
ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ี
ส่ง 
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 3.ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 

นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจาก
วารสารหรือฐานข้อมลูที่เป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ ด้วย
ตนเอง 
 

3.ประเมินจากการน าเสนอข้อมลู
อย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอใน
รูปของแผนภูมติัวเลข กราฟหรือ 
ตาราง 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1-2 
 

- สังเขปรายวิชา ทบทวน/
แลกเปลีย่น ประสบการณ์ 
แนะน าการเรียนรู้การปฏบิัติตน 
บทที่ 1 หลักท่ัวไปในการจัด
ระเบียบบริหาร 
ศึกษา หลักการรวมอ านาจ
ปกครอง หลักการแบ่ง หลักการ
กระจายอ านาจปกครอง ความ
แตกต่างระหว่างหลักการแบ่ง
อ านาจปกครองกับหลักการ
กระจายอ านาจปกครอง ความ
แตกต่างระหว่างหลักการ
กระจายอ านาจปกครองกับ
หลักการกระจายอ านาจทาง
การเมืองแบบสหพันธรัฐ และ
หลักท่ีใช้ในการจัดระเบียบ
ราชการบริหารของประเทศไทย 
 

6 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

3-4 บทที่ 2 นิติบุคคลมหาชน 
ศึกษาความหมายของนิติบุคคล
มหาชน ประเภทของนิติบุคคล
มหาชน และรัฐกับการเป็นนติิ
บุคคลมหาชน 
 

6 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

5-6 ทดสอบย่อย 
บทที่ 3 .  การจัดระเบียบ
บริหารราชการส่วนกลาง 
ศึกษาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
รัฐมนตรี กระทรวงทบวง
การเมืองส่วนกลาง ข้าราชการ 
การปฏิบัตริาชการแทน การ

6 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

รักษาราชการแทน และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

7 
 

บทที่ 4 การจัดระเบยีบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค 
ศึกษาเกี่ยวกับจังหวัด อ าเภอ กิ่ง
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

8 สอบกลางภาค  3  อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
9 
 

บทที่ 5 การจัดระเบยีบราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ราชการส่วนทองถิ่น รูปแบบการ
ปกครองของราชการส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา  
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

10-11 
 

บทที่ 6 ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ในทางกฎหมาย และ
ความสัมพันธ์ในเรื่องการเงินการ
คลัง  
 

6 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

12-13 
 

ทดสอบย่อย 
บทที่ 7 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ศึกษาเกี่ยวกับการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และการ
ลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น    
 

6 บรรยาย  ยกตัวอย่างศึกษากรณีศกึษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษาจากปญัหาโครงงาน 
Problem base learning 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

14-15 บทที่ 8 แผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา 
คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

6 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

ส่วนท้องถิ่น การก าหนดอ านาจ
และหน้าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ และการ
จัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร  
 

16 สอบปลายภาค 3  อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเรจ็  
 

สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรยีน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 

60 % 

 2. มีน้ าใจ มีจิตอาสา จติสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเหน็
อกเห็นใจผู้อื่น   
 

1.สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรียน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน 
และกิจกรรมส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  
   

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาต ิ

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั   
 

ตลอดภาคการศึกษา 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ใน
เรื่องของระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นการแบ่งเขตการปกครอง
กฎหมายและ ระ เบี ยบต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา  
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 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณต์่างๆ ได ้
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา  
10 % 

 3. ให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่วและ 
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นการ
แบ่งเขตการปกครองกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องได้  
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่วและ
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1.นักศึกษาสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับระเบียบบรหิารราชการ
แผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ระเบยีบบริหารราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นการแบ่งเขตการปกครอง
กฎหมายและระเบยีบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง น าไปใช้กับการจัด
การศึกษาในการท างานจริง และ
การใช้ชีวิตประจ าวนัได ้
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 
 

 
 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นการ

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ

ตลอดภาคการศึกษา 



 
13 

มคอ. 3 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 แบ่งเขตการปกครองกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
เหตุผล 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

 
 

3. พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คดิเช่ือมโยง 
สมเหตุสมผล เพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

4. ให้นักศึกษาท างานอย่างเป็น
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของหลักสูตร และเหตผุลความ
จ าเป็นในการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 

 
 

1.ความสามารถในการท างานเป็น
ทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได ้

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

20 % 

 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.ตระหนักในคณุค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ัง
ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
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4. มีความสนใจดา้นกีฬา และ
นันทนาการ 

1.ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจ
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือ่
ความหมายไดด้ี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุปงาน
ผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ีส่ง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 
 

 
2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ ต่าง ๆ ได้อยา่ง
เหมาะสม 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุปงาน
ผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ีส่ง 
3.ประเมินจากการน าเสนอข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของ
แผนภูมติัวเลข กราฟหรือ ตาราง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
กิตติศักดิ์  ปรกติ. สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. กรุงเทพมหานคร : วิญญู

ชน. 2541. 
กมลชัย  รัตนสกาววงศ์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร : กองทุนสวัสดิการ กองวิชาการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.    
            .หลักกฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร : นิตธรรม. 2537. 
ขวัญชัย  สันติสว่าง. กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2537. 
คณะกรรมการกฤษฎีกา. ส านักงาน. รายงานประจ าปีงบประมาณ. 2536. 
            .รวมความคิดเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2545. 
ชาญชัย  แสวงศักดิ์. องค์การมหาชน. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม. 2542. 
ชาญชัย  แสวงศักดิ์ และมานิตย์  วงศ์เสรี . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง . 

กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน. 2541. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนกัศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ไดร้บั พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
       -  ผลการสอบ 
       -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน  
ภาควิชาก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวธิีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ

รายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควรก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
1) การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

สาหรับรายวิชา  
 2) การพิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด  ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 3) การให้โอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให้

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การน าผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมกีารปรับปรุง

เนื้อหาให้เหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการสอนแตล่ะหัวข้อ การปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอน และการปรับปรุง
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสดุการสอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
                     (นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์) 

                                วันท่ี 8  มกราคม  2559 
 


