มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801131 หลักกฎหมายมหาชน
Principle of Public Law

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
2
2
3
5
7
8

-1-

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา (นาข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา)
0801223 หลักกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
Principle of Public Law
บุรพวิชา : (ถ้ามี)
ควบคู่ : (ถ้ามี)
ปรัชญา วิวัฒนาการ และหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทั้งของต่างประเทศ
และประเทศไทย ข้อความคิดและสถาบันต่างๆ ในกฎหมายมหาชน โครงสร้าง
องค์กรผู้ใช้อานาจของรัฐตลอดถึงกฎหมายมหาชนที่สาคัญในระบบกฎหมายไทย
Philosophy, evolution and principles of Thai and foreign public laws;
conceptual frameworks and institutions in public law, structure of
State organs, and public laws in Thai legal system
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
√วิชาเฉพาะ
√
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้√ามี)
√
วิชาเอก
√
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนปลาย ชั้นทีที่ 1
6. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

12 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความหมายความสาคัญของกฎหมายมหาชน
และกลไกการถ่วงดุลอานาจตามหลักการแบ่งแยกอานาจ รวมทั้งอานาจหน้าที่ขององค์กรอิส ระต่างๆตาม
รัฐธรรมนูญและองค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง รวมทั้งกระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ
1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ขยันและ อดทน มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติ ธรรม ตระหนักและเห็น
คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.3 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ ในการใช้กฎหมายมหาชนเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารต่างๆ เพื่อ
รู้เท่าทันสถานะการณ์ทางการเมือง
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
2.3 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวคิด และความสาคัญของ
กฎหมายมหาชน

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม
3

จานวนชั่ว โมงต่อสั ป ดาห์
x 15 สัปดาห์
คาชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การศึกษาด้วยตนเอง
5

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีการประกาศให้ทราบทั้งทางประกาศและทางอินเตอร์เน็ท

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน
รายวิชา
.............. ............................

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1


1.2


1.3 1.4
 

2. ความรู้
2.1


2.2


3. ทักษะทาง
ปัญญา
3.1


3.2


3.3


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3
  

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ฯ
5.1


5.2


(นาข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2)
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
โดยเน้ น ความมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ
อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน ขยั น และ
อดทน และยึดหลักธรรมในการ
ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 1.4 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย
และผดุงความยุติธรรม
2. ด้านความรู้
 2.1 [คลิกพิมพ์]

3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
[คลิกพิมพ์]

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

สอดแทรกหลักคุณธรรมประกอบการ ประเมินจากพฤติกรรมทั้งในชั้นเรียน
บรรยาย ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือ และนอกชัน้ เรียน
กรณีศึกษาในทางมหาชน ให้เห็นถึง
สาระสาคัญของประโยชน์สาธารณะ
เป็นสาคัญ

มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจบริบท
ของสังคม

การบรรยาย การค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
ด้วยตนเอง การอภิปรายข่าวสาร
บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และการศึกษาดูงานยัง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ

คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อ
กฎหมาย ศึกษาข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ

ใช้กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมายตลอด
ภาคการศึกษา

ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ การสอบปลายภาคและสังเกต
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ดี มีจิตอาสา และสามารถทางาน
พฤติกรรมระหว่างเรียน
ชุมชน และสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้
 4.3 มีจิตอาสาและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกของชุมชนและสังคมและ
ตลอดจนเป็นผู้นาทางความคิด
ในการแก้ปัญหาและรับใช้สังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้นามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มคอ.1 มาใช้ เป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ าของหลั ก สู ต ร หากยั ง ไม่ มี มคอ.1 ให้ ใ ช้ ม า ตรฐานผลการเรี ย นรู้
ระดับ อุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็น
มาตรฐานขั้นต่า และถอดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาเป็นผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ระบุ หัวข้อ/รายละเอีย ด สั ปดาห์ที่สอน จานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถ
แยกชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติออกเป็น 2 ตาราง
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
การสอน สื่อที่ใช้
บรรยาย ปฏิบัติ
1
ความหมายและความเป็นมาของกฎหมาย
2
Powerpoint
อ.เอกราช
มหาชน
2
พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
อ.เอกราช
- ยุคอารยธรรมกรีก

สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

- โรมัน
- ยุคกลาง
- ยุคสมัยใหม่
พัฒนาการของกฎหมายมหาชน (ต่อ)
- เหตุการณ์ปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส
- เหตุการณ์ประกาศอิสระภาพอเมริกา

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อ.เอกราช

4

แนวคิดการแบ่ งแยกกฎหมายมหาชนกับ
กฎหมายเอกชน

อ.เอกราช

5

การแบ่งประเภทกฏหมายมหาชน

อ.เอกราช

6

ทฤษฏีและหลักการพื้น ฐานของกฎหมาย
มหาชนที่สาคัญ
ทฤษฏีและหลักการพื้น ฐานของกฎหมาย
มหาชนที่สาคัญ
(ต่อ)
ทฤษฏีและหลักการพื้น ฐานของกฎหมาย
มหาชนที่สาคัญ

อ.เอกราช

7
8

อ.เอกราช
อ.เอกราช

9
10

แนวคิดเรื่องอานาจอธิปไตย

อ.เอกราช

11

หลักการแบ่งแยกอานาจ

อ.เอกราช

12

ระบบการปกครองตามหลักการแบ่งแยก
อานาจ
ความสัมพันธ์ของการใช้ อานาจนิติบัญญัติ
อานาจบริห าร และอานาจตุล าการตาม
หลักการแบ่งแยกอานาจ
หลักนิติรัฐ

อ.เอกราช

องค์ ก รและบุ ค คลที่ มี อ านาจและหน้ า ที่
ตามกฎหมายมหาชน
ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม

อ.เอกราช

13
14
15
16

สอบกลางภาค

อ.เอกราช
อ.เอกราช

อ.เอกราช

สัปดาห์
ที่
17
18

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สอบปลายภาค
รวม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน

1

ความรู้

2

คุณธรรม จริยธรรม

3

ทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและ
เทคโนโลยี

4
5

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
สังเกตพฤติกรรม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40
60

-

-

สังเกตการอภิปราย
สังเกตพฤติกรรม
-

รวม

100 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
1.1 หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น ผู้เขียน รศ.สมยศ เชื้อไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2 หลั กพื้น ฐานกฎหมายมหาชน ผู้เขีย น รศ.ดร.เกรียงไกร เจริญ ธนาวัฒ น์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
1.3 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ผู้เขียน อาจารย์รวินท์ ลีละพัฒนะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ (ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
- กฎหมายมหาชน (ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์)

- กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (รวินทร์ ลีละพัฒนะ)
- หลักกฎหมายมหาชน (รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
แบบประเมินการสอนในระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
เริ่มใช้หลักสูตรนิติศาสตร์ ฉบับปี 2560 เป็นครั้งแรกยังไม่มีผลการประเมิน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา
มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบที่คณะฯแต่งตั้ง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการหลักสูตรมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา

