
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2132 101

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Public Law

4. จำนวนหน่วยกิต : 2 (2-0-4)

                         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ไม่มี

    ไม่มี

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ชั้น 1 ตึก CLB2

              โทร. 045-353953      E-mail. khanubu@hotmail.com

          2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ชั้น ๑ ตึก CLB ๒

              โทร. ๐๘๙๔๕๒๓๑๔๙      E-mail. suparwanee@gmail.com

    10.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

          1) ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง CLB2 ชั้น 1



              โทร. 0894523149      E-mail. suparwanee@gmail.com

          2) นายขรรค์เพชร  ชายทวีป

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง คณบดี



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 ศึกษาความสำคัญ

ที่มา ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

ความหมายของกฎหม

าย

การแบ่งประเภทของ

กฎหมาย

ความสำคัญ ที่มา ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

ความหมายของกฎหมาย

การแบ่งประเภทของกฎหมาย

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารประกอบกา

รสอน/คอมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค นายขรรค์เพชร  ชายทวีป

2 ศึกษาลักษณะทั่วไปข

องกฎหมายมหาชนแ

ละพัฒนาการเกี่ยวกับ

กฎหมายมหาชนที่เกี่ย

วข้อง

-ลักษณะทั่วไปของกฎหมายม

หาชน

-พัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมาย

มหาชนที่เกี่ยวข้อง

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารประกอบกา

รสอน/คอมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค นายขรรค์เพชร  ชายทวีป

3 ศึกษาบ่อเกิดของกฎห

มายมหาชน/กฎหมาย

มหาชนในรัฐสมัยใหม่

/การแบ่งสาขาในกฎ

หมายมหาชน

-บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน

-กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยให

ม่

-การแบ่งสาขาในกฎหมายมห

าชน

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารประกอบกา

รสอน/คอมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค นายขรรค์เพชร  ชายทวีป

4 ศึกษาสถาบันในกฎห

มายมหาชนรัฐและอง

ค์ประกอบของรัฐ

สถาบันในกฎหมายมหาชนรัฐ

และองค์ประกอบของรัฐ

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารประกอบกา

รสอน/คอมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค นายขรรค์เพชร  ชายทวีป

5 ศึกษาความเป็นนิติบุค

คลของรัฐและภารกิจ

ความเป็นนิติบุคคลของรัฐแล

ะภารกิจของรัฐ

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารประกอบกา

รสอน/คอมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค นายขรรค์เพชร  ชายทวีป



ของรัฐ

6 ศึกษารูปแบบของรัฐแ

ละรูปแบบการปกครอ

ง

รูปแบบของรัฐและรูปแบบกา

รปกครอง

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารประกอบกา

รสอน/คอมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค นายขรรค์เพชร  ชายทวีป

7 ศึกษาองค์กรของรัฐ องค์กรของรัฐ 2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารประกอบกา

รสอน/คอมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค นายขรรค์เพชร  ชายทวีป

8 ศึกษาหลักประชาธิปไ

ตย

หลักประชาธิปไตย 2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค

อมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ

9 ศึกษาอำนาจอธิปไตย อำนาจอธิปไตย 2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค

อมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ

10 ศึกษาหลักนิติรัฐ หลักนิติรัฐ 2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค

อมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ

11 ศึกษาประโยชน์มหาช

น

ประโยชน์มหาชน 2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค

อมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ

12 ศึกษานิติวิธีในทางกฎ

หมายมหาชน

นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน 2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค

อมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ

13 ศึหษาการกระทำของ

รัฐในทางนิติบัญญัติ

การกระทำของรัฐในทางนิติบั

ญญัติ

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค

อมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ

14 ศึกษาการกระทำของ

รัฐในทางบริหารและใ

นทางปกครอง

การกระทำของรัฐในทางบริห

ารและในทางปกครอง

2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค

อมพิวเตอร์/LCD Projector

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ

15 ศึกษาการกระทำของ การกระทำของรัฐในทางตุลา 2 0 4 บรรยาย/หนังสือ/เอกสารการสอน/ค สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์ 



รัฐในทางตุลาการ การ อมพิวเตอร์/LCD Projector อมรจิตสุวรรณ



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 2558 หลักกฎหมายมหาชน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        สมยศ  เชื้อไทย 2549 หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ปรีดี  เกษมทรัพย์. นิติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

ไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์. “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยในการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ.”

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

โภคิน  พลกุล. เอกสารการสอนหลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2525.

มานิต  มานิตเจริญ. พจนานุกรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อักษรพิทยา, 2539.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ 26.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.

วิทยากร  เชียงกูร. ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สายธาร, 2551.

วิษณุ  เครืองาม. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายมหาชนหน่วยที่ 3: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.

สมยศ  เชื้อไทย. คำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, 2535.

สมยศ  เชื้อไทย. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์. หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรการเรียนรู้กฎหมายมหาชนด้วยตนเอง หมวดที่

1 กฎหมายมหาชนกับการจัดระบบบริหารภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธนาเพรส, 2548.

หยุด  แสงอุทัย. หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538.

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        อมร  จันทรสมบูรณ์. สภาพวิชาการทางกฎหมายของประเทศไทย : สาเหตุแห่งความสาเหตุแห่งความ

ล้มเหลวของการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2. [Online]. Available Website: http: //www.pub-

law.net.ac.th, 2551 (เมษายน, 15)

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.1, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 3.5, 3.6, 4.7, 5.3 นักศึกษาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และสอบปลายภาค

16 100%



อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป ร้อยละ 50

ผศ.ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ ร้อยละ 50

รวม 100%


