
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2102 303

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Introduction to Public Economy Laws

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ความเป็นมา แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ

ทั้งในแง่การเข้าควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเข้าดำเนินการในทางเศรษฐกิจในรูปแบบ

ต่างๆ  

ความคิดว่าด้วยการกระทำในทางปกครองเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลอดจนผลทางกฎหมายจากการกระทำของฝ่ายปกครอ

งที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ

    History, fundamental concepts and principles of state control and operation of economic

activities, both state control over economic activities of private sector and state’s own operation

of economic activities. Administrative actions concerning with economy as well as legal result of

administrative actions concerning with economic activities

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

          2) นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ



              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 1

              โทร. 0894373952      E-mail. direklee@live.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 เพื่อศึกษาความสำคัญ

 ที่มา  ขอบเขต  

วัตถุประสงค์ของวิชา 

แนวคิด 

ทฤษฎีสำคัญที่ใช้ในก

ารศึกษา

ความสำคัญ  ที่มา  ขอบเขต  

วัตถุประสงค์ของวิชา 

แนวคิด 

ทฤษฎีสำคัญที่ใช้ในการศึกษา

3 0 6 - การบรรยาย การอภิปราย 

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

2 เพื่อศึกษาแนวความคิ

ดพื้นฐาน 

ที่มาและหลักเกณฑ์ใ

นการที่รัฐเข้าควบคุม

และดำเนินกิจกรรมท

างด้านเศรษฐกิจ  

แนวความคิดพื้นฐาน 

ที่มาและหลักเกณฑ์ในการที่รั

ฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกร

รมทางด้านเศรษฐกิจ  

3 0 6 การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

สอบปลายภาค อาจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ

3 เพื่อศึกษาแนวความคิ

ดพื้นฐาน 

ที่มาและหลักเกณฑ์ใ

นการที่รัฐเข้าควบคุม

และดำเนินกิจกรรมท

างด้านเศรษฐกิจ  

แนวความคิดพื้นฐาน 

ที่มาและหลักเกณฑ์ในการที่รั

ฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกร

รมทางด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)  

3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

สอบปลายภาค อาจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ

4 เพื่อศึกษาโครงสร้างที่

สำคัญขององค์กรปกค

รองทางเศรษฐกิจ 

ทั้งส่วนกลาง 

โครงสร้างที่สำคัญขององค์กร

ปกครองทางเศรษฐกิจ 

ทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น  

3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อาจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริญ



ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น  

5 เพื่อศึกษาการดำเนิน

การในทางเศรษฐกิจใ

นด้านรูปแบบต่าง ๆ

ของรัฐในประเทศไทย

การดำเนินการในทางเศรษฐกิ

จในด้านรูปแบบต่าง ๆ

ของรัฐในประเทศไทย 

3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

6 เพื่อศึกษาบริการสาธ

ารณะ

บริการสาธารณะ 3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

7 เพื่อศึกษารัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ 3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

8 เพื่อศึกษาหลักกฎหม

ายหรือทฤษฎีเกี่ยวกับ

การแทรกแซงทางเศร

ษฐกิจของไทย

หลักกฎหมายหรือทฤษฎีเกี่ยว

กับการแทรกแซงทางเศรษฐกิ

จของไทย

3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

9 เพื่อศึกษาหลักกฎหม

ายหรือทฤษฎีเกี่ยวกับ

การแทรกแซงทางเศร

ษฐกิจของไทย

หลักกฎหมายหรือทฤษฎีเกี่ยว

กับการแทรกแซงทางเศรษฐกิ

จของไทย (ต่อ)

3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

10 เพื่อศึกษาหลักความช

อบธรรมทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐ

กิจมหาชน

หลักความชอบธรรมทางกฎห

มายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจม

หาชน

3 0 6 การบรรยาย   การอภิปราย  

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

11 เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้ นักศึกษานำเสนอรายงาน 3 0 6 นักศึกษานำเสนอรายงาน ให้คะแนนรายงานและนำเสนอรายงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.



าข้อมูลเพื่อศึกษาด้วย

ตนเองประกอบการเรี

ยน

มีการซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ

น สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

12 เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้

าข้อมูลเพื่อศึกษาด้วย

ตนเองประกอบการเรี

ยน  

นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อศึก

ษาด้วยตนเองประกอบการเรี

ยน  (ต่อ)

3 0 6 นักศึกษานำเสนอรายงาน

มีการซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้คะแนนรายงานและนำเสนอรายงา

น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

13 เพื่อศึกษาปัญหาข้อพิ

พาทที่เกี่ยวข้องกับกฎ

หมายมหาชนทางเศร

ษฐกิจ

ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกั

บกฎหมายมหาชนทางเศรษฐ

กิจ

3 0 6 บรรยาย   การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

14 เพื่อสรุปส่งท้าย:

ผลกระทบจากการแป

รรูปรัฐวิสาหกิจ

สรุปส่งท้าย:

ผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิ

สาหกิจ

3 0 6 บรรยาย การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

15 เพื่อสรุปส่งท้าย:

ผลกระทบจากการขย

ายตัวของระบบเศรษ

ฐกิจแบบทุนนิยมเสรีผู

กขาดและเศรษฐกิจใ

หม่ไทยแลนด์ 4.0

สรุปส่งท้าย:

ผลกระทบจากการขยายตัวข

องระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิย

มเสรีผูกขาดและเศรษฐกิจให

ม่ไทยแลนด์ 4.0

3 0 6 บรรยาย การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 2560 หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        หนังสือ

กมลชัย  รัตนสกาววงศ์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๐.

เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน,

๒๕๕๘.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๐.

เจมส์ ซี อินแกรม แปลโดย ชูศรี  มณีพฤกษ์ และเฉลิมพจน์  เอี่ยมกมลา.

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ๑๘๕๐-๑๙๗๐. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๕๒.

ชาญชัย  แสวงศักดิ์. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๑.

ชาญชัย  แสวงศักดิ์. สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๓.

ณรงค์  โชควัฒนา. วิกฤติเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง”. กรุงเทพมหานคร: ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์, ๒๕๕๘.

ณรงค์  โชควัฒนา. เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง ทางรอดของประเทศ. กรุงเทพมหานคร: ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์,

๒๕๕๘.

ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ. ความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน,

๒๕๔๙.

นันทวัฒน์  บรมานันท์. มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๔.

นันทวัฒน์  บรมานันท์. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๗.

นันทวัฒน์  บรมานันท์. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐.

ประยูร  กาญจนดุล. คำบรรยายกฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.

มาลี  ทองภูสวรรค์. กฎหมายมหาชน หน่วยที่ ๘-๑๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓๗. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗.

วิทยากร  เชียงกูล. เศรษฐกิจไทย ปัญหาและทางแก้. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สายธาร, ๒๕๔๘.

วรเจตน์  ภาคีรัตน์. กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ: ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน, ฝรั่งเศส

และอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕.

สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. อุบลราชธานี:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๖.



สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ. หลักกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. อุบลราชธานี:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๘.

อภิชัย  พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๗.

วิทยานิพนธ์

จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา. “วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย:

ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์ข้อความคิด.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัญฑิต,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙.

สุรพงษ์  กลั่นประชา. “สัญญาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในระบบกฎหมายไทย.”

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙.

สุภาวิณี  จิตต์สุวรรณ์. “สัญญาสัมปทาน.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๖.

รายงานวิจัย

สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ และคณะ.

“มาตรการทางกฎหมายในการบังคับให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการที่สองของประเทศไทยเพื่อรองรับประชา

คมอาเซียน.” งานวิจัย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๗. 

สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ และคณะ.

“มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการร้านสะดวกซื้อในระบบเครือข่ายและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขยายตัวจากระ

บบการค้าทุนนิยมเสรี.” งานวิจัย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๙. แก้ไข ลบ 

บทความและเอกสาร

กระทรวงมหาดไทย. “หนังสือที่ มท ๕๕๐๗/๐๓๘๓๙ เรื่อง ความล่าช้าและการขยายระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการทางด่วน.” ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐.

จุมพล  วิเชียรศิลป์. “เอกสารสัมมนา เรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficiency Economy).”

การประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสมาคมภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่.

เล็ก  เมอคาธอเรย. “เจาะข้อสัญญาโครงการทางด่วนบางนา-บางพลี-บางปะกง.” วารสารสภาทนายความ

ปีที่ ๑๐ เล่มที่ ๓๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕.

สุรพร  นิติไกรพจน์. “ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ,” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21

ฉบับที่ 3, กันยายน 2534.

สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ, “สัญญาสัมปทาน,” วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ ๔ เล่มที่ ๑, 	มกราคม-มีนาคม

๒๕๕๔.

สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ. “มาตรการทางกฎหมายของสัญญาเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรรรมชาติ,”

วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗, มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๔.

สถาบันอนุญาโตตุลาการ. “คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๓๖/๒๕๔๔ เรื่อง

สัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง.” ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔.



กฎหมาย

พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗.

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒.

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕.

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑.

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐.

พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑.

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พ.ศ. ๒๕๑๑.

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓.

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒.

พระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐.

พระราชบัญญัติจัดวางรางรถไฟแลทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๖๔.

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.

พระราชบัญญัติชดเชยภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔.

พระราชบัญญัติประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒.

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔.

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔).

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        เอกสารอื่น ๆ
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(กันยายน, ๒๘).

การศึกษาภาคบังคับ. [Online]. Available Website: http://th.wikipedia.org/wiki/, ๒๕๕๙

(สิงหาคม, ๒๐).

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF). [Online]. Available: https://www.bot.or.th/Thai/About 

BOT/RolesAndHistory/Pages/IMF.aspx, ๒๕๕๙ (กรกฎาคม, ๓).

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ. [Online]. Available Website:  http://thaipubliclaw.tripod.

com/L567.html, ๒๕๕๙ (กรกฎาคม, ๑๕).

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. เยอรมนี : &#147;จีนแห่งยุโรป&#148; (The China of Europe). [Online]. Available

Website: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/525134, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๑๕).



กรมสอบสวนคดีพิเศษ. อย่างไรถึงจะเรียกว่าฮั้วประมูล?. [Online]. Available Website: http://

www.dsi.go.th/view.aspx?tid=T0000006, ๒๕๕๙ (กันยายน, ๙).

ข่าวทนาย–ศาลสูงชี้ขาด กทพ. ไม่ต้องจ่ายค่าโง่ทางด่วน. [Online]. Available Website:

http://decha.com/main/showTopic.php?id=3552, ๒๕๕๙ (กันยายน, ๒๘).

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๒. [Online]. Available Website: http://www.constitutional

.or.th/, ๒๕๕๙ (กันยายน, ๒๘).

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย. [Online]. Available Website: http: www.msci.chandra.ac.th/

econ/ch15develop.doc, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๑๖).

โครงสร้างของฝ่ายปกครอง. [Online]. Available Website: http://www.pub-law.net/publaw/ 

view.aspx?id=1232, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๑๖).

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๒. [Online]. Available Website: http://www.constututional.

or.th/, ๒๕๕๙ (กันยายน, ๒๘).

ความเห็น. [Online]. Available Website: http://mobile.facebook.com/pi., ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๓๐).

ความเป็นมาของทุนนิยมและธาตุแท้ของความเป็นสมัยใหม่ (Modern). [Online]. Available 

	Website: http://devolopmentandmodernization.blogspot.com/2013/09/modern 

.html, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๒๗).

เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, สำนักงาน กสทช.. ทฤษฎีว่าด้วยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ.

[Online]. Available Website: http://chalermchai-nbtc.blogspot.com/2013/06/

public-interest-theory-common-well.html, ๒๕๕๙ (กรกฎาคม, ๑๕).

ทินโน ขวัญดี. ประชารัฐ ( Civil state ) นิยามที่น่าสนใจ. [Online]. Available Website: http:// 

civil2558.blogspot.com/, ๒๕๕๙ (กันยายน, ๒๑).

นิตยา ชังคมานนท์ และประสาร ขุนศรี. [Online]. Available Website: https://qoonittaya.files. 

	wordpress.com/.../2- e0b8a3e0b8b0e0b89ae0b89ae0b980e0b8a8e0b8a3-2.doc, 

	๒๕๕๙ (กรกฎาคม, ๑๕).

นันทวัฒน์  บรมานันท์. หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง. [Online]. Available Website: http://

www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1229, ๒๕๕๙ (กันยายน, ๑๓).

ทุนนิยม. [Online]. Available Website: http://th.wikipedia.org/wiki/, ๒๕๕๙ (กรกฎาคม, ๒๓).

ประเทศเยอรมัน. [Online]. Available Website: www.https://th.wikipedia.org/wiki/, ๒๕๕๙

(สิงหาคม, ๑๕).

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [Online]. Available: Website: 

	https://th.wikipedia.org/wiki/, ๒๕๕๙ (กันยายน, ๒๑). 
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aspx?NewsID= 9590000085324, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๓๐).

สุรพล นิติไกรพจน์. หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ส่วนที่หนึ่ง).

[Online]. Available Website: www.lawonline.co.th, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๓).

	. หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ส่วนที่สอง). [Online].

Available Website: www.lawonline.co.th, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, ๑๐).

สาเหตุที่ทำให้เกิดการปฏิวัติในเยอรมัน. [Online]. Available Website: http: www.polsci.tu.ac. 
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประเทศไทย). [Online]. Available Website: http://th. 

	wikipedia.org/wiki/, ๒๕๕๙ (สิงหาคม, 

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

๑.๑, ๑.๖, ๑.๗, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๕, ๓.๖, ๔.๗,

๕.๓

๑.

ให้คะแนนการทำรายงานและการนำเสนอราย

งานร้อยละ ๒๐

๒. ให้คะแนนการสอบปลายภาคร้อยละ ๘๐ 

    อาจารย์ดิเรก  บวรสกุลเจริญ ร้อยละ ๓๐

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ 

อมรจิตสุวรรณ ร้อยละ ๕๐

๑๐ และ ๑๖ 100%

รวม 100%


