
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2102 308

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law of Administrative Procedure

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    หลักทัวไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสบัญญัติชั ่ ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ ายปกครอง คําสั่งทางปกครอง

การพิจารณาเรื่องทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง

การขอให้พิจารณาใหม่การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    Substantive principles governing administrative officers of the State, as well as relative matters

in the area, for instance, administrative act, exercise of discretionary power, submit of the appeal

of administrative act, rescission of the administrative act, enforcement of administrative act,period

of time and prescription, administrative procedure committee and other relating topics

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง

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) อาจารย์ สหรัฐ โนทะยะ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ห้องพักอาจารย์สหรัฐ

              โทร. 0872486342      E-mail. inter2499@hotmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 1.

นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกั

บความสำคัญของราย

วิชากฎหมายวิธีปฏิบั

ติราชการทางปกครอ

ง วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหาของวิ

ชา และการวัดผล   

1.

นักศึกษามีความเข้าใ

จเกี่ยวกับฝ่ายปกครอ

งและกฎหมายปกครอ

ง

-

แนะนำเกี่ยวกับความสำคัญข

องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหาของวิชา 

การวัดผล   

1.

ความเบื้องต้นเกี่ยวกับฝ่ายปก

ครองและกฎหมายปกครอง

3 0 6 -	ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

-	แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

- powerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

2 นักศึกษาใมีความเข้าใ

จเกี่ยวกับหลักความช

อบด้วยกฎหมายของ

การกระทำทางปกคร

อง

หลักความชอบด้วยกฎหมายข

องการกระทำทางปกครอง

3 0 6 - 	ใช้การบรรยาย

- 	ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- powerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

3 นักศึกาษาเข้าใจและส

ามารถอธิบายหลักพื้น

หลักพื้นฐานที่สำคัญของการก

ระทำทางปกครอง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ



ฐานที่สำคัญของการก

ระทำทางปกครอง

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

4 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายถึงดุลพินิจของฝ่

ายปกครองได้

อำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกคร

อง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

5 นักศึกษาเข้าใจถึงควา

มเป็นมาและขอบเขต

การใช้บังคับของกฎห

มายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

ความเป็นมาและขอบเขตการ

ใช้บังคับของกฎหมายวิธีปฏิบั

ติราชการทางปกครอง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

6 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายถึงองค์ประกอบแล

ะอำนาจหน้าที่ของค

ณะกรรมการวิธีปฏิบั

ติราชการทางปกครอ

ง

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชก

ารทางปกครอง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

7 นักศึกษาเข้าใจลักษณ

ะของคำสั่งทางปกคร

องและสามารถแยกค

ำสั่งทางปกครองออก

จากการประทำของรั

ฐในรูปแบบอื่นๆ

ความหมายและองค์ประกอบ

ของคำสั่งทางปกครอง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ



8 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายถึงเงื่อนไขในทางรู

ปแบบแห่งความชอบ

ด้วยกฎหมายของคำสั่

งทางปกครอง

เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎ

หมายของคำสั่งทางปกครอง

 

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

9 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายถึงเงื่อนไขในทางเนื้

อหาแห่งความชอบด้ว

ยกฎหมายของคำสั่งท

างปกครอง 	

เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎ

หมายของคำสั่งทางปกครอง

2) เงื่อนไขในทางเนื้อหา

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

10 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายถึงการพิจารณา

ทางปกครองได้

การพิจารณาเรื่องทางปกครอ

ง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.สหรัฐ โนทะยะ

11 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายถึงกระบวนการ

อุทธรณ์คำสั่งทางปกค

รองและการเพิกถอน

คำสั่งทางปกครอง 

	การอุทธรณ์คำสั่งทางปกคร

องและการเพิกถอนคำสั่งทาง

ปกครอง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป

12 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายถึงการขอให้พิจ

ารณาใหม่และการบัง

คับทางปกครองได้  

	การขอให้พิจารณาใหม่และ

การบังคับทางปกครอง

3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป



บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

13 นักศึกษาได้ทบทวนภ

าพรวมและกระบวนก

ารในการพิจารณาเพื่

อออกคำสั่งทางปกคร

อง

	นำเสนอรายงาน

นำเสนอรายงาน 3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป

14 นักศึกษาได้ทบทวนภ

าพรวมและกระบวนก

ารในการพิจารราเพื่อ

ออกคำสั่งทางปกครอ

ง

นำเสนอรายงาน 3 0 6 -	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป

15 นักศึกษาเข้าใจภาพร

วมและปัญหาของกฎ

หมายวิธิปฎิบัติราชกา

รทางปกครอง

สรุปเนื้อหาและปัญหาจากกา

รใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

3 0 6 -	 ใช้การบรรยาย

-	 ให้นักศึกษาอภิปราย

-

	ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึ

กษาและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและ

บรรยายเพิ่มเติม

- PowerPoint

สอบปลายภาค

รายงานกลุ่ม

อ.ขรรค์เพชร  ชายทวีป



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        ชาญชัย แสวงศักดิ์ 2554 คำอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

                 ประยูร  กาญจนดุล,  คำบรรยายกฎหมายปกครอง, กรุงเทพฯ, 2539

         กมลชัย   รัตนสกาววงศ์,สาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ,พิมพ์ครั้งที่ 1 

กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์วิญญูชน,2539

         พนม  เอี่ยมประยูร (บรรณาธิการ), รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2541

          ถาวร เกียรติทับทิว, คำอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2544

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6, 1.7 และ 4.7 การนำเสนองานกลุ่ม 1-15 20%

2.2, 3.5 , และ 3.6 สอบปลายภาค 16 80%

รวม 100%


