
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2102310 ชื่อวิชา  กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2102310 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ

Law of State Contract

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง ๆ ดังน้ี 

                 1) สามารถเขาใจและอธิบายหลักกฎหมายเก่ียวกับสัญญาของรัฐ

                 2) สามารถเขาใจและอธิบายลักษณะองคประกอบ กระบวนการ และรูปแบบของสัญญาของรัฐตามกฎหมายแพง สัญญา

ทางปกครอง

                 3) สามารถเขาใจและอธิบายประเด็นสําคัญในการเจรจาตอรองการทําสัญญาของรัฐและกรณีศึกษา 

                 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          หลักกฎหมายเก่ียวกับสัญญาของรัฐ องคประกอบ กระบวนการและรูปแบบของสัญญาของรัฐ สัญญาของรัฐตามกฎหมายแพง

สัญญาทางปกครอง ประเด็นสําคัญในการเจรจาตอรองทําสัญญาของรัฐและกรณีศึกษา

          Legal principles concerning state contract, formation of the contract and its categories, State contracts ruled

by the provisions of Civil Law, administrative contract and significant issues concerning conclusion of the

contract

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

วิธีการใหคําแนะนําโดยการจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการจํานวน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 ความสําคัญ ที่มา

ขอบเขต 

วัตถุประสงคของวิชา

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

ของรัฐ   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

2 บททั่วไปเกี่ยวกับหลัก

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

ของรัฐ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

3 องคประกอบ

กระบวนการ 

และรูปแบบของสัญญา

ของรัฐเยอรมัน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

4 องคประกอบ

กระบวนการ และรูป

แบบของสัญญาของรัฐ

เยอรมัน (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

5 องคประกอบ

กระบวนการ และรูป

แบบของสัญญาของรัฐ

ฝรั่งเศส 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

6 องคประกอบ

กระบวนการ และรูป

แบบของสัญญาของรัฐ

ฝรั่งเศส (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

7 องคประกอบ

กระบวนการ และรูป

แบบของสัญญาของรัฐ

ไทย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

8 องคประกอบ

กระบวนการ และรูป

แบบของสัญญาของรัฐ

ไทย (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

9 องคประกอบ

กระบวนการ และรูป

แบบของสัญญาของรัฐ

ไทย (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

10 สัญญาของรัฐตาม

กฎหมายแพง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

11 สัญญาของรัฐตาม

กฎหมายแพง (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

12 การนําเสนอรายงาน 1. การใชกรณีศึกษา (Case)

2. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

3. การเรียนรูดวยการนํา

ตนเอง (Self-directed

learning)

4. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

5. การเรียนรูดวยตนเอง

6. การเรียนรูดวยทักษะการ

สื่อสาร (Learning to

Communicate) 

1. Power Point 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

4. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

13 การนําเสนอ

รายงาน (ตอ) 

1. การใชกรณีศึกษา (Case)

2. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

3. การเรียนรูดวยการนํา

ตนเอง (Self-directed

learning)

4. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

5. การเรียนรูดวยตนเอง

6. การเรียนรูดวยทักษะการ

สื่อสาร (Learning to

Communicate) 

1. Power Point 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

4. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

14 ประเด็นสําคัญในการ

เจรจาตอรองทําสัญญา

ของรัฐและกรณีศึกษา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

15 ปญหาขอพิพาทสัญญา

ทางปกครองไทย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,2.4 การสอบขอเขียน/สอบยอย 15 5 0 

2 2.1,3.4 การสอบทักษะ 15 0 0 

3 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,3.1,3.2,

3.3,4.3,4.4,4.7 

การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

4 2.3,3.1,4.5,4.6,4.7,5.2,5.3 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 15 0 0 

5 3.4,4.2,4.6 การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณจาก

นักศึกษา 

15 0 0 

6 2.3,3.5 การประเมินรายงาน/โครงงาน 15 5 0 

7 3.5,3.6,4.5,5.1 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 12-13 5 0 

8 3.2,3.3,4.1 การประเมินจากกการสะทอนผลการทํางานรวมกัน 1-15 0 0 

9 1.3 การประเมินตนเอง 1-15 0 0 

10 5.5 การประเมินโดยเพื่อน(Peer assessment) 1-15 0 0 

11 3.6,5.4 การนําเสนอปากเปลา 12-13 5 0 

12 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,2.4,3.2,

3.3,3.4,3.5,3.6,4.6,4.7 

การสอบปลายภาค 16-17 80 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

สุภาวณีย  อมรจิตสุวรรณ. เอกสารคําสอนวิชา กฎหมายเก่ียวกับสัญญาของรัฐ. 2560.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

           จุลสิงห  วสันตสิงห. สัญญาของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน. 2554.
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นิติธรรม. 2543.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

           รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

           แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12

           พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

           พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 


