
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2102203 ชื่อวิชา  กฎหมายวาดวยการควบคุมฝายปกครอง

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  พันตํารวจโทกิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์

 นายจิรศักดิ์ บางทาไม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2102203 กฎหมายวาดวยการควบคุมฝายปกครอง

Law on the Control of Administrative Authority

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นายจิรศักดิ์ บางทาไม

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นายจิรศักดิ์ บางทาไม

กลุม 01 พันตํารวจโทกิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ



ไมมี

9. สถานที่เรียน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนผานรายวิชาน้ีแลว จะมีความสามารถดังตอไปน้ี

1) นักศึกษาสามารถมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณ

วิชาชีพทางนิติศาสตร                                   

2) นักศึกษาสามารถมีความรูในหลักการ หลักเกณฑ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพดาน

กฎหมาย 

3) นักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริงขอกฎหมาย ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใชในการแกปญหา

ไดดวยตนเอง สามารถวิเคราะห สังเคราะหปญหาทางกฎหมาย และสามารถประยุกตหลักการ หลักเกณฑ แนวคิดและทฤษฎีทาง

กฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและเสนอแนวทางการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

4) นักศึกษาสามารถสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารท้ังการ

พูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับเร่ืองและผูฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถเชิงตัวเลขเพ่ือ

วินิจฉัยขอกฎหมายได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          แนวคิดและความจําเปนในการจัดระบบการควบคุมฝายปกครอง วัตถุประสงคของการควบคุมฝายปกครอง การกระทําของฝาย

ปกครองที่อยูภายใตการควบคุม ระบบการควบคุมโดยประชาชน การควบคุมโดยองคกรของรัฐฝายปกครอง การควบคุมโดยองคกร

ภายนอกฝายปกครอง การควบคุมโดยองคกรตุลาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการควบคุมโดยศาลปกครอง หลักความรับผิดชอบของฝาย

ปกครอง

          Concept and necessity of control of the administrative authority. Objectives of control of the administrative

authority. Administrative acts subject to certain form of control. Control by public. Control by other

administrative state agencies. Control by external administrative agencies. Control by judiciary agencies,

especially the Administrative Court. Liability of administrative sector

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

วิธีการใหคําแนะนําโดยการจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา จํานวน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห 

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



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 ความหมาย ความจําเปน

ของการควบคุมฝาย

ปกครอง 

- ความหมายของฝาย

ปกครอง 

- ความจําเปนในการ

ควบคุมฝายปกครอง 

(1) หลักการแบงแยก

อํานาจ 

(2) หลักการกระทําทาง

ปกครองตองชอบดวย

กฎหมาย 

(3) หลักประกันในการ

คุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. พันตํารวจโทกิตติ

วัฒน ฉัตรศรีโพธิ ์ 

 

2 ขอบเขตของการควบคุม

ฝายปกครอง 

(1) วัตถุแหงการควบคุม 

- การกระทําทาง

ปกครอง 

- บุคคล 

(2) วัตถุประสงค (object

) ของการควบคุม 

- การควบคุมความชอบ

ดวยกฎหมาย 

- การควบคุมความ

เหมาะสม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. พันตํารวจโทกิตติ

วัฒน ฉัตรศรีโพธิ ์ 

 

3 ระบบการควบคุมฝาย

ปกครอง 

- การควบคุมฝาย

ปกครองแบบปองกัน 

(1) การควบคุมโดย

องคกรของรัฐ 

(2) การควบคุมโดย

ประชาชน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. พันตํารวจโทกิตติ

วัฒน ฉัตรศรีโพธิ ์ 

 

4 - การควบคุมฝาย

ปกครองแบบ

แกไข (1) การควบคุม

ภายในฝาย

ปกครอง - การควบคุม

แบบบังคับบัญชาและ

การกํากับดูแล 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. พันตํารวจโทกิตติ

วัฒน ฉัตรศรีโพธิ ์ 

 

5 - การอุทธรณภายในฝาย

ปกครอง 

- การควบคุมโดยคณะ

กรรมการวินิจฉัยขอ

พิพาท

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. พันตํารวจโทกิตติ

วัฒน ฉัตรศรีโพธิ ์ 

 

6 (2) การควบคุมโดย

องคกรภายนอก 

- การควบคุมโดยองคกร

ซึ่งไมใชองคกรตุลาการ 

ก. การควบคุมโดย

รัฐสภา 

ข. การควบคุมโดย

องคกรอิสระตาม

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. พันตํารวจโทกิตติ

วัฒน ฉัตรศรีโพธิ ์ 

 



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

รัฐธรรมนูญ 

- การควบคุมโดยองคกร

ตุลาการ 

7 ระบบการควบคุมฝาย

ปกครองโดยองคกร

ตุลาการในตางประเทศ 

- ระบบศาลเดี่ยว

- ระบบศาลคู ศาล

ปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครองของไทย 

- ความเปนมาของการ

จัดตั้งศาลปกครองใน

ประเทศไทย 

- โครงสรางและการจัด

องคกรของศาล

ปกครอง 

- เขตอํานาจศาล

ปกครอง 

1) การแบงแยกเขต

อํานาจระหวางศาล

ปกครองกับศาล

ยุติธรรม 

2) การแบงแยกเขต

อํานาจระหวางศาล

ปกครองกับศาล

รัฐธรรมนูญ

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทาไม

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

8 เงื่อนไขการฟองคดี

ปกครอง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทาไม

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

9 เงื่อนไขการฟองคดี

ปกครอง (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทาไม

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

10 ประเภทคดีปกครอง คดี

ฟองเพิกถอนการกระทํา

ที่เปนการใชอํานาจฝาย

เดียว 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทาไม

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

11 ประเภทคดี

ปกครอง (ตอ) 

คดีละเลย

ลาชา ละเมิด และสัญญา

ทางปกครอง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทาไม

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

12 วิธีพิจารณาคดีปกครอง 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทาไม

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

 

13 ความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ 

- พัฒนาการเกี่ยวกับ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 



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

ความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ใน

ประเทศไทย 

- ความรับผิดทางละเมิด 

(Inductive) 3. Power Point

4. VDO 

14 - ความรับผิดทางละเมิด

ของหนวยงานของรัฐ

และเจาหนาที่ตามพระ

ราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจา

หนาที่ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

15 - การฟองคดีเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิด

ของหนวยงานของรัฐ

และเจาหนาที่ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7 

การสังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา 0 0 

2 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6,5.1,5.2,5.3,5.4,

5.5 

การสอบปลายภาค 16 100 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

ชาญชัย แสวงศักดิ์.  คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พิมพครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม.  กรุงเทพฯ : สํานัก

พิมพวิญูชน, 2554.

บรรเจิด สิงคเนติ.  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง.  กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2557.

วรเจตน ภาคีรัตน.  หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติราษฎร, 2554.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอนอาจารยจิรศักด์ิ บางทาไม

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

- ศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th

- สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/


