
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2102305 ชื่อวิชา  กฎหมายวาดวยการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2102305 กฎหมายวาดวยการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน

Law of Administration of Local Administrative Organizations

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 3 

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) สามารถเขาใจและอธิบายเก่ียวกับท่ีมา โครงสราง อํานาจหนาท่ีขององคการ ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  

2) สามารถเขาใจและอธิบายหลักการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน หลักกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพยสิน พัสดุ

การจัดซ้ือจัดจาง และการบัญชี กฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐหลักกฎหมาย  

3) สามารถเขาใจและอธิบายหลักกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน การเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

4) สามารถเขาใจและอธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางาน และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารองคการสวน

ทองถ่ิน 

5) สามารถเขาใจและอธิบายหลักกฎหมายและการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการขององคการ ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  

6) สามารถเขาใจและอธิบายหลักกฎหมายเก่ียวกับการปองกันปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบขององคการ

ขาราชการ และพนักงานสวนทองถ่ิน  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ท่ีมา โครงสราง อํานาจหนาท่ีขององคการ ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน หลักการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน หลัก

กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพยสิน พัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง และการบัญชี กฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา

ตอหนวยงานของรัฐหลักกฎหมาย การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอง

ถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน การเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางาน และหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

องคการสวนทองถ่ิน หลักกฎหมายและการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการขององคการ ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน และการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบขององคการ ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน

          Origin, structure and authority of local administrative organizations, government servants and officials.

Principles of local administrative organization management. Legal principles of personnel management, property,

material, purchase and hire, and accounting. Laws concerning with an offense of illegal bidding to state agencies.

Principles of election of local administrative councils and officials. Voting for impeaching a local administrative

council and official. Name submission for local regulation proposal. Working efficiency increase. Good

governance of local administrative agencies. Legal principles and scrutiny of organizational performance,

government servants and local administrative officials. Prevention and suppression of corruption and

malfeasance by local administrative agencies, government servants and officials

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

สัปดาหละ 1 ชั่วโมง

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

วัตถุประสงคของ

วิชา กฎหมายวาดวยการ

บริหารองคการปกครอง

สวนทองถิ่น     

 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

2 ที่มา โครงสราง อํานาจ

หนาที่ขององคการ

ปกครอง

สวนทองถิ่น ขาราชการ

และพนักงานสวนทอง

ถิ่น  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

3 หลักการบริหารองคการ

ปกครองสวนทองถิ่น 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

4 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลใน

องค การปกครองสวน

ทองถิ่น  

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

5 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหาร

ทรัพยสิน พัสดุ การจัด

ซื้อจัดจาง และการบัญชี 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

6 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหาร

ทรัพยสิน พัสดุ การจัด

ซื้อจัดจาง และการ

บัญชี (ตอ) 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

7 กฎหมายวาดวย

ความ ผิดเกี่ยวกับการ

เสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

8 แนวคิดเกี่ยวกับการ

เพิ่มพูน ประสิทธิภาพใน

การทํางาน และหลักธร

รมาภิบาลของการ

บริหารองคการสวนทอง

ถิ่น 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

9 หลักกฎหมายและการ

ควบคุมตรวจสอบการ

ดําเนินการของ

องคการ ขาราชการและ

พนักงานสวนทองถิ่น 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

10 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การปองกันปราบปราม

การทุจริตและการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ขององคการ ขาราชการ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. 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

และพนักงานสวนทอง

ถิ่น   

11 นําเสนอรายงาน 1. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

2. การเรียนรูดวยการนํา

ตนเอง (Self-directed

learning)

3. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

4. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. Power Point 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

12 นําเสนอรายงาน 1. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

2. การเรียนรูดวยการนํา

ตนเอง (Self-directed

learning)

3. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

4. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. Power Point 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

13 กฎหมายเกี่ยวกับการ

เขา ชื่อเสนอขอบัญญัติ

ทองถิ่นและขอพิพาท

เกี่ยวกับขอบัญญัติทอง

ถิ่น 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

14 กฎหมายเกี่ยวกับการ

เขา ชื่อเสนอขอบัญญัติ

ทองถิ่นและขอพิพาท

เกี่ยวกับขอบัญญัติทอง

ถิ่น (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

15 ทบทวนบทเรียนและฝก

เขียนขอสอบ 

1. การอภิปราย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.6,4.7,

5.3 

การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.6,2.2,2.3,4.7,5.3 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 5 0 

3 2.2,2.3,3.5,4.7,5.3 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 11-12 10 0 

4 3.5,3.6 การประเมินจากกการสะทอนผลการทํางานรวมกัน 11-12 5 0 

5 1.1,1.7,3.6,4.7,5.3 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

6 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,

4.7,5.3 

การสอบปลายภาค 16 80 0 



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

สุภาวณีย  อมรจิตสุวรรณ. กฎหมายวาดวยการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน. 2560.

สุภาวณีย  อมรจิตสุวรรณ. หลักกฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. อุบลราชธานี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2556.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

กันตพิชญ  กอบเกียรติพัฒน. องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสามล

ดา, 2551.

จรูญ  สุภาพ. หลักรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2514.

จุมพล  หนิมพานิช. ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย หนวยท่ี 8-15. พิมพคร้ังท่ี 26. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.

ชูวงศ  ฉายะบุตร. การปกครองทองถ่ินไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพพิฆเนศพร้ินต้ิง เซ็นเตอร, 2539.

ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. คําอธิบายกฎหมายปกครอง. พิมพคร้ังท่ี 12 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2550.

ชูศักด์ิ  เท่ียงตรง. การบริหารการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520.

ดําริ  บูรณะนนท. ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตรและกฎหมายมหาชน. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2549. 

เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ. หลักรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน. 2516.

บุญศรี  มีวงศอุโฆษ. คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเรือนแกวการพิมพ. 2535.

ประทาน  คงฤทธิศึกษากร. ทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร. 2524.

ปธาน  สุวรรณมงคล. ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย หนวยท่ี 1-8. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช, 2547.

ประหยัด  หงสทองคํา. การปกครองทองถ่ินไทย. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช. 2526.

พรชัย  รัศมีแพทย. หลักกฎหมายการปกครองทองถ่ินไทย. พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2541. 

พิสิษฐ  พลรักษเขตต. คดีปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน. 2549.

สมชัย  วัฒนการุณ. คําพิพากษา “ใน” คดีปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา. 2553.

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. คดีปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร:

สํานักพิมพบพิธการพิมพ. 2547.

สุพิศ  ประณีตพลกรัง. คูมือคดีเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอฑตยามิเล็นเนียม. 2552.

สมคิด  เลิศไพฑูรย. กฎหมายการปกครองทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 2547.

สุภาวณีย  อมรจิตสุวรรณ. หลักกฎหมายมหาชน. อุบลราชธานี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.

สมบูรณ  เดชสมบูรณสุข. ความรูและหลักปฏิบัติงานเทศบาล. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสูตรไพศาล. 2545.

สํานักงานศาลปกครอง. ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจําเปนสําหรับผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ/พนักงาน

สวนทองถ่ินและผูเก่ียวของกับงานของทองถ่ินท่ีจะตองรูเพ่ือประโยชนในการทํา

            งาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบพิธการพิมพ. 2547.



อุดร  ตันติสุนทร และเจริญสุข  ศิลาพันธ. หลักกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช. 2547.

อนันตชัย  นาระถี. คูมือกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสูตรไพศาล. 2552.

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 


