
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2102202 ชื่อวิชา  หลักกฎหมายปกครอง

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  พันตํารวจโทกิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์

 นายขรรคเพชร ชายทวีป

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2102202 หลักกฎหมายปกครอง

Principles of Administrative Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นายขรรคเพชร ชายทวีป

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นายขรรคเพชร ชายทวีป

           พ.ต.ท.กิตติวัฒน ฉัตรศรีโพธิ์

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

เม่ือนักศึกษาเรียนผานรายวิชาน้ีแลว จะมีความสามารถและมีสมรรถนะท่ีตองการในดานตางๆ ดังน้ี  

     1)  อธิบายความหมายและลักษณะท่ัวไปของฝายปกครอง  

     2)  อธิบายความหมายลักษณะท่ัวไปของกฎหมายปกครองและบอเกิดของกฎหมาย  หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง  การใชและ

การตีความของกฎหมายปกครอง  

     3)  อธิบายหลักและทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝายทางปกครอง และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

     4)  อธิบายหลักเกณฑเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝายปกครอง    การจัดระเบียบราชการบริหาร   

     5)  อธิบายหลักการและท่ีมาของบุคลากรขององคกรภาครัฐฝายบริหาร ฝายตุลาการและฝายนิติบัญญัติ 

     7)  นักศึกษามีวินัย   มีความรับผิดชอบ  ตระหนักในจรรยาบรรณของนักกฎหมาย  ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปประเด็นและ

ทักษระในการเขียนตอบขอสอบอันแสดงถึงความสามารถใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายไดถูกตอง 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความหมายและลักษณะท่ัวไปของฝายปกครอง และกฎหมายปกครอง บอเกิดของกฎหมายปกครอง หลักพ้ืนฐานของกฎหมาย

ปกครอง การใชและการตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝายปกครอง หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระ

ทําทางปกครอง หลักเกณฑเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝายปกครอง การจัดต้ังและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชน การจัดองคกรและบุคลากรของรัฐฝายปกครอง

          Definition and general characteristics of administrative sector and administrative law. Origin of administrative

law. Foundation of administrative law. Application and interpretation of administrative law. Theories of

administrative acts. Legality of administrative acts. Regulations relating to the duty performance of administrative

officers. Establishment and legal status of public juristic persons. Organization and personnel management of

administrative state officials

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

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 ความสําคัญของกฎหมาย

ปกครอง   วัตถุประสงค

   ขอบเขตเนื้อหาของ

วิชา    การ

วัดผล    แนวคิด  ทฤษฎี

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

 พ.ต.ท.กิตติ

วัฒน  ฉัตรศรี

โพธิ์ เปนผู

สอน 



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

ที่สําคัญที่ใชในการ

ศึกษา   

 1.  ความหมาย

ของ “ ฝายปกครอง” 

 1.1.ขอความคิดวา

ดวย “ ฝายปกครอง” 

 1.2.  ความหมาย

ของ “ ฝายปกครอง” 

 1.3.  ฝายปกครองใน

ระบบกฎหมายไทย 

 2.  ความหมายของ

กฎหมายปกครอง 

 3.  ลักษณะทั่วไปของ

กฎหมายปกครอง

 

2 ความหมายของ “ หลัก

ความชอบดวยกฎหมาย

ของการกระทําทาง

ปกครอง” 

 1.  ขอพิจารณาพื้นฐาน 

 2.  ขอพิจารณาเปรียบ

เทียบหลักการพื้นฐานใน

กฎหมายเอกชนและ

กฎหมายปกครอง 

 3.  สาระสําคัญ

ของ “ หลักความชอบ

ดวยกฎหมายของการก

ระทําทางปกครอง” 

 4.หลักการกระทําทาง

ปกครองตองไมขัดตอ

กฎหมาย 

 5.  หลัก “ ไมมี

กฎหมาย  ไมมีอํานาจ” 

 6.  ขอความคิดวาดวย

ดุลพินิจของฝาย

ปกครอง 

 6.1.  ความหมาย

ของ “ ดุลพินิจของฝาย

ปกครอง” 

 6.2.  ความบกพรอง

ของการใชดุลพินิจและ

การตรวจสอบการใช

ดุลพินิจที่บกพรอง

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

 พ.ต.ท.กิตติ

วัฒน  ฉัตรศรี

โพธิ์ เเปนผู

สอน 

3 หลักการพื้นฐานของการ

จัดองคกรของรัฐและ

การจัดองคกรของฝาย

ปกครอง 

 1.  รูปของรัฐกับการจัด

องคกรของฝาย

ปกครอง 

 2.  นิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชน 

 2.1  ความหมายและ

ประเภทของนิติบุคคล 

 2.2  นิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชนกับ

นิติบุคคลในกฎหมาย

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

 พ.ต.ท.กิตติ

วัฒน  ฉัตรศรี

โพธิ์ เเปนผู

สอน 



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

เอกชน 

 2.3  รัฐในฐานะเปน

นิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชน 

 3.  หลักการพื้นฐานใน

การจัดองคกรของฝาย

ปกครอง 

 3.1.  หลักการปกครอง

แบบรวมอํานาจ 

 3.2.  หลักการปกครอง

แบบกระจายอํานาจ

 

4 หลักการพื้นฐานของการ

จัดองคกรของรัฐและ

การจัดองคกรของฝาย

ปกครอง 

 1.  รูปของรัฐกับการจัด

องคกรของฝาย

ปกครอง 

 2.  นิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชน 

   2.1  ความหมายและ

ประเภทของนิติบุคคล 

   2.2  นิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชนกับ

นิติบุคคลในกฎหมาย

เอกชน 

   2.3  รัฐในฐานะเปน

นิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชน 

 3.  หลักการพื้นฐานใน

การจัดองคกรของฝาย

ปกครอง 

  3.1.  หลักการปกครอง

แบบรวมอํานาจ 

  3.2.  หลักการปกครอง

แบบกระจายอํานาจ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

 พ.ต.ท.กิตติ

วัฒน  ฉัตรศรี

โพธิ์ เเปนผู

สอน 

5 หลักการจัดองคกรของ

ฝายปกครองตามหลัก

การปกครองแบบรวม

อํานาจ 

 1.  ราชการบริหารสวน

กลาง 

    1.1.  สํานักนายก

รัฐมนตรี 

    1.2.  กระทรวง 

    1.3.  กรม 

 2.  ราชการบริหารสวน

ภูมิภาค 

    2.1.  จังหวัด 

    2.2.  อําเภอ 

 หลักการจัดองคกรของ

ฝายปกครองตามหลัก

การปกครองแบบ

กระจายอํานาจ 

 1.  หลักการกระจายอํา

นาจทางพื้นที่  :  องคกร

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

 พ.ต.ท.กิตติ

วัฒน  ฉัตรศรี

โพธิ์ เเปนผู

สอน 



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

ปกครองสวนทองถิ่น 

 2.  หลักการกระจายอํา

นาจทาง

กิจการ :  รัฐวิสาหกิจ

และองคการมหาชน 

 3.  องคกรวิชาชีพ 

 

6 บุคลากรภาครัฐ 

 1.บุคลากรขององคกร

ของรัฐฝายบริหาร 

    1.1  บุคลากรของ

รัฐ “ ฝายการเมือง” 

    1.2  บุคลากรของ

รัฐ  ฝายปกครองที่เปน

สวนราชการ 

    1.3  บุคลากรของ

รัฐ  ฝายปกครองที่เปน

องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น 

    1.4  บุคลากรของ

รัฐวิสาหกิจ 

    1.5.  บุคลากรของ

องคกรมหาชน 

 2.บุคลากรขององคกร

ของรัฐฝายตุลาการ 

 3.บุคลากรขององคกร

ของรัฐฝายนิติบัญญัติ

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

 พ.ต.ท.กิตติ

วัฒน  ฉัตรศรี

โพธิ์ เเปนผู

สอน 

7 การกระทําทางปกครอง 

 1.  ขอความทั่วไปเกี่ยว

กับการกระทําทาง

ปกครอง 

      1.1.  รูปแบบตางๆ

ของการกระทําของฝาย

ปกครอง 

      1.2.  การกระทํา

ของฝายปกครองในแดน

ของกฎหมายเอกชน 

      1.3.  การกระทํา

ของฝายปกครองในแดน

ของกฎหมายมหาชน  

 2.  กฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

      2.1.  ความเปนมา

และความสําคัญของ

กฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

      2.3.  ขอบเขตการ

ใชบังคับของกฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

8 ขอความคิดพื้นฐานเกี่ยว

กับคําสั่งทางปกครอง 

 1.  ความหมาย

ของ “ คําสั่งทาง

ปกครอง” 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 



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

 2.  องคประกอบของคํา

สั่งทางปกครอง 

 

9 -   ประเภทของคําสั่ง

ทางปกครอง 

 -   รูปแบบพิเศษของคํา

สั่งทางปกครอง :  คําสั่ง

ทั่วไปทางปกครอง 

 -   ขอกําหนดประกอบ

ในคําสั่งทางปกครอง

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

10 เงื่อนไขแหงความชอบ

ดวยกฎหมายของคําสั่ง

ทางปกครอง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

11 กระบวนพิจารณาเพื่อ

ออกคําสั่งทางปกครอง  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

12 การลบลางคําสั่งทาง

ปกครอง 

 การพิจารณาใหมและ

การบังคับทางปกครอ

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

13 ปฏิบัติการทางปกครอง 

 1.  ความหมาย

ของ “ ปฏิบัติการทาง

ปกครอง” 

 2.  ประเภท

ของ “ ปฏิบัติการทาง

ปกครอง” 

 3.  ผลของปฏิบัติการ

ทางปกครองที่ไมชอบ

ดวยกฎหมายและการ

เยียวยาความเสียหาย 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

14 กฎ 

 1.  ความหมายและ

ประเภทของ “ กฎ” 

 2.  เงื่อนไขความ

สมบูรณของกฎ 

 3.  ผลในทางกฎหมาย

ของกฎที่ตราขึ้นขัดกับ

กฎหมายแมบทหรือ

รัฐธรรมนูญ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 

15 สัญญาทางปกครอง 

 1.  ความหมาย

ของ “ สัญญาทาง

ปกครอง” 

 2.  เกณฑการแบงแยก

ระหวางสัญญาทาง

ปกครองกับสัญญาทาง

แพง 

 3.  ประเภทของสัญญา

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6  1. นายขรรคเพชร ชาย

ทวีป 

 



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

ทางปกครอง 

 4.  เงื่อนไขความ

สมบูรณของสัญญาทาง

ปกครอง 

 5.  ผลของสัญญาทาง

ปกครองที่ไมชอบดวย

กฎหมาย 

 6.  การแกไข

เปลี่ยนแปลงและการ

ยกเลิกสัญญาทาง

ปกครอง

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.6,1.7,2.2,3.5,3.6,5.1,

5.4 

การสอบขอเขียน/สอบยอย 16 100 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

 วรเจตน  ภาคีรัตน,   หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง   นิติราษฎร

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

        ประยูร   กาญจนดุล,   คําบรรยายกฎหมายปกครอง,  กรุงเทพฯ,  ๒๕๓๙ 

         กมลชัย    รัตนสกาววงศ, สาระสําคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539  ,พิมพครั้งที่  1    กรุงเทพฯ 

สํานักพิมพวิญูชน,2539 

         ชาญชัย  แสวงศักด์ิ, กกฎหมายปกครอง,  กรุงเทพฯ,  สํานักพิมพวิญูชน,  พ.ศ.  2559

         พนม   เอ่ียมประยูร  (บรรณาธิการ),  รวมบทความทางวิชาการเก่ียวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙, 

กรุงเทพฯ,  สํานักพิมพวิญูชน,  พ.ศ.  2541 

         วรเจตน  ภาคีรัตน,  หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง,  กรุงเทพฯ,  สํานักพิมพวิญูชน,  พ.ศ.

 2549 

          ถาวร  เกียรติทับทิว,  คําอธิบายกฎหมายปกครอง,  พิมพครั้งที่  5,  2554 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม


