
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2132313 ชื่อวิชา  กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการและการบริหารราชการแผนดิน

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  นายจิรศักดิ์ บางทาไม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2132313 กฎหมายเก่ียวกับขาราชการและการบริหารราชการแผนดิน

Law relating to State Affairs Administration

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นายจิรศักดิ์ บางทาไม

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นายจิรศักดิ์ บางทาไม

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนผานรายวิชาน้ีแลว จะมีความสามารถดังตอไปน้ี

1) มีความรูในหลักการและหลักเกณฑ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพดานกฎหมาย 

2) มีความรูในหลากหลายสาขาท่ีสัมพันธกับกฎหมาย สามารถคนหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ทําความเขาใจและประเมินขอมูล จาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใชในการแกปญหาไดดวยตนเอง 

3) สามารถวิเคราะห สังเคราะหปญหาทางกฎหมาย และสามารถประยุกตหลักการ หลักเกณฑ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายไปปรับ

ใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและเสนอแนวทางการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

4) มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี  มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ มีจิตสํานึกและตระหนักใน

จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธระหวางรัฐ หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง

ๆ ท้ังในแงการกอต้ัง เปล่ียนแปลง และยกเลิกนิติสัมพันธ สิทธิและหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ การดําเนินการทางวินัยและการฟองรอง

เรียกคาเสียหายตาง ๆ

          Concepts of state affairs administration; laws and regulations relating to state affairs administration,

government civil servants and other related laws; relationship between state, state agencies and different groups

of government officials including government civil servants, state agencies employees and public agency officials;

establishment, change and discharge of juristic relationship; rights and duties of state officials; discipline case

procedure and claim for compensation

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

1 - แนะนําการเรียนการ 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การประเมิน 1. นายจิรศักดิ์ บางทา  



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

สอนภาพรวม  

 - ภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ  

 - คะแนนสอบยอย  

 - คะแนนสอบปลายภาค

เรียน  

 - ความตรงตอเวลา/

การแตงกาย/งานที่มอบ

หมาย

 

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

ไม 

2  ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยงาน

สารบรรณ  

 - หนังสือภายนอก 

 - หนังสือภายใน 

 - หนังสือประทับตรา 

 - หนังสือสั่งการ 

 - หนังสือ

ประชาสัมพันธ 

 - หนังสือที่เจาหนาที่ทํา

ขึ้นหรือรับไวเปนหลัก

ฐานในราชการ 

 - การดําเนินงานทาง

สารบรรณดวยความ

รวดเร็วเปนพิเศษ 

 - การรับ-สง  หนังสือ

ราชการ 

 - การเก็บรักษา ยืม และ

ทําลายเอกสารราชการ 

 - แบบพิมพเอกสาร

ราชการ

 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

3  ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยงาน

สารบรรณ  

 - หนังสือภายนอก 

 - หนังสือภายใน 

 - หนังสือประทับตรา 

 - หนังสือสั่งการ 

 - หนังสือ

ประชาสัมพันธ 

 - หนังสือที่เจาหนาที่ทํา

ขึ้นหรือรับไวเปนหลัก

ฐานในราชการ 

 - การดําเนินงานทาง

สารบรรณดวยความ

รวดเร็วเปนพิเศษ 

 - การรับ-สง  หนังสือ

ราชการ 

 - การเก็บรักษา ยืม และ

ทําลายเอกสารราชการ 

 - แบบพิมพเอกสาร

ราชการ (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

4 เจาหนาที่ของรัฐประเภท

ตางๆ 

 - ขาราชการ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

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

 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 - พนักงานราชการ 

 - ลูกจางประจํา 

 - เจาหนาที่องคการ

มหาชน

 

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

3. Power Point กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

5 - ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยการลา

ของขาราชการ  

 - สิทธิและหนาที่ของเจา

หนาที่ของรัฐ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

6 - พระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบาน

เมืองที่ดี พ.ศ.2546 

- ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยการ

บริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ.2542 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

7 การจดรายงานการ

ประชุม   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

8 สอบกลางภาค   0 0 0    

9 พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการ

พลเรือน พ.ศ.2551  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

10 - พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทอง

ถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่ม

เติม (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2551  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

11 พระราชบัญญัติการจัด

ซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ.2560

- หลักการตาม พรบ.

- ขอยกเวนไมตองใชระ

บียบของกระทรวงการ

คลัง

- การมีสวนรวมของ

ประชาชนและขอตกลง

คุณธรรม

- การขึ้นทะเบียนผู

ประกอบการ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

12 พระราชบัญญัติการจัด

ซื้อจัดจางและการ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

1. เอกสารประกอบ

การสอน

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

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

บริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ.2560 (ตอ)

- วิธีจัดซื้อจัดจาง

- คาตอบแทนผูรับผิด

ชอบการจัดซื้อจัดจาง

- หลักการพิจารณาคัด

เลือกขอเสนอ  

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

2. หนังสือ

3. Power Point 

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

13 พระราชบัญญัติการจัด

ซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ.2560 (ตอ)

- การจางที่ปรึกษา

- การจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสราง

- การทําสัญญา

- การบริหารสัญญาและ

ตรวจรับพัสดุ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

14 พระราชบัญญัติการจัด

ซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ.2560 (ตอ)

- การงด ลดคา

ปรับ หรือการขยาย

ระยะเวลา

- การบอกเลิกสัญญา

- การทิ้งงาน

- การอุทธรณ

- บทกําหนดโทษ  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

15 พระราชบัญญัติการ

อํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาต

ของทาง

ราชการ พ.ศ.2558

- การดําเนินการตามพ

ระราชบัญญัติการ

อํานวยความสะดวกฯ

- แนวทางการจัดทําคูมือ

สําหรับประชาชน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

16 พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน

- สาระสําคัญของพระ

ราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผน

ดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่ม

เติมถึง ฉบับ

ที่ 8 พ.ศ.2553  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชการอุปนัย

(Inductive)

4. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. นายจิรศักดิ์ บางทา

ไม 

 

17 สอบปลายภาค   0 0 0    

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.2,1.3,2.2,2.3,2.4,3.2,

3.3,3.4,4.1,4.3,5.1,5.4 

การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 20 0 

2 1.1,1.2,1.3,2.2,2.3,2.4,3.2,

3.3,3.4,4.1,4.3,5.1,5.4 

การสอบกลางภาค 8 20 0 

3 1.1,1.2,1.3,2.2,2.3,2.4,3.2,

3.3,3.4,4.1,4.3,5.1,5.4 

การสอบปลายภาค 17 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  รวมกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน.  กรุงเทพฯ : สํานักงานสวัสดิการ ก.พ.ร.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไขเพิ่มเติม  

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2542

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

- http://www.ocsc.go.th


