
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2132101 ชื่อวิชา  กฎหมายมหาชนเบื้องตน

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2132101 กฎหมายมหาชนเบื้องตน

Introduction to Public Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ   ดังน้ี  

          1)  อธิบายและวิเคราะหความหมาย บอเกิด ขอบเขต ลักษณะเฉพาะและการแบงประเภทของกฎหมายมหาชนได 

          2)  อธิบายแนวความคิดทางปรัชญากฎหมายมหาชนได 

          3)   อธิบายถึงสถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบการเปนนิติบุคคลมหาชน รูป  และการจัดองคกรของรัฐได

          4)   สามารถเขาใจความหมายของประโยชนมหาชน นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน หลักนิติรัฐ   อํานาจอธิปไตย ตลอดจนหลัก

ประชาธิปไตยได 

          5)   สามารถอธิบายถึงลักษณะและความแตกตางของการกระทําของรัฐในทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

           ความหมาย ลักษณะเฉพาะและขอบเขตของกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชนการแบงแยกประเภทของ

กฎหมายภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชน องคประกอบและรูปแบบของรัฐ นิติบุคคลมหาชนและสถาบันตางๆ ของรัฐ หลัก

ประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติธรรม ประโยชนมหาชนและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน การกระทําของรัฐในทางนิติบัญญัติ

บริหาร และตุลาการ ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับกฎหมายเอกชน

           Definition, specialty and scope of public law; evolution of public law system; classification of law under the

sphere of public law; components and formats of states; public law juristic persons and state institutions;

principles of democracy; sovereignty power; legal state and rule of law; public interest and legal methods in

public law; public actions in legislative, administrative and judiciary aspects with comparison to private law

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

2 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 - ความ

สําคัญ ที่มา ขอบเขต วัต

ถุประสงคของวิชา 

 - ความหมายของ

กฎหมาย การแบง

ประเภทของกฎหมาย 

 - ความหมายของ

กฎหมายมหาชน การ

แบงแยกประเภท

กฎหมายมหาชน

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

2 - ลักษณะทั่วไปของ 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 2 0 4 1. การสอบกลางภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย  



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

กฎหมายมหาชน 

 - พัฒนาการเกี่ยวกับ

กฎหมายมหาชนที่

เกี่ยวของ 

 

2. การอภิปราย การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2. การสอบปลายภาค ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

3 - บอเกิดของกฎหมาย

มหาชน 

 - กฎหมายมหาชนในรัฐ

สมัยใหม 

 - การแบงสาขาใน

กฎหมายมหาชน 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

4 - สถาบันทางกฎหมาย

มหาชน ความหมายและ

องค ประกอบของรัฐ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

5 - ภารกิจของรัฐ  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

6 - รูปแบบของรัฐ 

 - รูปแบบการปกครอง

ของรัฐ

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

7 - ความเปนนิติบุคคล

และองคกรของรัฐ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

8 - การกระทําของรัฐใน

ทางนิติบัญญัติ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

9 - การกระทําของรัฐใน

ทางบริหารและในทาง

ปกครอง  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

10 - การกระทําของรัฐใน

ทางตุลาการ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

11 - หลักประชาธิปไตย 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

12 - อํานาจอธิปไตย 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

13  - หลักนิติรัฐ 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

14  - ประโยชนมหาชน 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย  



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. การอภิปราย การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

15 - นิติวิธีในทางกฎหมาย

มหาชน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบขอเขียน/สอบยอย 1-15 0 0 

2 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

3 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

4 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 1-7 30 0 

5 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 70 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

สมยศ  เชื้อไทย  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน  2556  วิญูชน

 สุภาวณีย  อมรจิตสุวรรณ  หลักกฎหมายมหาชน  2558  โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ชาญชัย  แสวงศักดิ์  กฎหมายมหาชน  ความเปนมา  ทฤษฎี  และหลักการที่สําคัญ  2553  วิญูชน

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

บุญศรี   วงศมีอุโฆษ,  หลักกฎหมายมหาชน, 2538,  สํานักพิมพวิญูชน


