
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2132307 ชื่อวิชา  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องตน Administrative Organizations

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2132307 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องตน Administrative Organizations

Introduction to Public Economy Law

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) 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

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ชั้นปที่ 2

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

1)  อธิบายความคิดพื้นฐานและหลักเกณฑการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจที่รัฐเขาควบคุมได 

2)  อธิบายแนวความคิดในการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการท่ีรัฐเขาดําเนินการในทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง  ๆ   ได 

3)   สามารถนําหลักทฤษฎีทางกฎหมายปกครองมาดําเนินการในการกระทําทางปกครองเก่ียวกับทางเศรษฐกิจได 

 4)   สามารถอธิบายผลทางกฎหมายจากการกระทําของฝายปกครองท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจได 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความเปนมา แนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑในการท่ีรัฐมีบทบาทในกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ท้ังการเขาควบคุมการดําเนินการทาง

เศรษฐกิจของเอกชน การท่ีรัฐเขาดําเนินการในทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ความคิดวาดวยการกระทําในทางปกครองเก่ียวกับ

เศรษฐกิจตลอดจนผลทางกฎหมายจากการกระทําของฝายปกครองท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ

          History, fundamental concepts and principles of state control and operation of economic activities, both

state control over economic activities of private sector and state’s own operation of economic activities;

administrative actions concerning with economy as well as legal result of administrative actions concerning with

economic activities

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

3 ชั่วโมงตอสัปดาห

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 วั

ตถุประสงคของ

วิชา แนวคิด ทฤษฎี

สําคัญที่ใชในการศึกษา  

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

4. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

งาน

5. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

6. การสอบกลางภาค

7. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

2 แนวความคิดพื้น

ฐาน   ที่มาและหลัก

เกณฑในการที่รัฐเขา

ควบคุมและดําเนิน

กิจกรรมทางดาน

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การประเมินการ

วิพากษ/การนําเสนอผล

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

เศรษฐกิจ    งาน

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

3 แนวความคิดพื้น

ฐาน   ที่มาและหลัก

เกณฑในการที่รัฐเขา

ควบคุมและดําเนิน

กิจกรรมทางดาน

เศรษฐกิจ  (ตอ)   

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

4 โครงสรางที่สําคัญของ

องคกรปกครองทาง

เศรษฐกิจ ทั้งสวน

กลาง   สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น   

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

5 การดําเนินการในทาง

เศรษฐกิจในดานรูปแบบ

ตาง  ๆ   ของรัฐใน

ประเทศไทย  

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

6 บริการสาธารณะ 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

7 รัฐวิสาหกิจ 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

8 หลักกฎหมายหรือทฤษฎี

เกี่ยวกับการแทรกแซง

ทางเศรษฐกิจของไทย 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

9 หลักกฎหมายหรือทฤษฎี

เกี่ยวกับการแทรกแซง

ทางเศรษฐกิจของ

ไทย  (ตอ) 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

10  หลักความชอบธรรม

ทางกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับเศรษฐกิจมหาชน 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

11 นักศึกษานําเสนอ

รายงานที่คนควาขอมูล

เพื่อศึกษาดวยตนเอง

ประกอบการเรียน    

1. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

2. การสะทอนความคิด

1. Power Point 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

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

(Reflective thinking)

3. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย 

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

5. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

12 นักศึกษานําเสนอ

รายงานที่คนควาขอมูล

เพื่อศึกษาดวยตนเอง

ประกอบการ

เรียน   (ตอ) 

1. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

2. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

3. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย 

1. Power Point 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

5. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

13 ปญหาขอพิพาทที่

เกี่ยวของกับกฎหมาย

มหาชนทางเศรษฐกิจ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

14 สรุปสงทาย:  ผลกระทบ

จากการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

15 สรุปสงทาย:  ผลกระทบ

จากการขยายตัวของ

ระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมเสรีผูกขาดและ

เศรษฐกิจใหมไทย

แลนด  4.0 

1. การบรรยาย

2. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุภาวณีย อมรจิต

สุวรรณ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

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 5-10 10 0 

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

3 5.4 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 0 0 

4 3.3,3.4 การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณจาก

นักศึกษา 

1-15 0 0 

5 1.3,2.2 การประเมินการบาน 2-15 0 0 



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

6 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.4 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน 11-12 10 0 

7 3.3,4.3,5.4 การประเมินจากกการสะทอนผลการทํางานรวมกัน 1-15 0 0 

8 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

9 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบกลางภาค  20 0 

10 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

 สุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ  หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  2560  วิญูชน

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

กมลชัย   รัตนสกาววงศ.  กฎหมายปกครอง.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพวิญูชน,  ๒๕๔๐. 

เกรียงไกร   เจริญธนาวัฒน.  หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน.  พิมพคร้ังท่ี  ๓.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพวิญูชน,  ๒๕๕๘. 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  เศรษฐกิจพอเพียงคือ

อะไร? .   กรุงเทพมหานคร:  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน),  ๒๕๕๐. 

เจมส  ซี  อินแกรม  แปลโดย  ชูศรี   มณีพฤกษ  และเฉลิมพจน   เอ่ียมกมลา.  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

๑๘๕๐-๑๙๗๐.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย,  ๒๕๕๒. 

ชาญชัย   แสวงศักด์ิ.  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพวิญูชน,  ๒๕๔๑. 

ชาญชัย   แสวงศักด์ิ.  สัญญาทางปกครองกับการใหเอกชนเขารวมในการจัดทําบริการสาธารณะ.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพ

นิติธรรม,  ๒๕๔๓. 

ณรงค   โชควัฒนา.  วิกฤติเศรษฐกิจ “ ตมยํากุง” .   กรุงเทพมหานคร:  ไมปรากฏสํานักพิมพ,  ๒๕๕๘. 

ณรงค   โชควัฒนา.  เศรษฐกิจพอเพียง  พ่ึงตนเอง  ทางรอดของประเทศ.  กรุงเทพมหานคร:  ไมปรากฏสํานักพิมพ,  ๒๕๕๘. 

ธเนศ   อาภรณสุวรรณ.  ความคิดการเมืองไพรกระมพีแหงกรุงรัตนโกสินทร.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพมติชน,  ๒๕๔๙. 

นันทวัฒน   บรมานันท.  มาตรฐานใหมของการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพ

วิญูชน,  ๒๕๕๔. 

นันทวัฒน   บรมานันท.  หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ.  พิมพคร้ังท่ี  ๓.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพวิญูชน, 

๒๕๔๗. 

นันทวัฒน   บรมานันท.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย.  พิมพคร้ังท่ี  ๕.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพวิญูชน,  ๒๕๕๐. 

ประยูร   กาญจนดุล.  คําบรรยายกฎหมายปกครอง.  พิมพคร้ังท่ี  ๕.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๘. 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒. 

มาลี   ทองภูสวรรค.  กฎหมายมหาชน  หนวยท่ี  ๘-๑๕.  พิมพคร้ังท่ี  ๓๗.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช,  ๒๕๔๗. 

วิทยากร   เชียงกูล.  เศรษฐกิจไทย  ปญหาและทางแก.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพสายธาร,  ๒๕๔๘. 

วรเจตน   ภาคีรัตน.  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ:  ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน,  ฝร่ังเศส  และอังกฤษ. 

กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๕๕. 

สุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ.  หลักกฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.  พิมพคร้ังท่ี  ๒.  อุบลราชธานี:  สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี,  ๒๕๕๖. 



สุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ.  หลักกฎหมายมหาชน.  พิมพคร้ังท่ี  ๓.  อุบลราชธานี:  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  ๒๕๕๘. 

อภิชัย   พันธเสน.  พุทธเศรษฐศาสตร.  พิมพคร้ังท่ี  ๓.  กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพอมรินทร,  ๒๕๕๗.

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

สุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ  และคณะ. “ มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใหภาษาอังกฤษเปนภาษาทางราชการท่ีสองของ

ประเทศไทยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน.”  งานวิจัย,  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  ๒๕๕๗.  

 สุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ  และคณะ. “ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการรานสะดวกซ้ือในระบบเครือขายและ

ซุปเปอรมารเก็ตท่ีขยายตัวจากระบบการคาทุนนิยมเสรี.”  งานวิจัย,  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  ๒๕๕๙.


