รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
รัฐศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
2552129 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : นายสรศักดิ์ มั่นศิลป์
2) อาจารย์ผู้สอน : นายสรศักดิ์ มั่นศิลป์ ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 304
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พ.ย.2561

3(3-0-6)

1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจหลั ก ความส าคั ญ ของกฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธ์กับสถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
1.1.2 สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาและนาความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
1.1.3 สามารถบูรณาการความรูก้ ฎหมายลักษณะพยานกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์
หรื อ สภาพปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ า งกฎหมาย สถาบั น ภาครั ฐ และความยุ ติ ธ รรมในสั ง คม
1.2.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
1.2.3 สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขได้
1.2.4 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
1.3.2 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
1.3.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
กฎหมายปกครอง เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความหมาย วิวัฒนาการ ของกฎหมาย
ปกครองในประเทศไทย ความหมายของฝ่ายปกครอง กิจกรรมของฝ่ายปกครอง การจัดทาบริการ
สาธารณะ นิติกรรมทางปกครอง สัญญาทางปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การปฎิบัติราชการทางปกครอง ความหมายของศาลปกครอง
คดีที่อยู่ในอานาจศาลปกครอง คดีที่ไม่อยู่ในอานาจของศาลปกครอง การฟ้องคดีปกครองนั้นต้อง
ฟ้องที่ศาลไหน การดาเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทาอย่างไร และการจัดตั้งศาลปกครองมีและมี
ผลกระทบอย่างไร เมื่อนักศึกษาได้ทราบถึงขอบเขตวิชาดังกล่าวย่อมสามารถนาไปใช้ในการศึกษาขั้น
สูงได้และสามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายได้ด้วย
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ดังนั้นการปรับปรุงรายวิชากฎหมายปกครองจึงมีเป้าหมายในการปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เพื่อผู้เรียนรู้จะสามารถนาความรู้แบบ
บูรณาการไปปฏิบัติใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะ ประเภท ที่มาของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความ
กฎหมายปกครองในบริบทของระบอบการปกครองของไทย การบริการสาธารณะ อานาจ ดุลยพินิจ
อานาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมหาชน สิทธิระหว่างภาคเอกชน
และภาครัฐ กรณีศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
A study of concepts, theories, characteristics and sources of administrative law;
application and interpretation of administrative law in the context of Thai public
governance, public service, discretionary power, binding power, administrative acts,
relationship among public organizations, rights between public and private sectors, case
studies, introduction to the administrative court and the procedural code of the
administrative court

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่าน Social Network เช่น Facebook
line เป็นต้น
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

วิธีการสอน
1) ปลูกฝังในด้านศีลธรรมแก่นักศึกษา โดยใช้
ตัวบทกฎหมายเป็นพื้นฐานสาหรับการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยประยุกต์ใช้ในการสอน
2) เน้นความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
รวมถึงการรักษาความยุติธรรมในการดาเนิน
ชีวิต อันถือเป็นหัวใจสาหรับนักกฎหมาย โดย
อาศัยสถานการณ์ที่ในห้องเรียนเป็นสื่อ เช่น
การไม่ทาทุจริตในการสอบ การไม่ลอกผลงาน
หรือความคิดของบุคคลอื่น การรูจ้ กั ยอมรับผิด
กรณีที่ทาผิด หรือ การไม่แอบอ้างผลงานของ
บุคคลอื่นว่าเป็นของตนเอง
3) ปลูกฝังและสนับสนุนนักศึกษาในด้านความ
เพียร มีอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนโดย
ปราศจากความเกียจคร้าน
4) ปลูกการแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจหลักความสาคัญของ 1) เน้นการสอนทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
กฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธ์กับสถาบัน และประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
2) เพิ่มทักษะการใช้ภาษากฎหมายเพื่อการ
เขียนและการนาเสนอโดยการยกตัวอย่าง
สอดแทรกไปในการบรรยายในแต่ละรายวิชา

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) ประเมิ น โดยสั ง เกตจากพฤติ ก รรมของ 1-15
นักศึกษาขณะอยู่ในห้องเรียน ทากิจกรรมหรือใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น การตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียนและส่งงาน
2) ประเมินจากความมานะของนักศึกษาในการ
เข้ า ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ฟั ง บรรยาย การใช้ เ วลาใน
ห้องสมุดเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมความ
พร้อมสาหรับการสอบ
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมิ น โดยสั ง เกตจากพฤติ ก รรมของ
นักศึกษาที่ประพฤติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ

1) การทาแบบฝึกหัดทดสอบ
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

1-15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%

60%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

4) สามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ไปร่ วม
พัฒนาแก้ไขปัญหาและนาความรู้ทางรัฐศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
5) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเนื้อหาในวิชานั้นๆ
และให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้คน้ คว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
4) มีการยกตัวอย่างคดีที่น่าสนใจหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นประเด็นทางกฎหมาย
เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์และ
พัฒนาการทางกฎหมาย

ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ
เข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และ
ความยุติธรรมในสังคม
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
4) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยแลภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม

1) การมอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่ม และ
นาเสนอผลงาน
2) อภิปรายกลุ่ม
3) วิเคราะห์กรณีศึกษาเกีย่ วกับกฎหมาย
ลักษณะพยาน

1) การอภิปรายกลุ่ม
2) มอบหมายภาระหน้าที่และมอบหมายงาน
เป็นกลุ่ม
3) การนาเสนอรายงาน

วิธีการประเมิน

1) การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอ้างอิง หนังสือ เอกสาร ตารา
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
อัตนัย
4) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อ
นาไปอธิบายแก้ปัญหาจากปรากฏการณ์ทาง
สังคม

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

3,5,7,12,
14,15

10%

3,5,7,12,
14,15

10%

5

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ 4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และ
ตามหลักวิชาการ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จาเป็น
สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่าง
ดี
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางนิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

1) การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ โดย
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถาน
การณ์จริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

3,5,7,12,
14,15

10%

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม

1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอข้อมูลโดยใช้
ทฤษฎีและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษา การนาเสนอต่อชั้น
เรียน

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
1
หั ว ข้ อ โครงสร้ า งของวิ ช ากฎหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน
(3 ชม.) ปกครอง
1.บรรยายลักษณะขอบเขตของวิชา
กฎหมายในภาพรวม แนวคิด ลักษณะทั่วไป
รายละเอียด
และที่มาของกฎหมายปกครองอธิบาย
1. แนวคิด ลักษณะทั่วไปและที่มาของ โครงสร้างของกฎหมายปกครอง
กฎหมายปกครอง
2. ผู้สอนใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน
2. สาระสาคัญของพระราชบัญญัติวิธี เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษา
ปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 3. ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับแนวคิด
ของกฎหมายปกครอง
2539
3. สาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ 4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี อภิปรายเกีย่ วกับโครงสร้างของกฎหมาย
ปกครอง
ปกครอง พ.ศ.2542
กิจกรรม/ใบงาน :
4. สาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ 1. มอบหมายคาถามทบทวน
2
(3 ชม.)

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2542
หั ว ข้ อ หลั ก การพื้ น ฐานกฎหมาย
ปกครอง
รายละเอียด
1.ประเภทของกฎหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.บรรยายหัวข้อหลักการพื้นฐานกฎหมาย
ปกครอง
2.รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับหลักนิตริ ฐั

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. แบบทดสอบความรู้
ก่อนเรียน
3. วีดีทัศน์
4. Power Point
5. Computer,
Visualizer และ
Projector

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. วิดีทัศน์
3. Power Point

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

3
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2.การแบ่งสาขาในกฎหมายมหาชน
3.ข้ อ แตกต่ า งและความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมายปกครอง
4.หลักการแบ่งแยกอานาจ
5.หลักนิติรัฐ
6,หลักประโยชน์สาธารณะ
7.ความหมายของฝ่ายปกครอง
8.การใช้ แ ละการตี ค วามกฎหมาย
ปกครอง
หัวข้อ การกระทาทางปกครอง
รายละเอียด
1.นิติกรรมทางปกครอง
2.สัญญาทางปกครอง
3.ปฏิบัติการทางปกครอง

3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับข้อแตกต่างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายปกครอง
ทางอินเตอร์เน็ต

สื่อที่ใช้

4. Computer,
Visualizer และ
Projector

4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power Point
3. Computer,
Visualizer และ
Projector

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
2. การแต่งกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย
1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
2. การแต่งกายของนักศึกษา

หัวข้อ หลักความชอบด้วยกฎหมาย

ผู้สอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทาแบบฝึกหัดทดสอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.บรรยายหัวข้อการกระทาทางปกครอง
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน
อภิปรายเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง
หลังจากนั้นให้แต่ละกลุม่ เลือกตัวแทนเพื่อ
มานาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :

1. จัดอภิปรายกลุ่ม
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet
4
(3 ชม.)

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายหัวข้อหลักความชอบด้วย
กฎหมาย

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power Point

สรศักดิ์
มั่นศิลป์

สรศักดิ์
มั่นศิลป์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

5
(3 ชม.)

6
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

รายละเอียด
1.หลักเกณฑ์ของหลักความชอบด้วย
กฎหมาย
2.หลักความชอบด้วยกฎหมายการ
ก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย
ปกครอง
3.การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
หัวข้อ การจัดองค์กรภาครัฐ
รายละเอียด
1.ที่มาและวิวัฒนาการของรัฐ
2.แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐ
3. องค์ประกอบของรัฐ

หัวข้อ การจัดองค์กรภาครัฐ(ต่อ)
รายละเอียด
1. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กร
ภาครัฐ
2. ประเภทของรัฐ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในเรือ่ งหลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทาแบบฝึกหัดทดสอบ

สื่อที่ใช้

3. Computer,
Visualizer และ
Projector

กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสารประกอบการ
1. บรรยายหัวข้อการจัดองค์กรภาครัฐ สอน
2. ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับที่มา 2. วีดีทัศน์
และวิวัฒนาการของรัฐ
3. Power Point
กิจกรรม/ใบงาน :
4. Computer,
1. จัดอภิปรายกลุ่ม
Visualizer และ
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการ
1.บรรยายหัวข้อการจัดองค์กรภาครัฐ
สอน
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คนอภิปราย 2. Power Point
เกี่ยวกับการจัดองค์กรภาครัฐ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
2. การแต่งกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย
1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
2. การแต่งกายของนักศึกษา
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ

สรศักดิ์
มั่นศิลป์

สรศักดิ์
มั่นศิลป์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

3. หลักในการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
4. การแบ่งส่วนการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทย
5. อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
6. รัฐวิสาหกิจ
7.ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก าร
มหาชน
7
หั ว ข้ อ ก า ร ก ร ะ ท า ล ะ เ มิ ด ข อ ง
(3 ชม.) เจ้าหน้าที่
รายละเอียด
1. ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
2. ความหมายของเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
3. การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
4. การฟ้องคดีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิด
5. คดีเกี่ยวกับการกระทาละเมิดที่อยู่
ในอานาจศาลปกครอง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทาแบบฝึกหัดทดสอบ

3. Computer,
Visualizer และ
Projector

4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.บรรยายหัวข้อการกระทาละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
2.ให้นักศึกษาชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการกระทา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุ่ม

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. วีดีทัศน์
3. Power Point
4. Computer,
Visualizer และ
Projector

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย

2. สืบค้นข้อมูลทาง internet

10

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

6. กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวาไมเป
นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทา
ละเมิด ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ
8
(3 ชม.)

9
(3 ชม.)

-สอบกลางภาค
หัวข้อ การควบคุมการใช้อานาจของ
ฝ่ายปกครอง
รายละเอียด
1.หลักทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการ
ใช้อานาจของฝ่ายปกครอง
2.การควบคุมการใช้อานาจของฝ่าย
ปกครองโดยพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
หั ว ข้ อ หลั ก ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง
รายละเอียด
1. แนวความคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. จัดสอบกลางภาค
2. บรรยายหัวข้อการควบคุมการใช้อานาจ
ของฝ่ายปกครอง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ข้อสอบกลางภาค

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power Point
3. Computer,
Visualizer และ
Projector

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าสอบ สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. ปริมาณการกระทาทุจริตในการ
สอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.บรรยายหัวข้อหลักทั่วไปในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทาแบบฝึกหัดทดสอบ

1. เอกสารประกอบการ
สอน
2. Power Point
3. Computer,
Visualizer และ
Projector

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ
11

สัปดาห์ที่
(ชม.)

10
(3 ชม.)

11
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2. เหตุผลและหลักการของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
3. โครงสร้างพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
4. ขอบเขตการบังคับใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
หัวข้อ หลักทั่วไปในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ต่อ)
รายละเอียด
1. กฎ
2. ข้อยกเว้นการใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
หั ว ข้ อ หลั ก พิ จ ารณาทางปกครอง
สิ ท ธิ ข องคู่ ก รณี และสิ ท ธิ ใ นการ
อุทธรณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายหัวข้อการควบคุมการใช้

สื่อที่ใช้

1. เอกสารประกอบการ
สอน
อานาจของฝ่ายปกครอง
2. Power Point
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจใน 3. Computer,
เนื้อหาที่เรียน
Visualizer และ
กิจกรรม/ใบงาน :
Projector
1. จัดทาแบบฝึกหัดทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการ
1. บรรยายเรื่องหลักพิจารณาทางปกครอง สอน
สิทธิของคู่กรณี และสิทธิในการอุทธรณ์
2. วีดีทัศน์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ
1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

รายละเอียด
1. ความหมายของเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
กฎ หมายวิ ธี ป ฎิ บั ติ ร าช กา ร ท า ง
ปกครอง
2. คู่กรณี
3.ความเป็น กลางของเจ้ าหน้ า ที่ ที่จ ะ
ทาการพิจารณาทางปกครอง
4.การคัดค้านเจ้าหน้าที่
5.การคัดค้านกรรมการ
6.เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้
การพิจารณาทางปกครองเป็นกลาง
7.การพิ จ ารณาทางปกครองย่อ มไม่
เสียไป
8.ข้ อ ยกเว้ น เจ้ า หน้ า ที่ อ าจพิ จ ารณา
ด้วยความไม่เป็นกลางได้
9.กรณีเจ้าหน้าที่หรือกรรมการคนใด
ขาดคุณสมบัติ
10.สิ ทธิที่จ ะได้รั บ การพิจ ารณาจาก
เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจตามกฎหมายและ
มีความเป็นกลาง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทาแบบฝึกหัดทดสอบ

สื่อที่ใช้

3. Power Point
4. Computer,
Visualizer และ
Projector

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

13

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
12
หัวข้อ หลักพิจารณาทางปกครอง
(3 ชม.) สิทธิของคู่กรณี และสิทธิในการ

อุทธรณ์ (ต่อ)
รายละเอียด
1. สิทธิของคู่กรณี
2. รูปแบบคาสั่งทางปกครอง
3. สิทธิในการอุทธรณ์
การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสารประกอบการ
1. บรรยายหัวข้อหลักพิจารณา สอน
ทางปกครอง สิทธิของคู่กรณี 2. Power Point
และสิทธิในการอุทธรณ์
3. Computer,
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม Visualizer และ
และอภิปรายแลกเปลี่ยน
Projector
ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดอภิปรายกลุ่ม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย

2. สืบค้นข้อมูลทาง internet
13
(3 ชม.)

หัวข้อ ศาลปกครองและกระบวนการ
พิจารณาคดีปกครอง
รายละเอียด
1. เหตุผลและหลักการในการ
จัดตั้งศาลปกครอง
2. ชั้นศาลและประเภทของศาล
ปกครอง
3. ระบบตุลาการศาลปกครอง
อานาจหน้าที่ของศาลปกครอง

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องการรับฟังพยานบุคคล
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจใน

เนื้อหาที่เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. จัดทาแบบฝึกหัดทดสอบ
2. มอบหมายหัวข้อรายงานกลุ่ม เพื่อ
นาเสนอในครั้งที่ 15
3. สืบค้นข้อมูลทาง internet

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. เว็บไซต์

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ

14

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
14
หัวข้อ ศาลปกครองและกระบวนการ
(3 ชม.) พิจารณาคดีปกครอง (ต่อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องศาลปกครองและ

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย

15
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเรื่องผู้มีสิทธิฟ้องคดี

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน สรศักดิ์
2. การแต่งกายของนักศึกษา
มั่นศิลป์
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
4. การมีส่วนรวมในการนาเสนอ
รายงาน
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย

1. เอกสารประกอบการ
สอน
กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
รายละเอียด
2. วีดีทัศน์
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจใน 3. Power Point
1. คดีที่ไม่อยู่ในอานาจศาล
ปกครองตามมาตรา 9 วรรค เนื้อหาที่เรียน
4. Computer,
กิจกรรม/ใบงาน :
สอง
Visualizer และ
1.
จั
ด
อภิ
ป
รายกลุ
ม
่
2. คดีที่ไม่อยู่ในอานาจของศาล
Projector
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet
ปกครองในกรณีอื่น
หัวข้อ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
รายละเอียด
1. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้อง
คดีปกครอง
2. ข้อพิจารณาผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ปกครองในระบบกฎหมาย
ไทย
3. หลักเกณฑ์ทั่วไปของผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีปกครอง
4. กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดี

1. เอกสารประกอบการ
สอน
ปกครอง
2. Power Point
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจใน 3. Computer,
เนื้อหาที่เรียน
Visualizer และ
กิจกรรม/ใบงาน :
Projector
1. นาเสนอรายงานกลุ่ม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5. กรณีต้องปฏิบัติดาเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่
กฎหมายกาหนดก่อนฟ้องคดี
6. กรณีไม่ต้องปฏิบัติดาเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่
กฎหมายกาหนดก่อนฟ้องคดี
7. คดีปกครองผู้ฟ้องคดีต้องขอ
ในเรื่องที่ศาลปกครองมี
อานาจพิพากษาหรือมีคาสั่ง
ให้ได้
16
(2 ชม.)

สอบปลายภาค

16

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การตรงต่อเวลาและการแต่งกายของนักศึกษา
- การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
- สอบปลายภาค
- รายงานกลุ่ม
- สอบปลายภาค

10%
10%
10%
10%
60%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
สรศักดิ์ มั่นศิลป์. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จิรนิติ หะวานนท์. (2553).คาอธิบายกฎหมายปกครอง(ภาคทั่วไป). (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ:
สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) ผลการสอบปลายภาค

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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