คํานํา
วิชากฎหมายปกครอง เป็ นวิชาทีศึกษาเกียวกับประวัติ ความหมาย วิวฒ
ั นาการ ของกฎหมายปกครองในประเทศไทย
ความหมายของฝ่ ายปกครอง กิจกรรมของฝ่ ายปกครอง การจัดทําบริ การสาธารณะ นิ ติกรรมทางปกครอง สัญญาทางปกครอง
การจัด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของไทย ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้า ที การปฎิ บ ัติร าชการทางปกครอง
ความหมายของศาลปกครอง คดีทีอยูใ่ นอํานาจศาลปกครอง คดีทีไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง การฟ้ องคดีปกครองนัน
ต้องฟ้ องทีศาลไหน การดําเนินคดีทีศาลปกครองต้องทําอย่างไร และการจัดตังศาลปกครองมีและมี ผลกระทบอย่างไร เมือ
นักศึกษาได้ทราบถึงขอบเขตวิชาดังกล่า วย่อมสามารถนํา ไปใช้ใ นการศึก ษาขันสู งได้และสามารถนําไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพด้านกฎหมายได้ดว้ ย

สรศักดิ มันศิลป์

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้ อมูลทัวไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

3
3
4
5
9
9

รายวิชา กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
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กฎหมายปกครอง
Adminstrative Law

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผสู ้ อน นายสรศักดิ มันศิลป์
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 1 / ชันปี ที 2
6. รายวิชาทีต้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่ าสุ ด
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หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจ พืนฐานกฎหมายปกครอง ประวัติ ความหมาย วิว ฒ
ั นาการ ของกฎหมาย
ปกครอง ความหมายของฝ่ ายปกครอง กิจกรรมของฝ่ ายปกครอง การจัดทําบริ การสาธารณะ นิ ติกรรมทางปกครอง สัญญาทาง
ปกครอง การจัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินของไทย ความรั บผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที การปฎิบตั ิราชการทางปกครอง
ความหมายของศาลปกครอง คดีทีอยูใ่ นอํานาจศาลปกครอง คดีทีไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง การฟ้ องคดีปกครองนันต้อง
ฟ้ องทีศาลไหน การดําเนินคดีทีศาลปกครองต้องทําอย่างไร เพือการวินิจฉัยปั ญหาข้อเท็จจริ งให้เหมาะสมตามบริ บททางสังคม
และสถานการณ์

. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) มีความรู ้ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ และประเภทกฎหมายปกครอง อย่างเพียงพอในการใช้ชีวิตประจําวันและการทํางาน
2) มีความเข้าใจความหมายของฝ่ ายปกครอง กิจกรรมของฝ่ ายปกครอง การจัดทําบริ การสาธารณะ นิติกรรมทางปกครอง สัญญา
ทางปกครอง การจัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินของไทยเพียงพอในการใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน
) มีความเข้าใจความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที การปฎิบตั ิราชการทางปกครอง อํานาจหน้าทีของศาลปกครองเพียงพอในการ
ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน
) รู ้วิธีปรับใช้กฎหมายปกครองสอดคล้องกับหลักสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชน
) สามารถศึกษาปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญจากคดีตวั อย่าง , คําวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลฎีกาทีสอดคล้องกับความ
ต้องการของ ชุมชน สังคมหรื อองค์กรของตนได้

หมวดที ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการปกครอง หลักการปกครองของรัฐและเจ้าหน้าทีของรัฐ สิ ทธิและหน้าทีระหว่างรัฐกับเอกชน
และระหว่างเอกชนกับรัฐ การบริ การสาธารณะ คําสั งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและ
เจ้าหน้าทีของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง
Study concepts of theories of administration,principle of state administration as well as state officials,rights and
responsibility commitments between state and private, public administration, public authority, regulative action and administrative
law enforcement action, the monitoring of state power and state official, including the rule of law.
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัวโมง
ต่อสัปดาห์

3. จํานวนชัวโมงต่ อสั ปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต้องการ)

หมวดที การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
- เข้าใจและไม่ใช้ช่องว่างกฎหมายไปใช้ในทางทีมิชอบ
- มองเห็นความโปร่ งใสในการทํางานของศาลยุติธรรม
- ตระหนักถึงความเป็ นกลางในกระบวนการยุติธรรม
.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลฎีกา
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเกียวข้อง
.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานทีได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย
2. ความรู้
. ความรู้ทีต้ องได้ รับ
.มีความรู ้ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ และของกฎหมายปกครอง
.รู ้ถึงความหมายของศาลปกครอง การดําเนินคดีในศาลปกครองเพียงพอในการใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน
. วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึ กษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ
ข้อมูลทีเกียวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
. วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเกียวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศกึ ษา

3. ทักษะทางปัญญา
.1 ทักษะทางปัญญาทีต้ องพัฒนา
มี ค วามสามารถด้า นทัก ษะของกฎหมายปกครอง ในการ วิ นิ จ ฉั ย และการปรั บ ใช้ไ ด้อ ย่า งคล่ อ งแคล่ ว และประสบ
ความสําเร็ จในการให้คาํ ปรึ กษา
.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษาเกียวกับคดีปกครอง
3. วิธีการประเมินผล
สอบท้ายชัวโมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
. วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายปกครองทีเปลียนไป อ่านบทความทีเกียวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
. วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพือน
- รายงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื อสารทังการพูด การฟัง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชันเรี ยน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื องมือ และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน

นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื อเทคโนโลยี
การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง
3

1

แนะนําบทเรี ยนและเป็ นการสอบถาม
ความรู ้พืนฐานทาง
กฎหมายปกครอง
แนะนําวิธีการเรี ยน การประเมินผล
และการทําข้อสอบ

2

บทที ความรู ้เบืองต้นเกียวกับ
ปกครอง
- ความหมายของกฎหมายปกครอง

3

บทที ประวัติความเป็ นมาของ
กฎหมายปกครองไทย

4-5

บทที ความหมายของฝ่ ายปกครอง
- กิจกรรมของฝ่ ายปกครอง
- การจัดทําบริ การสาธารณะ

6

6 -7

บทที นิติกรรมทางปกครอง
- สัญญาทางปกครอง

6

8

-สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค

3

3

กิจกรรมการเรียน การสอน สื อทีใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนําตัวและอธิบายเนือหา สรศักดิ
รายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมายของรายวิชา มันศิลป์
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ และwebsite เพิ มเติม
2. ถามตอบความรู ้พืนฐานเกียวกับสิ ทธ
เสรี ภาพเบืองต้นตามรัฐธรรมนูญ
และร่ วมแสดงความคิดเห็น
1.เข้าสู่ เนือหาบทนํา บรรยายประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที 1
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมที 2
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมที 3
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที 4
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
ทดสอบโจทย์ ข้อ

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ

สั ปดาห์ ที

9

10-11

-

15

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

บทที การจัดระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดินของไทย

3

- ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที

6

- การปฎิบตั ิราชการทางปกครอง

3

บทที ความหมายของศาลปกครอง
- คดีทีอยูใ่ นอํานาจศาลปกครอง
- คดีทีไม่อยูใ่ นอํานาจของศาล
ปกครอง การฟ้ องคดีปกครองนันต้อง
ฟ้ องทีศาลไหน การดําเนินคดีทีศาล
ปกครองต้องทําอย่างไร
- การฟ้ องคดีปกครองนันต้องฟ้ องที
ศาลไหน
- การดําเนินคดีทีศาลปกครองต้องทํา
อย่างไร
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียน การสอน สื อทีใช้ (ถ้ ามี)

1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมกิจกรรมที
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมที
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที 7
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที 8
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
1.บรรยายเนือหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที 8
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
ทดสอบด้วยโจทย์ 4 ข้อ โดยวัดความรู ้ของ
บทเรี ยนที -

ผู้สอน
มันศิลป์
สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

สรศักดิ
มันศิลป์

2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ทีประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

1

สอบท้ายชัวโมง
สอบปลายภาค

-

2

วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การเข้าชันเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความคิดเห็นใน
ชันเรี ยน

%
50%

ตลอดภาค
การศึกษา

0%

ตลอดภาคการศึกษา

0%

หมวดที ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
.จิรนิติ หะวานนท์ , คําอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคทัวไป) ,สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
,กรุ งเทพมหานคร
. ฤทัย หงส์สิริ, ศาลปกครองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง , สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา,
กรุ งเทพมหานคร

หมวดที การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้
ดังนี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการเรี ยนรู ้ ในวิชา ได้จ าก
การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืน หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไม่ใช่อาจารย์
ประจําหลักสู ตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน การเรี ยนรู ้ ของนัก ศึกษา โดยตรวจสอบข้อ สอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรั บปรุ งการสอน และรายละเอียด
วิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
- เปลียนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพือให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื องการประยุกต์ความรู ้

การออกข้อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็ นแบบอัตนัย (จํานวน... ...ข้อ) โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู้
ด้านพุทธพิสยั ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี

บทที -2
จํานวน ข้อ
บทที จํานวน ข้อ
บทที
จํานวน ข้อ
บทที
จํานวน ข้อ
รวม
ร้อยละ

ความจํา

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

การสั งเคราะห์

การประเมินค่า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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