
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
รำยวิชำ  กฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
วัน / เวลำ ศุกร์ 13.00-16.00 น.  ห้อง 401 
หลักสูตร นิติศำสตรบัณฑิต           รหัส 61 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรศักดิ์ ม่ันศิลป์ 
 

สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 
Onsite 

21 ส.ค. 63 

หัวข้อ โครงสร้างของวิชา
กฎหมายปกครอง 
รายละเอียด 
1. แนวคิด ลักษณะทั่วไปและ
ที่มาของกฎหมายปกครอง 
2. สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539  
3. สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 
4. สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2542 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายลักษณะขอบเขตของวิชา

กฎหมายในภาพรวม แนวคิด 
ลักษณะทั่วไปและท่ีมาของกฎหมาย
ปกครองอธิบายโครงสร้างของ
กฎหมายปกครอง  

2. ผู้สอนใช้แบบทดสอบความรู้ก่อน
เรียน เพื่อวัดความรู้พ้ืนฐานของ
นักศึกษา 
3. ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
แนวคิดของกฎหมายปกครอง 
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน 
อภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของ
กฎหมายปกครอง  
5. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3.  Computer,  Visualizer  และ 
Projector 
4. WBSC-LMS  
5. Microsoft Teams 

ผศ. สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

2 
Online 

28 ส.ค. 63 

หัวข้อ หลักการพ้ืนฐานกฎหมาย
ปกครอง 
รายละเอียด 
1.ประเภทของกฎหมาย 
2.การแบ่งสาขาในกฎหมาย

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายหัวข้อหลักการพ้ืนฐาน
กฎหมายปกครอง 
2.รับชมวีดีทัศน์เก่ียวกับหลักนิติรัฐ 
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

มหาชน 
3.ข้อแตกต่างและความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายปกครอง 
4.หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
5.หลักนิติรัฐ 
6,หลักประโยชน์สาธารณะ 
7.ความหมายของฝ่ายปกครอง 
8.การใช้และการตีความ
กฎหมายปกครอง 

ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับข้อแตกต่างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 
ทางอินเตอร์เน็ต 
4. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

3 
Online 

4 ก.ย. 63 
 

หัวข้อ การกระท าทางปกครอง 
รายละเอียด 
1.นิติกรรมทางปกครอง 
2.สัญญาทางปกครอง 
3.ปฏิบัติการทางปกครอง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.บรรยายหัวข้อการกระท าทาง
ปกครอง  
2.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน
อภิปรายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน
เพ่ือมาน าเสนอข้อมูลที่ได้  
3. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams  

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

4 
Onsite 

11 ก.ย. 63 
 

หัวข้อ หลักความชอบด้วย
กฎหมาย 
รายละเอียด 
1.หลักเกณฑ์ของหลักความชอบ
ด้วยกฎหมาย 
2.หลักความชอบด้วยกฎหมาย
การก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ในทาง
กฎหมายปกครอง 
3.การควบคุมมิให้กฎหมายขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อหลักความชอบด้วย
กฎหมาย 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน 
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในเรื่อง
หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
3. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

5 
Online 

18 ก.ย. 63 

หัวข้อ การจัดองค์กรภาครัฐ
รายละเอียด 
1.ที่มาและวิวัฒนาการของรัฐ 
2.แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
รัฐ 
3. องค์ประกอบของรัฐ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อการจัดองค์กรภาครัฐ 
2. ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับท่ีมา
และวิวัฒนาการของรัฐ 
3. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

6 
Onsite 

25 ก.ย. 63 

หัวข้อ การจัดองค์กรภาครัฐ(ต่อ)  
รายละเอียด 

1. หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการจัด
องค์กรภาครัฐ 

2. ประเภทของรัฐ 
3. หลักในการจัดระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
4. การแบ่งส่วนการบริหาร

ราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทย 

5. อ านาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี 

6. รัฐวิสาหกิจ 
7. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ

มหาชน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อการจัดองค์กร

ภาครัฐ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 

คนอภิปรายเกี่ยวกับการจัด
องค์กรภาครัฐ 

3. มอบหมายค าถามทบทวน 
 

สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

  
 
 

  

7 
Online 

2 ต.ค. 63 

หัวข้อ การกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 
รายละเอียด 

1. ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อการกระท าละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 

ให้นักศึกษาชมวิดีทัศน์เก่ียวกับการ

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

กฎหมายความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 

2. ความหมายของเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 

3. การกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

4. การฟ้องคดีเจ้าหน้าที่กระท า
ละเมิด 

5. คดีเก่ียวกับการกระท าละเมิด
ที่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง 

6. กรณีท่ีศาลปกครองวินิจฉัย ว
าไมเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระท าละเมิด ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (3)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ 

กระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน
อภิปรายเกี่ยวกับการกระท าละเมิด
ของเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มเลือกตัวแทนเพ่ือมาน าเสนอ
ข้อมูลที่ได้ 
3.  มอบหมายค าถามทบทวน 

สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 
 

8 
Online 

9 ต.ค. 63 

หัวข้อ การควบคุมการใช้อ านาจ
ของฝ่ายปกครอง 
รายละเอียด 

1. หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการ
ควบคุมการใช้อ านาจ
ของฝ่ายปกครอง 

2. การควบคุมการใช้
อ านาจของฝ่าย
ปกครองโดย
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อการควบคุมการใช้

อ านาจของฝ่ายปกครอง 
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน 

อภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมการ
ใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง 

3.  มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

9 
Onsite 

16 ต.ค. 63 

หัวข้อ หลักทั่วไปในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
รายละเอียด 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทาง

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อหลักท่ัวไปในการ

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้สอน 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

ปกครอง 
2. เหตุผลและหลักการ

ของพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 

3. โครงสร้าง
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 

1. ขอบเขตการบังคับใช้
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน 
และท าการศึกษาโดยการค้นคว้าข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับแนวความคิด
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
4. มอบหมายค าถามทบทวน 
 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams  

10 
Online 

23 ต.ค 63 

หัวข้อ หลักทั่วไปในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ต่อ) 
รายละเอียด 

1. กฎ 
2. ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

กฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อการควบคุมการ

ใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-

4 คน คว้าทางอินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับกฎ แล้วส่งตัวแทน
น าเสนอต่อหน้าชั้นเรียน 

3. มอบหมายค าถามทบทวน 
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ 5 คน 

แล้วมอบหมายให้ท ารายงาน
เป็นรูปเล่มเพื่อน าเสนอในการ
บรรยายครั้งที่ 15 

 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

11 
Online  

30 ต.ค 63 
 

หัวข้อ หลักพิจารณาทาง
ปกครอง สิทธิของคู่กรณี และ
สิทธิในการอุทธรณ์ รายละเอียด 
1. ความหมายของเจ้าหน้าที่

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อหลักพิจารณา

ทางปกครอง สิทธิของคู่กรณี 
และสิทธิในการอุทธรณ์ 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

ตามกฎหมายวิธีปฎิบัติราชการ
ทางปกครอง 
2. คู่กรณี 
3.ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
ที่จะท าการพิจารณาทาง
ปกครอง 
4.การคัดค้านเจ้าหน้าที่ 
5.การคัดค้านกรรมการ 
6.เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจ
ท าให้การพิจารณาทางปกครอง
เป็นกลาง 
7.การพิจารณาทางปกครองย่อม
ไม่เสียไป 
8.ข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่อาจ
พิจารณาด้วยความไม่เป็นกลาง
ได้ 
9.กรณีเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ
คนใดขาดคุณสมบัติ 
10.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
จากเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตาม
กฎหมายและมีความเป็นกลาง 
 
 

2. ให้นักศึกษาชมวิดีทัศน์ 
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 

คน และอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกบัวีดีทัศน์ที่รับชม 

4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ร่วมกัน 

5. มอบหมายค าถามทบทวน 
 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams  
 
 
 
 
 
 

12 
Online 

6 พ.ย.63 

หัวข้อ หลักพิจารณาทาง
ปกครอง สิทธิของคู่กรณี และ
สิทธิในการอุทธรณ์ (ต่อ) 
รายละเอียด 

1. สิทธิของคู่กรณี 
2. รูปแบบค าสั่งทาง

ปกครอง 
3. สิทธิในการอุทธรณ์ 
4. การอุทธรณ์ค าสั่งทาง

ปกครอง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อหลักพิจารณา

ทางปกครอง สิทธิของคู่กรณี 
และสิทธิในการอุทธรณ์ 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 

3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ร่วมกัน 

4. มอบหมายค าถามทบทวน 
 สื่อการเรียน :   

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

13 
Onsite  

13 พ.ย.63 

หัวข้อ ศาลปกครองและ
กระบวนการพิจารณาคดี
ปกครอง 
รายละเอียด 

1. เหตุผลและหลักการใน
การจัดตั้งศาลปกครอง 

2. ชั้นศาลและประเภท
ของศาลปกครอง 

3. ระบบตุลาการศาล
ปกครอง 

4. อ านาจหน้าที่ของศาล
ปกครอง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อศาลปกครอง

และกระบวนการพิจารณาคดี
ปกครอง  

2. ดูวีดีทัศน์ศาลปกครอง 
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
และอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับศาล
ปกครอง                                      
4. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

14 
Online 

20 พ.ย.63 

หัวข้อ ศาลปกครองและ
กระบวนการพิจารณาคดี
ปกครอง (ต่อ) 
รายละเอียด 

1. คดีท่ีไม่อยู่ในอ านาจ
ศาลปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคสอง 

2. คดีท่ีไม่อยู่ในอ านาจ
ของศาลปกครองใน
กรณีอ่ืน 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อศาลปกครอง

และกระบวนการพิจารณาคดี
ปกครอง 

2. ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์คดี
ปกครอง 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมทางอินเตอร์เน็ต 
แล้ยน าข้อมูลมาซักถามและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้สอน 

4. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  

ผศ. 
สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 



สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

4. Microsoft Teams 
15 

Onsite  
27 พ.ย.63 

หัวข้อ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง 
รายละเอียด 

1. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มี
สิทธิฟ้องคดีปกครอง 

2. ข้อพิจารณาผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีปกครองใน
ระบบกฎหมายไทย 

3. หลักเกณฑ์ท่ัวไปของผู้มี
สิทธิฟ้องคดีปกครอง 

4. กรณีท่ีไม่ถือว่าเป็นผู้มี
สิทธิฟ้องคดี 

5. กรณีต้องปฏิบัติ
ด าเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนดก่อน
ฟ้องคดี 

6. กรณีไม่ต้องปฏิบัติ
ด าเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนดก่อน
ฟ้องคดี 

7. คดีปกครองผู้ฟ้องคดี
ต้องขอในเรื่องที่ศาล
ปกครองมีอ านาจ
พิพากษาหรือมีค าสั่งให้
ได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน  
1. บรรยายหัวข้อผู้มีสิทธิฟ้องคดี

ปกครอง 
2. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่

มอบให้จัดท าในการบรรยาย
ครั้งที่ 10 

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 4-5 
คน อภิปรายเกี่ยวกับการ
น าเสนอรายงานของนักศึกษา
กลุ่มอ่ืน เกี่ยวกับความรู้ที่
ได้รับ 

4. ให้นักศึกษาจดบันทึกความรู้
ในสมุดจด 

5. มอบหมายค าถามทบทวน 
สื่อการเรียน :   
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point  
3. WBSC-LMS  
4. Microsoft Teams 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

16 สอบปลายภาค 3 การผ่านเกณฑ์การประเมินของ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

 


