
 
ตารางบรรยาย วิชา กม 7912 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 

ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14+15 (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร/ รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล/ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ ์

 

 
 

Update 28/03/65 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

1 อาทิตย์ 23 ม.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของฝา่ยปกครองของไทย 
รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล 

 
ZOOM 

2 อาทิตย์ 23 ม.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ความรับผิดของฝา่ยปกครองของไทย 
รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล ZOOM 

3 อาทิตย์ 30 ม.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของฝา่ยปกครองของไทย 
รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล ZOOM 

4 อาทิตย์ 30 ม.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ความรับผิดของฝา่ยปกครองของไทย 
รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล ZOOM 

5 อาทิตย์ 6 ก.พ. 65 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของฝา่ยปกครองของไทย 
รศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล ZOOM 

6 เสาร์ 26 ก.พ. 65 
09.00-12.00 น. 

เงื่อนไขความรับผิดของฝา่ยปกครองฝรั่งเศส  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

7 เสาร์ 5 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของเจ้าหนา้ที่ในความผิดต่อส่วนตัว 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

8 อาทิตย์ 27 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดโดยมีความผิดและความรับผิดโดยปราศจากความผดิ  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

9 เสาร์ 2 เม.ย. 65 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของรัฐนอกเหนือจากการกระท าของ 
ฝ่ายบริหาร การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

 9-10 เม.ย. และ 16-17 เม.ย. ไม่มีการเรียนการสอน 
10 อาทิตย์ 24 เม.ย. 65 

09.00-12.00 น. 
สัมมนาความรับผดิของรัฐ (30 คะแนน)  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้งหนึ่ง 
11 อาทิตย์ 1 พ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
ข้อความคิดว่าด้วยความรับผิดของรัฐ การแบ่งประเภทความรับผดิของ
รัฐกับการก าหนดรูปแบบค าฟ้องคดีปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน 

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
 

ZOOM 

12 พุธ 4 พ.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของรัฐในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมาย
เยอรมัน 

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
 

NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

13 พุธ 4 พ.ค. 65 
17.00-20.00 น. 

ความรับผิดของรัฐในค่าเสียหายจากการรบกวนกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน กรณีความรับผิดจากการเวนคืนกรรมสิทธิ์และความรบัผิด
จากการกระท าที่เสมือนหนึง่การเวนคืน  

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
 

NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

14 เสาร์ 7 พ.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ความรับผิดในการชดใช้คา่ทดแทนอันเนื่องมาจาก 
การละเมิดสิทธิอ่ืนที่ไม่ใชส่ิทธิในทางทรัพย์สนิ 

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
 

NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

15 อาทิตย์ 8 พ.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

ความรับผิดจากนิตสิัมพันธท์างหนี้ในทางปกครอง, สัญญาทาง
ปกครอง, การจัดการงานนอกสัง่ทางปกครอง, ลาภมิควรได้ในทาง
ปกครอง และจากการใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินทางปกครอง 

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
 

NIDA/แจ้งห้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

เสาร์ 18 มิถุนายน 65 
13.00-16.00 น. 

สอบปลายภาค 
NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้งหนึ่ง 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 



 
 
 
 
 

กม 7912 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 
การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล (35 คะแนน)  

สอบปลายภาค สอบปลายภาค เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 
13.00-16.00 น. 

35 คะแนน 

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ (35 คะแนน)  

สอบปลายภาค สอบปลายภาค เสาร์ 18 มิถุนายน 2565 
13.00-16.00 น. 

35 คะแนน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (30 คะแนน)  

รายงานเดี่ยว 
อาทิตย์ 24 เม.ย. 65 
09.00-12.00 น. 

1. ให้นักศึกษาเลือกประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับ 
ความรับผิดของรัฐตามหัวข้อที่ให้เลือก 
โดยไม่ซ้ ากัน และศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมาย/แนวค าพิพากษาของไทย  

2. จัดท าเป็นรายงาน (พิมพ์/เขียน)  
ไม่น้อยกว่า 15 หน้า  

3. ส่งรายงานภายในวันที่ 22 เม.ย. 2565  
เวลา 16.00 น.  
ทางเมล์ bajrawan.n@nida.ac.th  

4. ในการน าเสนอ จะมีการถามค าถาม 
สอบทานความเข้าใจและให้ตอบปากเปล่า 
และอภิปรายในชั้นเรียน 

*วัดผลแล้ว* 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 

ที่ศึกษา (10 คะแนน)  
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กับกฎหมาย/ค าพิพากษา
ของไทย (10 คะแนน) 

3. การตอบค าถามปากเปล่า
ในประเด็นที่ศึกษา  
(10 คะแนน) 

30 คะแนน 

Update 07/05/65 
 
 

 

 


