
    ตารางบรรยาย วิชา กม 7203 กฎหมายปกครองช้ันสูง  
ภาค 2/2565 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18(651)+19(652) (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 

อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ / ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร*  
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 เสาร์ 7 ม.ค. 66 

13.00-16.00 น. 
ภารกิจของรัฐและการจัดองค์กรฝ่ายปกครอง 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ห้อง 6007 ชั้น 6 
อาคารนวมินทร์ 

2 อาทิตย์ 8 ม.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

การกระท าทางปกครอง  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 5008 ชั้น 5 
อาคารนวมินทร์ 

3 อาทิตย์ 8 ม.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 5008 ชั้น 5 
อาคารนวมินทร์ 

4 เสาร์ 21 ม.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

เงื่อนไขความสมบูรณ์ของการออกค าสั่งทางปกครอง  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 5002 ชั้น 5 
อาคารนวมินทร์ 

5 อาทิตย์ 22 ม.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

เงื่อนไขความสมบูรณ์ของการออกค าสั่งทางปกครอง 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 5008 ชั้น 5 
อาคารนวมินทร์ 

6 อาทิตย์ 22 ม.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

เงื่อนไขความสมบูรณ์ของการออกค าสั่งทางปกครอง 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 5008 ชั้น 5 
อาคารนวมินทร์ 

วันที่ 28-29 ม.ค. ร่วมกิจกรรมรับน้อง นิติ นิด้า ณ จังหวัดชลบุรี 
7 อาทิตย์ 5 มี.ค. 66 

09.00-12.00 น. 
มาตรการบังคับทางปกครอง 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ห้อง 8008 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร์ 

8 อาทิตย์ 12 มี.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

ผลของค าสั่งทางปกครอง  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 8008 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร์ 

9 อาทิตย์ 19 มี.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

การทบทวนค าสัง่ทางปกครอง  
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 8008 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร์ 

10 อาทิตย์ 26 มี.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

 
ห้อง 5008 ชั้น 5 
อาคารนวมินทร์ 

11 อาทิตย์ 26 มี.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

สัญญาทางปกครอง 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ห้อง 5008 ชั้น 5 

อาคารนวมินทร์ 
วันที่ 8-9 และ 15-16 เม.ย. 66 ไม่มีการเรียนการสอน 

12 อาทิตย์ 30 เม.ย. 66 
09.00-12.00 น. 

กฎ/มาตรการภายในฝา่ยปกครอง 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ห้อง 8008 ชั้น 8 

อาคารนวมินทร์ 
13 อาทิตย์ 7 พ.ค. 66 

09.00-12.00 น. 
กฎ/มาตรการภายในฝา่ยปกครอง 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ห้อง 8008 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร์ 

14 เสาร์ 13 พ.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

การควบคุมฝ่ายปกครอง 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ห้อง 8008 ชั้น 8 

อาคารนวมินทร์ 
15 อาทิตย์ 14 พ.ค. 66 

09.00-12.00 น. 
การควบคุมฝ่ายปกครอง 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ห้อง 8008 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร์ 

วันเสาร์ 20 พ.ค. 66 
13.00 – 16.00 

สอบปลายภาค 
 

 

Update 17/03/66 

 



 

 

 

กม 7202 กฎหมายปกครองชั้นสูง  

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (65 คะแนน)  

การสอบปลายภาค สอบปลายภาค 2 ข้อ วันเสาร์ 20 พ.ค. 66 
13.00 – 16.00 

65 คะแนน 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (35 คะแนน) 

การสอบปลายภาค สอบปลายภาค 1 ข้อ วันเสาร์ 20 พ.ค. 66 
13.00 – 16.00 

35 คะแนน 

 
 
 

 

 


