
   

ตารางบรรยาย วิชา กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง  
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18-19 (สาขาวชิาเอกกฎหมายมหาชน) 

อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ / ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร* / อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอยีดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 อาทิตย์ 5 ก.พ. 66 

09.00-12.00 น. 
การพิจารณาคดีปกครองไทย  

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
 

ห้อง 4004 ชั้น 4 
อาคารนวมินทร ์

2 เสาร์ 25 ก.พ. 66 
09.00-12.00 น. 

ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ห้อง 4004 ชั้น 4 
อาคารนวมินทร ์

3 เสาร์ 25 ก.พ. 66 
13.00-16.00 น. 

ลักษณะพิเศษว่าด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ห้อง 4004 ชั้น 4 
อาคารนวมินทร ์

4 อาทิตย์ 26 ก.พ. 66 
09.00-12.00 น. 

หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ห้อง 4004 ชั้น 4 

อาคารนวมินทร ์
5 อาทิตย์ 26 ก.พ. 66 

13.00-16.00 น. 
ลำดับการพิจารณาประเด็นในคดีของศาล
ปกครอง 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ห้อง 4004 ชั้น 4 
อาคารนวมินทร ์

6 อาทิตย์ 5 มี.ค. 66 
13.00-17.00 น. 

หลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนญูเกี่ยวกับคดี
ปกครอง 
ของเยอรมัน 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ ห้อง 8002 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร ์

7 อาทิตย์ 12 ม.ีค. 66 
13.00-17.00 น. 

เงื่อนไขทางการเมืองคดีปกครองเยอรมัน 
ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ ห้อง 8002 ชั้น 8 

อาคารนวมินทร ์
8 อาทิตย์ 19 ม.ีค. 66 

13.00-17.00 น. 
ประเภทคดีปกครองเยอรมัน 

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ ห้อง 8002 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร ์

9 อาทิตย์ 2 เม.ย. 66 
13.00-16.00 น. 

กฎหมายวิธพีิจารณาคดีปกครองเยอรมัน 
ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ ห้อง 8002 ชั้น 8 

อาคารนวมินทร ์

8-9 เม.ย. และ 15-16 เม.ย. ไม่มีการเรียนการสอน 
10 อาทิตย์ 23 เม.ย. 66 

13.00-17.00 น. 
หลักการพื้นฐานของคดีปกครอง การ
พิจารณาคดีปกครอง และอำนาจศาล
ปกครองฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ห้อง 8002 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร ์

11 อาทิตย์ 30 เม.ย. 66 
13.00-17.00 น. 

หลักการสำคัญเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง  
(ชั้นรับฟอ้ง) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ห้อง 8002 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร ์

12 เสาร์ 13 พ.ค. 66 
13.00-17.00 น. 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีใน
ศาล  
(ชั้นพิจารณา) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ห้อง 8002 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร ์

13 อาทิตย์ 14 พ.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีใน
ศาล  
(ชั้นพิพากษา) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ห้อง 8002 ชั้น 8 
อาคารนวมินทร ์

วันอาทิตย ์ 11 มิ.ย. 66 
13.00-16.00 น. 
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กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/
อาจารย์ผู้วัดผล 

วิธีการวัดผล กำหนดการวดัผล คะแนนรวม 

อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (30 คะแนน)  
การสอบปลายภาค สอบปลายภาค วันอาทิตย ์11 มิถุนายน 66 

13.00-16.00 น. 
30 คะแนน 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  (35 คะแนน) 
รายงานเด่ียว 1. ส่งรายงานในรูปแบบ PDF  

2. ส่งที ่llm.report@nida.ac.th 
3. ส่งจากเมล์ @STU เท่านั้น 
4. ตั้งชื่อเรื่อง  

“รายงาน กม 7204 ศ.ดร.บรรเจิด รหัสนักศึกษา” 

ภายในวันที่ .........  
(เวลา 16.00 น.) 

35 คะแนน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยรู (35 คะแนน)  
1. รายงานเดี่ยว ให้นักศึกษาเลอืกประเด็นที่สนใจในกฎหมาย 

วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส 1 ประเด็น และศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย  
จัดทำเป็นรายงาน “เขียนด้วยลายมือ” 
จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
ส่งพร้อมข้อสอบ ในวันสอบปลายภาค 
หากไม่ส่งตามกำหนดเวลา คะแนนเป็น 0 

รายงาน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1. ความถูกต้องของเนื้อหาที่ 
ศึกษา (8 คะแนน)  
2. การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย (7 คะแนน) 
3. ส่งพร้อมข้อสอบ 
วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 66 

15 คะแนน 

2. การสอบปลาย
ภาค 

สอบปลายภาค วันอาทิตย ์11 มิถุนายน 66 
13.00-16.00 น. 

20 คะแนน 
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