
ตารางบรรยาย วิชา กม 7914 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14+15 (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 

อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ/ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร/ อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์* 
 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 เสาร์ 12 ก.พ. 65 

13.00-16.00 น. 
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนพิจารณาทางปกครอง ความเปน็มา
และสถานะของพระราชบัญญตัวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ ์
 

ZOOM 

2 อาทิตย์ 13 ก.พ. 65 
09.00-12.00 น. 

สถานะของผู้ร่วมในการพิจารณาทางปกครอง : คู่กรณ ี
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงป้องกัน : หลักความไมม่ี
ส่วนได้เสีย หลักการรับฟัง หลักการให้เหตุผล 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
 

ZOOM 

3 อาทิตย์ 13 ก.พ. 65 
13.00-16.00 น. 

การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงแก้ไข :  
การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
 

ZOOM 

4 อาทิตย์ 6 มี.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

คุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงแก้ไข :  
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
 

ZOOM 

5 อาทิตย์ 13 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายเยอรมัน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

6 อาทิตย์ 20 มี.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายเยอรมัน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

7 อาทิตย์ 3 เม.ย. 65 
08.00-12.00 น. 

ประมวลกฎหมายวา่ด้วยความสมัพันธ์ระหว่างประชาชนและ
หน่วยงานทางปกครอง : เจ้าหน้าที่ฝา่ยปกครอง 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

 9-10 เม.ย. และ 16-17 เม.ย. ไม่มีการเรียนการสอน 
8 เสาร์ 23 เม.ย. 65 

09.00-12.00 น. 
ประสิทธิภาพในการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง : 
มาตรการบังคับทางปกครอง 

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
 

ZOOM 

9 เสาร์ 30 เม.ย. 65 
09.00-12.00 น. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายเยอรมัน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

10 อาทิตย์ 1 พ.ค. 65 
08.00-12.00 น. 

การกระท าทางปกครองและการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมาย 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

11 อาทิตย ์8 พ.ค. 65 
08.00-12.00 น. 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง 
ผลของค าสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครอง 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ZOOM 

12 เสาร์ 14 พ.ค. 65 
09.00-12.00 น. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายเยอรมัน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

13 เสาร์ 14 พ.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายเยอรมัน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ZOOM 

14 เสาร์ 14 พ.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

สัมมนากฎหมายวิธปีฏิบัติราชการทางปกครองเปรียบเทียบ  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ZOOM 

เสาร์ 4 มิถุนายน 65 
13.00-16.00 น. 

สอบปลายภาค 
NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้งหนึ่ง 
 

Update 07/05/65 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 



 

 

 

กม 7914 กฎหมายวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (35 คะแนน)  

การสอบปลายภาค สอบปลายภาค 2 ข้อ เสาร์ 4 มิ.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

35 คะแนน 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (35 คะแนน)  
รายงาน  
 

1. ส่งรายงานในรูปแบบ PDF ภายในวันพุธที่ 
15 มิ.ย. 65 (เวลา 16.00 น.)  

2. ส่งที่ llm.report@nida.ac.th 
3. ส่งจากเมล์ @STU เท่านั้น 
4. ตั้งชื่อเรื่อง “รายงาน กม 7914 ศ.ดร.บรรเจิด 

ตามด้วยรหัสนักศึกษา” 

พุธที่ 15 มิ.ย. 65  
ภายใน 16.00 น. 

35 คะแนน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (30 คะแนน)  
1. รายงานเดี่ยวและการ
สอบปากเปล่า 

1. ให้นักศึกษาเลือกประเด็นที่สนใจในกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของฝรั่งเศส  
1 ประเด็น และศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทย  

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

3. ส่งรายงานวันที่ 30 มิ.ย. 65 (16.00 น.)  
ทางเมล์ bajrawan.n@nida.ac.th  

4. ส่งจากเมล์ @STU เท่านั้น 
5. ระยะเวลาการน าเสนอ 15 นาที  

และสอบปากเปล่า 5 นาที 
6. น าเสนอและสอบปากเปล่า 

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65 (13.00 น. เป็นต้นไป) 

เสาร์ที่ 2 ก.ค. 65  
13.00 น. เป็นต้นไป 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 

ที่ศึกษาของรายงานและ
ความเข้าใจในเนื้อหาของ
รายงาน (15 คะแนน)  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย  
(5 คะแนน) 

3. สอบปากเปล่าในหัวข้อที่
น าเสนอ (10 คะแนน) 

30 คะแนน 

Update 07/05/65 
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