
 
ตารางบรรยาย วิชา กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง 

ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 21+22 (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ / ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร* / อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 

 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 อาทิตย์ 5 ก.พ. 66 

09.00-12.00 น. 
การพิจารณาคดปีกครองไทย  

อ.ดร.ประสาท พงษส์ุวรรณ์ 
 

4004 ชั้น 4 
อาคารนวมินทรฯ 

2 จันทร์ 16 ก.พ. 66 
09.00-12.00 น. 

หลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนญูเก่ียวกับคดีปกครองของ
เยอรมัน 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 6006 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

3 เสาร ์25 ก.พ. 66 
09.00-12.00 น. 

ข้อความคิดทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

อ.ดร.ประสาท พงษส์ุวรรณ์ 4004 ชั้น 4 
อาคารนวมินทรฯ 

4 เสาร ์25 ก.พ. 66 
13.00-16.00 น. 

ลักษณะพิเศษว่าด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
อ.ดร.ประสาท พงษส์ุวรรณ์ 4004 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 
5 อาทิตย์ 26 ก.พ. 66 

09.00-12.00 น. 
หลักทั่วไปวา่ด้วยวิธีพจิารณาคดปีกครอง 

อ.ดร.ประสาท พงษส์ุวรรณ์ 4004 ชั้น 4 
อาคารนวมินทรฯ 

6 อาทิตย์ 26 ก.พ. 66 
13.00-16.00 น. 

ล าดับการพิจารณาประเด็นในคดีของศาลปกครอง 
อ.ดร.ประสาท พงษส์ุวรรณ์ 4004 ชั้น 4 

อาคารนวมินทรฯ 
7 พฤหัสบดี 9 มี.ค. 66 

08.30-11.30 น. 
เงื่อนไขทางการเมืองคดีปกครองเยอรมัน 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

8 จันทร์ 20 มี.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

ประเภทคดีปกครองเยอรมัน 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 6009 ชั้น 6 

อาคารนวมินทรฯ 
9 จันทร์ 27 มี.ค. 66 

08.30-11.30 น. 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดปีกครองเยอรมัน 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

วันที่ 3-16 เม.ย. 66 ไม่มีการเรียนการสอน 
10 พุธ 19 เม.ย. 66 

08.30-11.30 น. 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดปีกครองเยอรมัน 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

11 พุธ 19 เม.ย. 66 
13.00-16.00 น. 

หลักการพื้นฐานของคดปีกครอง การพิจารณาคดี
ปกครอง และอ านาจศาลปกครองฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

12 อังคาร 25 เม.ย. 66 
08.30-11.30 น. 

หลักการพื้นฐานของคดปีกครอง การพิจารณาคดี
ปกครอง และอ านาจศาลปกครองฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

13 พุธ 26 เม.ย. 66 
13.00-16.00 น. 

หลักการส าคัญเก่ียวกับการฟ้องคดีปกครอง  
(ชั้นรับฟ้อง) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

14 จันทร์ 1 พ.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการด าเนินคดีในศาล  
(ชั้นพิจารณา) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

15 จันทร์ 8 พ.ค. 66 
13.00-16.00 น. 

หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการด าเนินคดีในศาล  
(ชั้นพิพากษา) 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 6009 ชั้น 6 
อาคารนวมินทรฯ 

วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 66 
13.00-16.00 น. 

สอบปลายภาค 
NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้งหนึ่ง 
 

Update 23/03/6 

ยนืยนัตารางทั้งวิชาแลว้ 



 
 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ (30 คะแนน)  
การสอบปลายภาค สอบปลายภาค วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 66 

09.00-12.00 น. 
30 คะแนน 

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

2. ส่งที่ llm.report@nida.ac.th 
3. ส่งจากเมล์ @STU เท่านั้น 
4. ตั้งชื่อเรื่อง 
“รายงาน กม 7204 ศ.ดร.บรรเจิด รหัส
นักศึกษา” 

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

35 คะแนน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (35 คะแนน)  
1. รายงานเดี่ยว ให้นักศึกษาเลือกประเด็นที่สนใจในกฎหมาย 

วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส 1 ประเด็น 
และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย  
จัดท าเป็นรายงาน “เขียนด้วยลายมือ” 
จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
ส่งพร้อมข้อสอบ ในวันสอบปลายภาค 
หากไม่ส่งตามก าหนดเวลา คะแนนเป็น 0 

รายงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความถูกต้องของเนื้อหาที่
ศึกษา (8 คะแนน)  
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย (7 คะแนน) 
3. ส่งพร้อมข้อสอบวันเสาร์ 11 
มิถุนายน 66 

15 คะแนน 

2. การสอบปลายภาค สอบปลายภาค วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 66 
09.00-12.00 น. 

20 คะแนน 

 
Update 23/03/66 

 
 

 


