
 

ตารางบรรยาย วิชา กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรบัผิดของรัฐ 

ประจำภาค 2/2565 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ รุ่นที ่641+642 (มหาชน) / ภาคปกติ รุ่น 19(มหาชน) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร/ รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล/ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
1 เสาร์ 14 ม.ค. 66 

09.00-12.00 น. 
ความรับผิดของฝ่ายปกครองของไทย 

รศ.ดร.เอกบญุ  วงศ์สวัสด์ิกุล 
 

ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

2 เสาร์ 21 ม.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของฝ่ายปกครองของไทย 
รศ.ดร.เอกบญุ  วงศ์สวัสด์ิกุล ห้อง 7009 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ 
วันที่ 28-29 ร่วมกิจกรรมรับนอ้ง นิติ นิด้า ณ จังหวัดชลบรุ ี

3 เสาร์ 4 ก.พ. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของฝ่ายปกครองของไทย 
รศ.ดร.เอกบญุ  วงศ์สวัสด์ิกุล ห้อง 7009 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ 
4 เสาร์ 11 ก.พ. 66 

09.00-12.00 น. 
ความรับผิดของฝ่ายปกครองของไทย รศ.ดร.เอกบญุ  วงศ์สวัสด์ิกุล 

ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

5 เสาร์ 18 ก.พ. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของฝ่ายปกครองของไทย รศ.ดร.เอกบญุ  วงศ์สวัสด์ิกุล 
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

6 เสาร์ 25 ก.พ. 66 
09.00-12.00 น. 

ข้อความคิดว่าด้วยความรับผดิของรัฐ การแบ่งประเภทความ
รับผิดของรัฐกับการกำหนดรูปแบบคำฟ้องคดีปกครองใน
ระบบกฎหมายเยอรมนั 

รศ.ดร.ตอ่พงศ์ กิตติยานุพงศ ์
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

7 เสาร์ 4 มี.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของรัฐในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ในระบบ
กฎหมายเยอรมนั 

รศ.ดร.ตอ่พงศ์ กิตติยานุพงศ ์
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

8 เสาร์ 11 มี.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดของรัฐในค่าเสียหายจากการรบกวนกรรมสิทธิ์
ของเอกชน กรณีความรับผิดจากการเวนคืนกรรมสิทธิ์และ
ความรับผิดจากการกระทำที่เสมือนหนึ่งการเวนคืน  

รศ.ดร.ตอ่พงศ์ กิตติยานุพงศ ์
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

9 เสาร์ 18 มี.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนอันเนือ่งมาจาก 
การละเมิดสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธใินทางทรัพย์สิน 

รศ.ดร.ตอ่พงศ์ กิตติยานุพงศ ์
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

10 เสาร์ 25 มี.ค. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดจากนิติสัมพนัธ์ทางหนี้ในทางปกครอง, สัญญา
ทางปกครอง, การจัดการงานนอกสั่งทางปกครอง, ลาภมิ
ควรได้ในทางปกครอง และจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ทางปกครอง 

รศ.ดร.ตอ่พงศ์ กิตติยานุพงศ ์

ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

11 เสาร์ 1 เม.ย. 66 
09.00-12.00 น. 

เงื่อนไขความรับผิดของฝ่ายปกครองฝรั่งเศส ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

วันที่ 8-9 และ 15-16 เม.ย. 66 ไม่มีการเรียนการสอน 
12 เสาร์ 22 เม.ย. 66 

09.00-12.00 น. 
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในความผิดตอ่ส่วนตัว  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

13 เสาร์ 29 เม.ย. 66 
09.00-12.00 น. 

ความรับผิดโดยมีความผิดและความรับผิดโดยปราศจาก
ความผิด 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

UPDATE  25/03/2566 



 

 
 

 
 
 
 

กม 7912 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 
การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวดัผล คะแนนรวม 
รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล (35 คะแนน)  
สอบปลายภาค สอบปลายภาค  35 คะแนน 
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ ์(35 คะแนน)  
สอบปลายภาค สอบปลายภาค  35 คะแนน 
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยรู (30 คะแนน)  
รายงานเดี่ยว+สอบปาก
เปล่า 
 

1. ให้นักศึกษาเลอืกประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับ 
ความรับผิดของรัฐตามหัวข้อที่ให้เลือก 
โดยไม่ซ้ำกัน และศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมาย/แนวคำพิพากษาของไทย  

2. จัดทำเป็นรายงาน (เขียน)  
ไม่น้อยกว่า 15 หน้า  

3. ส่งรายงาน ทางเมล์ 
bajrawan.n@nida.ac.th  

4. ในการนำเสนอ จะมีการถามคำถาม 
สอบทานความเข้าใจและให้ตอบปากเปล่า 
และอภิปรายในชั้นเรียน  

5. นำเสนอ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 

ที่ศึกษา (10 คะแนน)  
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กับกฎหมาย/คำพิพากษา
ของไทย (10 คะแนน) 

3. การตอบคำถามปากเปล่า
ในประเด็นที่ศึกษา  
(10 คะแนน) 

30 คะแนน 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 
14 เสาร์ 13 พ.ค. 66 

09.00-12.00 น. 
ความรับผิดของรัฐนอกเหนือจากการกระทำของ 
ฝ่ายบริหาร การเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

15 
กำหนดอีกครั้ง สัมมนาความรบัผิดของรัฐ (30 คะแนน)  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

ห้อง 7009 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ 

วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 66 
13.00 – 16.00 น. 

สอบปลายภาค 
 


