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คำแนะนำในกำรเข้ ำเรียนและทำกิจกรรมฝึ กอบรมทำงอินเทอร์ เน็ต
หลักสู ตร นักกฏหมำยปกครองภำครัฐ (e-Training) รุ่ นที่ 3
(กรุ ณำใช้ โปรแกรมเว็บเบรำส์ เซอร์ ชนิด IE : Internet Explorer)
1. เปิ ดเว็บไซต์ที่ URL : www.stou.ac.th ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช แล้วคลิกที่แบนเนอร์ ฝึ กอบรม
เลือกหลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล หรื อเข้าที่ URL : www.stou.ac.th/Offices/Oce/etraining/index.htm
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1.1 เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าเว็บเพจดังรู ป ให้คลิกเลือกหลักสู ตร นักกฏหมำยปกครองภำครัฐ

1.1
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2. ที่หน้าโฮมเพจ e-Training หลักสู ตร นักกฏหมำยปกครองภำครัฐ ให้คลิกที่ปุ่ม “เข้ ำเรียนและทำกิจกรรม”
หรื อคลิกที่ปุ่มอื่นๆ ตามความต้องการ
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3. หน้าจอจะปรากฎดังรู ป จากหน้าจอที่ปรากฏ ให้กรอก Username (ใส่ เลขรหัสประจำตัวของผู้เข้ ำอบรม)
และ Password (ใส่ เลขรหัสประจำตัวของผู้เข้ ำอบรมเช่ นกัน) แล้วคลิก Login (เป็ นการเข้าใช้ระบบร่ วมกับ
การเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย)
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4. คลิกที่ banner รายชื่อหลักสู ตรฝึ กอบรม “นักกฏหมำยปกครองภำครั ฐ” รุ่ นที่ 3
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นักกฏหมายปกครองภาครัฐ (รุ่ นที่ 3)

5. เมื่อคลิกที่รายชื่อหลักสู ตร “นักกฏหมำยปกครองภำครั ฐ” แล้ว หน้าจอจะปรากฏรู ปดังนี้
(สั งเกตชื่ อ-นำมสกุลของท่ ำนปรำกฏบริเวณขวำมือด้ ำนบนของหน้ ำจอ)

5
นักกฏหมายปกครองภาครัฐ รุ่ นที่ 3
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6. จากนี้ไป ให้ผเู ้ ข้าอบรมเลือกทากิจกรรมไปตามลาดับก่อน-หลังของกิจกรรมตามกาหนดเวลา ดังนี้
- ทากิจกรรมที่ 1 (แบบเลือกตอบถูก/ผิด)
- ทากิจกรรมที่ 2 (แบบเลือกตอบ)
- ทากิจกรรมที่ 3 (แบบเติมคา)
- ทากิจกรรมที่ 4 (แบบเติมคา)
- ทาแบบประเมินโครงการ
ซึ่งหน้าจอจะปรากฏรู ป ดังนี้
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เมื่อคลิกเลือกแล้วจะปรากฏ Topic ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1-4 และแบบประเมินโครงการฯ
**ผู้เข้ ำอบรมควรอ่ำนคำสั่ งและทำตำมขั้นตอนของโปรแกรมทีป่ รำกฏที่หน้ ำจอคอมพิวเตอร์ อย่ำงเคร่ งครัด**
(ผู้เข้ ำอบรมสำมำรถเข้ ำไปแก้ ไขประวัติส่วนตัวได้ ที่ My profile settings)
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เมื่อเปิ ดไฟล์แบบทากิจกรรม (กรณีเป็ นคำถำมแบบเติมคำ) ให้คลิก Add Submission แล้วพิมพ์เติมคาตามความคิดเห็น
ของตนเอง แล้วคลิก Save changes เพื่อบันทึกข้อมูลต่อไป ดังรู ป
(**กำรทำแบบทดสอบและกิจกรรมให้ ครบเป็ นส่ วนสำคัญของกำรประเมินผ่ำน/ไม่ ผ่ำนกำรฝึ กอบรม**)
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เมื่อเปิ ดไฟล์แบบทากิจกรรม (กรณีเป็ นคำถำมแบบเลือกตอบ) ให้คลิก Continue The Last Preview แล้วคลิกคาตอบ
ตามความคิดเห็นของตนเอง แล้วคลิกลือกข้อที่ตอ้ งการดังรู ป
(**กำรทำแบบทดสอบและกิจกรรมให้ ครบเป็ นส่ วนสำคัญของกำรประเมินผ่ำน/ไม่ ผ่ำนกำรฝึ กอบรม**)
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กิจกรรมที่ 1 (แบบเลือกตอบถูก/ผิด)
1………….
การกระทาทางปกครองคือ การกระทาที่มิใช่การกระทาทางนิติบัญญัติ
2.............
การกระทาทางปกครองคือ การกระทาทางการเมือง
3………….
Absolute Basic Right คือ สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้สามารถตรากฎหมายมาจากัดได้
4………….
Relative Basic Right คือ สิทธิและเสรีภาพประเภทที่ไม่สามารถตรากฎหมายจากัดได้
5.............
การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นการกระทาทางปกครอง
6………….
การจัดหาบุคลากรในการทางานในส่วนราชการเป็นเรื่องทางแพ่ง
7.............
การเลื่อนขั้นเป็นกิจการในทางปกครอง
8………….
นโยบายช่วยเหลือด้านสังคมเป็นการกระทาทางปกครอง
9………….
การกระทาในรูปแบบของการวางแผนไม่ใช่การกระทาทางปกครอง
10……….
การงบประมาณไม่ใช่การกระทาทางปกครอง
กิจกรรมที่ 2 (แบบเลือกตอบ)
1. ข้อใดไม่ใช่การกระทาทางปกครอง
ก. นิติกรรมทางปกครอง
ข. สัญญาทางปกครอง
ค. ปฏิบัติการทางปกครอง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
2. ข้อใดคือรูปแบบของการกากับดูแลประชาชาน
ก. การอนุมัติ
ข. การจดทะเบียน
ค. การขึ้นทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
ก. ศาล
ข. พนักงานอัยการ
ค. พนักงานสอบสวน
ง. อธิบดี
4. บทนิยามคาว่า คาสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายของไทยเป็นไปตามกฎหมายใด
ก. พรบ.วิธีปฏิบติการทางปกครอง พ.ศ.2537
ข. พรบ.วิธีปฏิบัติการทางปกครอง พ.ศ.2538
ค. พรบ.วิธีปฏิบัติการทางปกครอง พ.ศ.2539
ง. พรบ.วิธีปฏิบัติการทางปกครอง พ.ศ.2540
5. การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานเป็นคาสั่งทางปกครองตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายฉบับที่ 10 (พ.ศ.2543)
ข. กฎหมายฉบับที่ 11 (พ.ศ.2543)
ค. กฎหมายฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543)
ง. กฎหมายฉบับที่ 13 (พ.ศ.2543)
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6. ข้อใดคือหลักการพื้นฐานของหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา
ก. เสรีภาพในการเข้าทาสัญญา
ข. เสรีภาพในการกาหนดคู่สัญญา
ค. เสรีภาพในการกาหนดวิธีระงับข้อพิพาทในสัญญา
ง. ถูกทุกข้อ
7. บทนิยามคาว่า “สัญญาทางปกครอง” ในระบบกฎหมายของไทย ปรากฏอยู่ในกฎหมายใด
ก. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2540
ข. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2541
ค. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ง. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2544
8. หลักการสาคัญในเรื่อง “สัญญาทางปกครอง” ของไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
ก. ฝรั่งเศส
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. เยอรมนี
ง. ญี่ปุ่น
9. ข้อใดไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
ก. สัญญาสัมปทาน
ข. สัญญาให้จัดทาบริการสาธารณะ
ค. สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค
ง. ไม่มีข้อใดถูก
10. ข้อใดคือการใช้กาลังในทางกายภาพของฝ่ายปกครอง
ก. คาสั่งทางปกครอง
ข. สัญญาทางปกครอง
ค. สัญญาของฝ่ายปกครอง
ง. ปฏิบัติการทางปกครอง
กิจกรรมที่ 3 แบบเติมคา
พระราชบัญญัติ , นิติรัฐ , หลักกฎหมายอาญา , พระราชกฤษฎีกา , Control , ดุลยพินิจ ,
หลักการกระทาทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย , Norm , หลักสุจริต , คาสั่งทางปกครอง ,
หลักพอสมควรแก่เหตุ
1. …………..คือหลักการปกครองโดยกฎหมาย
2. หลักกฎหมายปกครองในปัจจุบันจะแบ่งอยู่ใน …………… ต่าง ๆ ผสมกันไปหมด
3. …………… คือจุดเริ่มต้นของหลักนิติรัฐ
4. …………… เป็นกฎหมายลาดับรอง
5. ……………. คือ การควบคุม
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กิจกรรมที่ 4 แบบเติมคา
พระราชบัญญัติ , นิติรัฐ , หลักกฎหมายอาญา , พระราชกฤษฎีกา , Control , ดุลยพินิจ ,
หลักการกระทาทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย , Norm , หลักสุจริต , คาสั่งทางปกครอง ,
หลักพอสมควรแก่เหตุ
1. ………………คือ กฎ
2. ในประเทศที่กฎหมายปกครองพัฒนาแล้วจะให้ความสาคัญ ……………….
3. …………….. ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงผลจะเป็น “โมฆะ”
4. …………….. เดิมหลักกานี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายมหาชน
5. การกระทาทางปกครองทั้งหลาย ตลอดจนการใช้ (ดุลยพินิจ) ของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปตาม
……………………
หมายเหตุ

หากมีปัญหาในการใช้งานโปรดสอบถามได้ที่คุณหัสนัย ริยาพันธ์ โทร. 02 504 7727
คุณจักรี สวัสดิมงคล โทร. 02 504 7418 หรือทางอีเมล์ (e-mail : oce_03@hotmail.com)

