
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-5 ต่อ 4160-4163,www.slp.dusit.ac.th/ 

หรือ 08 9688 0865,09 2323  2833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

“ผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายกำหนด”

ค่าลงทะเบียน 67,000 บาท

(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

กรณีผู้ที่ไม่มีวุฒิทางนิติศาสตรบัณฑิต

จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมเพ่ิมเติม 4,500 บาท 

- ศ.(พิเศษ)ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 

- รศ.ดร.วิษณุ วรัญญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ู

บรรยายโดยอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ
อาทิ เช่น

รับสมัคร
13 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562

กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563
เริ่มอบรม

เปิดรับสมัคร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
        (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม 

(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฯลฯ**รวมถึงคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครอบรม



“ผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติ

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง

ตามที่กฎหมายกำหนด”

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ค่าลงทะเบียน 67,000 บาท

(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

กรณีผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางนิติศาสตรบัณฑิตจ่ายค่าลงทะเบียน

อบรมเพิ ่มเติมจำนวน 4,500 บาท 

เปิดรับสมัคร
13 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562

กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563
เริ่มอบรม

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
2 รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
   จำนวน 1 ฉบับ
4 สำเนาปริญญาบัตร  หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
5 สำเนาเอกสารอื่นๆ (กรณีที่ชื่อ - สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)
6 จดหมายแสดงเหตุผลและแรงจูงใจในการสมัครเข้าศึกษา
7 ใบรับรองประสบการณ์ในการทำงาน

1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์
   คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (ผู้อำนวยการโครงการ)
   เลขที่ 295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นวันที่รับใบสมัคร) โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
   500 บาท เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(เงินฝากถอนคืน) เลขที่ 131 073803 2
   แล้วสำเนาใบโอนเงินพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 
   และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   จะได้จัดส่งบัตรประจำตัวสอบให้ 

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง 
ภายในวันที่ 13 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

**เปิดรับสมัคร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-5 ต่อ 4160-4163,www.slp.dusit.ac.th/ 

หรือ 08 9688 0865,09 2323  2833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม 

(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

 หลักสูตรประกาศนียบัตร 

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ใบสมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-5 ต่อ 4160-4163,www.slp.dusit.ac.th/ 

หรือ 08 9688 0865,09 2323  2833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

**สามารถชำระด้วยเงินสด โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือด้วยบัตรเครดิต

** กรณีผู้ที่ไม่มีวุฒิทางนิติศาสตรจ่ายลงทะเบียนอบรมเพิ่มเติม

จำนวน 4,500 บาท

สามารถแบ่งชำระได้ 3 ครั้ง (สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 37,000 บาท
ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท
ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 10,000 บาท

ค่าลงทะเบียนอบรม 67,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีวุฒิทางนิติศาสตรบัณฑิต)

ค่าลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร 
(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

รายละเอียด

**ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวง ทบวงและกรมต่างๆ 
   สามารถเบิกค่าสมัครและลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

ใบสมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร



 
 

 

 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง  
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

(ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนที่ 1 
 

 
 
 
 

  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ทีไ่ดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว รุนที)่ 1 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
1. หลักการและเหตุผล  
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถือวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง นับตั้งแต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดรับการบัญญัติข้ึนภายใตหลักความเสมอภาค
และภราดรภาพ ศาลปกครองจึงไดรับการจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวาง
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน หรือระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐกับเอกชนอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย  อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาขอพิพาทดังกลาว 
มีความเก่ียวของกับ “หลักกฎหมายมหาชน” และ “หลักกฎหมายปกครอง” เนื่องจากเปน 
หลักกฎหมายท่ีมีเจตนารมณในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ ซ่ึงปจจุบันหลัก
กฎหมายดังกลาวมีความสําคัญอยางมาก จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางความรูความเขาใจกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายปกครองใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไปใหมากข้ึน 
  โรง เรียนกฎหมายและการ เ มือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต  เปนสถาบันการ ศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต 
และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยมีกฎหมายเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ไดตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง  
จึงจัดใหมีโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ท่ีไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูกฎหมายปกครอง และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหแกผูปฏิบัติงานดานกฎหมายท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะไดมีองคความรูและทักษะในการใชกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
ไดอยางถูกตองและเปนธรรมตอไป 
 
2. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 ภาษาอังกฤษ: Certificate of Governing Law and Judicial Procedures 
 
3. หนวยงานผูจัด 
  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
4. สถานท่ีจัดโครงการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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5. ช่ือประกาศนียบัตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 Certificate of Governing Law and Judicial Procedures 
 
6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพ่ือเผยแพรความรูดานกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 6.2 เพ่ือผลิตนักกฎหมายปกครองระดับประกาศนียบัตรท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 
 6.3 เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ีมีความสนใจสามารถเขามาศึกษา
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยสามารถนําแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครอง 
ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐไดจริง 
 6.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจทางดานกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครองท้ังทางทฤษฎีและทางปฏิบัต ิ
 
7. โครงสรางหลักสูตร 
 7.1 ผูเขารับการอบรมท่ีมีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทากับปริญญาตร ี
ทางนิติศาสตร จะอบรมภาควิชาการและภาคฝกปฏิบัติแบงเปน 6 กลุมวิชา จํานวน รวม 348 ชั่วโมง 
 7.2 ผูเขารับการอบรมท่ีไมมีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาปริญญาตรี 
ทางนิติศาสตร ตองเขารับการอบรมเพ่ิมเติมกอนการอบรมตามหลักสูตรกฎหมายปกครอง 
และวิธี พิจารณาคดีปกครองในกลุ มวิชา ท่ี  7 จํ านวน 30 ชั่ ว โมง รวมเปน 378  ชั่ ว โมง  
 7.3 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีสูงกวาระดับปริญญาตรี และไมเทียบเทาปริญญาโท  
 7.4 รายวิชาในหลักสูตรสามารถนําไปเทียบโอนในการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย
มหาชนได โดยตองพิจารณารายวิชาและจํานวนชั่วโมงเรียนใหครบถวนตามเกณฑการเทียบโอน 
 
8. หัวขอวิชาท่ีอบรม 
 ปฐมนิเทศ จํานวน 3  ช่ัวโมง 
 8.1 กลุมวิชาท่ี 1 หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน จํานวน 21  ช่ัวโมง  
   คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง โดยศึกษาถึงความหมาย ลักษณะเฉพาะ การแบงประเภทกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวความคิดในกฎหมายมหาชนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
สถาบันทางกฎหมายมหาชน สาระสําคัญของรัฐและรัฐธรรมนูญ ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ 
ความสัมพันธระหวางรัฐกับกฎหมาย อํานาจ ทฤษฏีการแบงแยกอํานาจ สถาบันภายในรัฐท่ีใชอํานาจ
ตาง ๆ เชน สถาบันทางการเมือง สถาบันทางปกครอง สถาบันทางการคลัง สถาบันศาล การจํากัด
อํานาจรัฐ การควบคุมการใชอํานาจตาง ๆ หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน 
  (1) แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบงแยกกฎหมายเอกชนและ 6 ชั่วโมง 
    กฎหมายมหาชน  
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  (2) รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน  9 ชั่วโมง 
  (3) หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 6  ชั่วโมง 
 
 8.2 กลุมวิชาท่ี 2 กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป จํานวน 141 ช่ัวโมง  
   คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรูเก่ียวกับโครงสรางของฝายปกครอง หลักความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง และกฎ รวมท้ังทฤษฎีและความคิด
พ้ืนฐานทางกฎหมายปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ความรับผิดของฝายปกครอง การควบคุมและตรวจสอบการกระทําของฝายปกครอง และ
บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนทฤษฎีและความคิดพ้ืนฐานทางกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ 
ทรัพยสินของแผนดิน กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
  (1) หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 15 ชั่วโมง  
  (2) โครงสรางของฝายปกครอง  12 ชั่วโมง 
  (3) นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ และคําสั่งทางปกครอง) 36 ชั่วโมง 
  (4) สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง และอนุญาโตตุลาการ 12 ชั่วโมง 
  (5) ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวย  12 ชั่วโมง 
   ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
  (6) การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง   12 ชั่วโมง 
  (7) บุคลากรภาครัฐ   9 ชั่วโมง 
  (8) บริการสาธารณะ  9 ชั่วโมง 
  (9) ทรัพยสินของแผนดิน  9 ชั่วโมง 
  (10) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  6 ชั่วโมง 
  (11) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  6 ชั่วโมง 
  (12) กฎหมายเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  3 ชั่วโมง 
     และโทรคมนาคม 
 
 8.3 กลุมวิชาท่ี 3 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ จํานวน 15 ช่ัวโมง 
  คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหาร
สวนกลางและทองถ่ิน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการปฏิรูปการปกครองสวนกลางและ
ทองถ่ิน โครงสราง อํานาจหนาท่ี รายได และการบริหารงานบุคคลของราชการสวนกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และคดีปกครองเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจ 
และองคการมหาชน  
  (1) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  3 ชั่วโมง 
  (2) กฎหมายเก่ียวกับการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  6 ชั่วโมง 
  (3) กฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน  6 ชั่วโมง 
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 8.4 กลุมวิชาท่ี 4 กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง จํานวน 66 ช่ัวโมง 
  คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงขอความคิดท่ัวไปวาดวยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง 
หลักท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอํานาจศาลปกครอง เง่ือนไขในการฟองคดปีกครอง การ
ชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล การแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง กระบวนพิจารณาในชั้น
พิจารณาคดี การทําคําพิพากษา และการอุทธรณ 

(1) ระบบศาลปกครองและโครงสรางของศาลปกครอง   6 ชั่วโมง 
  (2) หลักท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
    ในศาลปกครอง  6 ชั่วโมง 
  (3) เขตอํานาจศาลปกครอง   15 ชั่วโมง 
  (4) เง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง   9 ชั่วโมง 
  (5) การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล   6 ชั่วโมง 
  (6) วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา  6 ชั่วโมง 
  (7) การแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง   6 ชั่วโมง 
  (8) กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทําคําพิพากษา   
   และการอุทธรณ   3 ชั่วโมง 
  (9) วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด   3 ชั่วโมง 
  (10) การบังคับคดีปกครอง   6 ชั่วโมง 
 
 8.5 กลุมวิชาท่ี 5 คดีปกครองเฉพาะดาน จํานวน 72 ช่ัวโมง 
  คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงคดีปกครองเฉพาะดาน และคดีปกครองเก่ียวกับการเพิกถอน 
กฎ คําสั่ง และการหามการกระทํา คดีปกครองเก่ียวกับการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ี 
ดวยความลาชา คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอยางอ่ืน คดีปกครอง
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเก่ียวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร  
และเหตุเดือดรอนรําคาญ คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม คดีปกครองเก่ียวกับท่ีดินและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล คดีปกครองเก่ียวกับราชการสวนทองถ่ิน 
คดีปกครองเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม คดีปกครองเก่ียวกับ
วินัยการคลังและการงบประมาณ คดีปกครองอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
  (1) คดีปกครองเก่ียวกับการเพิกถอน กฎ คําสั่ง และการหามกระทํา  6 ชั่วโมง 
  (2) คดีปกครองเก่ียวกับการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีดวยความลาชา 6 ชั่วโมง 
  (3) คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอยางอ่ืน 6 ชั่วโมง 
  (4) คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ  6 ชั่วโมง 
  (5) คดีปกครองเก่ียวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร  
   และเหตุเดือดรอนรําคาญ  6 ชั่วโมง 
  (6) คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม   6 ชั่วโมง 
  (7) คดีปกครองเก่ียวกับท่ีดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 6 ชั่วโมง 
  (8) คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   6 ชั่วโมง 
  (9) คดีปกครองเก่ียวกับราชการสวนทองถ่ิน   6 ชั่วโมง 



6 
 

  (10) คดีปกครองเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน  
     และโทรคมนาคม  6 ชั่วโมง 
  (11) คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ  6 ชั่วโมง 
  (12) คดีปกครองอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 6 ชั่วโมง 
 
 8.6 กลุมวิชาท่ี 6 ภาคฝกปฏิบัติ จํานวน 33 ช่ัวโมง 
  (1) ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่งไมรับฟอง 
   ไวพิจารณา   9 ชั่วโมง 
  (2) ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน  9 ชั่วโมง 
  (3) ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี  9 ชั่วโมง 
  (4) ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทําคําบังคับ  6 ชั่วโมง 
 
 8.7 กลุมวิชาท่ี 7 การฝกอบรมเพ่ิมเติมสําหรับผูไมมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต  
     จํานวน 30 ช่ัวโมง 
  คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา และความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายแพงและวิธีพิจารณา
ความแพง 
  (1) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป   12 ชั่วโมง 
  (2) ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายแพง    6 ชั่วโมง 
  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง    3 ชั่วโมง 
  (4) ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายอาญา    6 ชั่วโมง 
  (5) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3 ชั่วโมง 
 
9. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
 9.1 ผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ตางประเทศท่ี ก.พ. รับรอง 
  (2) ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 (ในระบบเกรดเต็ม 4.00) หรือไมตํ่ากวารอยละ 60 
(ในระบบรอยละ)  
 9.2 มีความตั้งใจและสามารถเขารับการอบรมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องไดตลอดหลักสูตร
การศึกษา 
 9.3 ไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 9.4 มีศักยภาพในการนําความรูท่ีจะไดรับจากการอบรมในหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงานหรือในกระบวนการยุตธิรรม 
 
 



7 
 

10. วิธีการคัดเลือก 
 10.1 การสอบขอเขียน เพ่ือทดสอบความรูเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 
 10.2 การสอบสัมภาษณ หลังจากสอบผานขอเขียนแลว  
 
11. เกณฑผานการอบรมและเอกสารรับรองท่ีไดรับ 
 11.1 ผูเขารับการอบรมท่ีมีเวลาเขารับการอบรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80  
ของเวลาท้ังหมดของหลักสูตรจะไดรับเกียรติบัตรรับรองวาเปนผูเขารับการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 11.2 ผูเขารับการอบรมท่ีมีเวลาเขารับการอบรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80  
ของเวลาท้ังหมดของหลักสูตร และผานการทดสอบท้ังภาควิชาการและภาคฝกปฏิบัติ  ดังนี้ 
   (1) ขอสอบภาควิชาการ รวม 5 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   (2) ขอสอบภาคปฏิบัติในการจัดทําคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา (ต.19)  หรือบันทึก
ของตุลาการเจาของสํานวน (ต.14)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ท้ังนี้ แตละภาคตองไดไมต่ํากวา 50 คะแนน และสองภาครวมกันตองไมต่ํากวารอยละ 60  
จึงจะถือวาสอบผานและไดรับประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 11.3 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยไมเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนและการดําเนินงาน
ของผูจัด 
  ในกรณีท่ีผูเขาอบรมสอบไมผานเกณฑตามขอ 11.2 สามารถลงทะเบียนเพ่ือสอบแกไขได
ตามตารางการสอบในรุนถัดไป โดยไมมีคาใชจาย 
 
12. ระยะเวลาการศึกษา 
 12.1 ระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน 
 12.2 ศึกษาเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย เวลา 9.00 - 16.00 น. 
 12.3 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563  
 
13. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 13.1 ดานสถานท่ีในการจัดการอบรม 
   - หองอบรม จํานวน 2 หอง  
   - หองเธียรเตอร จํานวน 2 หอง  
 13.2 ดานโสตทัศนูปกรณ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร Notebook  
   - Printer แบบตาง ๆ 
   - เครื่องชวยสอน 
   - รานถายเอกสาร 
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 13.3 ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   - หองสมุด  
   - บริการคอมพิวเตอรเพ่ืองานสืบคนสารสนเทศ/อินเทอรเน็ต 
   - โรงอาหาร 3 ท่ี  
   - ท่ีพัก โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
   - สถานท่ีจอดรถ 4 อาคาร 
    - อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สามารถจอดได 80 คัน 
    - อาคาร 12 สามารถจอดได 160 คัน 
    - ใตอาคารรักตะกนิษฐ 65 คัน 
   - รานสะดวกซ้ือ (ในมหาวิทยาลัย) 
   - รานโฮมเบอรเกอรี่ 
   - ศูนยสุขภาพ เชน โรงยิมส ฟสเนต สระวายน้ํา 
 

14. อาจารยประจําหลักสูตร 
 14.1 อาจารยประจาํหลักสูตร และอาจารยผูประสานงานหลักสูตร 
  (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม  คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (2) อาจารยวัลลภ หางไธสง          รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (3) ผูชวยศาสตราจารยสรศักดิ์  ม่ันศิลป      ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (4) ผูชวยศาสตราจารย ยอดชาย ชุติกาโม    ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมภัทท เย็นเปยม ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (6) รองศาสตราจารย ดร.รุงภพ  คงฤทธิ์ระจัน  หัวหนาศูนยพัฒนาเครือขาย 
                ความรวมมือทางวิชาการดานกฎหมาย 
                และการเมือง  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (7) อาจารยศักดา ศรีทิพย          อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (8) อาจารยกันวิศา สุขพานิช         ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 14.2 อาจารยพิเศษ อาจารยผูสอน 
  - ศ.(พิเศษ) ไพโรจน วายุภาพ* อดีตประธานศาลฎีกา 
  - ศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน* ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  - ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ* ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  - ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์* รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
  - รศ.ดร.วิษณุ   วรัญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ* ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ประวิตร บุญเทียม* ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ* ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและ 
     การงบประมาณในศาลปกครองสงูสุด 
  - อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ* ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอยางอ่ืน 

ในศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.สมชัย วัฒนการุณ* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - ดร.บุญอนันต วรรณพาณิชย ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - ดร.ประสาท พงษสุวรรณ* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ประนัย วณิชชานนท* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ไชยเดช ตันติเวสส* อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 
  - อ.วชิระ ชอบแตง* ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองภูเก็ต 
  - อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล* ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองพิษณุโลก 
  - ดร.ประพจน คลายสุบรรณ* ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองขอนแกน 

- อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล* ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
ประจําศาลปกครองสูงสุด 

  - อ.วิริยะ วองวาณิช* ตุลาการศาลปกครองกลาง 
  - ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ* ผูพิพากษาอาวุโส ศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศกลาง 
  - ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย* อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน* อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน* คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ* คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล* คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - ผศ.ดร.ตอพงศ กิตติยานุพงศ* คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - รศ.สมยศ เชื้อไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน* คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท* คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - รศ.ดร.อนันต จันทรโอภากร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  - รศ.มานิตย จุมปา* คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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  - ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ*   คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  - ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร* รองคณบดีคณะนิติศาสตร  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  - ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 
  - อ.วิรัช ชินวินิจกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  - อ. เชวง  ชูศิริ* เลขาธิการประธานศาลฎีกา 
  - ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง* รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  - ดร.สุรพงษ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
  - ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา 
 หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารยท่ีตอบรับเปนวิทยากรแลว 

 
15. จํานวนผูเขาอบรม 
 ประมาณรุนละ 80 คน 
 

16. คาใชจาย 
 16.1 คาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท 
 16.2 คาใชจายในการอบรมตลอดหลักสูตร 67,000 บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
(รวมคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม)  
 16.3 ผูท่ีไมมีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาปริญญาตรีทางนิติศาสตรตอง
อบรมเพ่ิมเติม 30 ชั่วโมง มีคาใชจายเพ่ิมอีก 4,500 บาท (สี่พันหารอยบาทถวน) 
 

17. เอกสารและหลักฐานท่ีใชสมัคร 
 17.1 ใบสมัครท่ีกรอกขอความครบถวนสมบูรณ 
 17.2 รูปถายหนาตรง  ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป 
 17.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 
 17.4 สําเนาปริญญาบัตร  หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน  จํานวน 1 ฉบับ 
 17.5 สําเนาเอกสารอ่ืนๆ (กรณีท่ีชื่อ - สกุลในเอกสารไมตรงกัน) 
 17.6 จดหมายแสดงเหตุผลและแรงจูงใจในการสมัครเขาศึกษา 
 17.7 ใบรับรองประสบการณในการทํางาน 
 
18. สถานท่ีรับสมัครและติดตอ 
 ผูสมัครเขารับการอบรมสามารถสมัครได 2 ชองทาง ภายในวันท่ี 13 มีนาคม 2562 ถึง  
15 พฤษภาคม 2562 ดังนี ้

18.1 ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีสํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ในวันและเวลาราชการ หรือ 
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18.2 ทางไปรษณียลงทะเบียนโดยสงถึง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร  ปจฉิมม  คณบดี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (ผูอํานวยการโครงการ) เลขท่ี 295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต  
แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเปนวันท่ีรับใบสมัคร) โดยโอนเงิน
คาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เงินฝากถอนคืน) เลขท่ี 131 – 073803 – 2 
แลวสําเนาใบโอนเงินพรอมเอกสารและหลักฐานท่ีใชสมัคร พรอมแนบซองเปลาติดแสตมป และจาหนา
ซองถึงตัวทานเอง เพ่ือโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะไดจัดสงบัตรประจําตัว
สอบให  

หากมีขอสงสัย กรุณาติดตอทางโทรศัพทหมายเลข 02 241 7191 – 5 ตอ 4160 - 3 หรือ  
08 9688 0865 ติดตอนางสาวเต็มใจ มนตไธสงค ผูประสานงาน  
 
19. กําหนดการคัดเลือก 

กําหนดการ วัน เวลา สถานท่ี 

ประชาสัมพันธ พรอมจําหนาย
ใบสมัคร และเปดรับสมัคร 

 13 มีนาคม ถึง   
15 พฤษภาคม 2562 

สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
แยกสวนรื่นฤดี) ชั้น 3 
www.slp.dusit.ac.th 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
สอบขอเขียน 

21 พฤษภาคม 2562 

สอบขอเขียน 2 มิถุนายน 2562  
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย แยก
สวนรื่นฤดี) ชั้น 3 

ประกาศผลสอบขอเขียน 10 มิถุนายน 2562 สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย แยก
สวนรื่นฤดี) ชั้น 3 www.slp.dusit.ac.th 
ยังไมกําหนด 

สอบสมัภาษณ  16 มิถุนายน 2562 

ประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือก 

24 มิถุนายน 2562 

 หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม 



 
 

ใบสมัครเขารับการอบรม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ท่ีไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนท่ี 1 

 
1. ประวัติสวนตัว 
 1.1 ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...................................................................................................... 

 1.2 เพศ  ชาย   หญิง 

 1.3 เลขบัตรประจําตัวประชาชน          
 1.4 วัน/เดือน/ปเกิด........................................อายุ..................... ป 
 1.5 วุฒิการศึกษา (เรียงจากสูงไปหาต่ํา) 

การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

วุฒิเต็ม (วุฒิยอ) 
และสาขาวิชา 

ป พ.ศ. 
ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา 
และประเทศ 

    
    
    

  

 1.6 อาชีพ...............................................ตําแหนง.................................................................................... 
   ชือ่หนวยงาน/บริษัท..................................................................................................................... 
 1.7 ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได เลขท่ี......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.............................................. 
   ถนน.................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.............................................. 
    จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย............................................................................ 
    โทรศัพท.....................................โทรศัพทมือถือ.......................................................................... 
    E-mail......................................................................................................................................... 
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบในปจจุบัน 
  (1) ..................................................................................................................................................... 
  (2) ..................................................................................................................................................... 
  (3) ..................................................................................................................................................... 
3. เหตุผลในการเขาศึกษาอบรม 
  (1) ..................................................................................................................................................... 
  (2) ..................................................................................................................................................... 
  (3) ..................................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีไดแจงไวในใบสมัครถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ ท้ังนี้ ขาพเจา
รับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหลักสูตรทุกประการ 
 

 ลงชื่อ..............................................................ผูสมัคร 
      (..................................................................) 
 วันท่ีสมัคร............................................................ 



ตารางบรรยาย 
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

(ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนที่ 1 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
  ผูเขารับการอบรมท่ีไมมีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาปริญญาตรี ทางนิติศาสตร  
ตองเข ารับการอบรมเพ่ิมเติมกอนการอบรมตามหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง  
จํานวน 30 ชั่วโมง 

 

วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

6 ก.ค. 62 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (ครั้งท่ี 1) 
1. รศ.มานิตย   จุมปา 
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ 
3. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (ครั้งท่ี 2) 
1. รศ.มานิตย   จุมปา 
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ 
3. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 

7 ก.ค. 62 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (ครั้งท่ี 3) 
1. รศ.มานิตย   จุมปา 
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ 
3. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (ครั้งท่ี 4) 
1. รศ.มานิตย   จุมปา 
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ 
3. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 

13 ก.ค. 62 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายแพง (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง 
2. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน  วายุภาพ 

3. ศ.ดร. ดาราพร  ถิระวัฒน 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายแพง (ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง 
2. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน  วายุภาพ 

3. ศ.ดร. ดาราพร  ถิระวัฒน 

14 ก.ค. 62 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
1. อ.วิรัตน  ชินวินิจกุล 
2. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง 
3. อ.เชวง  ชูศิริ 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายอาญา (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท 

20 ก.ค. 62 
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายอาญา (ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท 
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เริ่มเรียน 

วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

3 ส.ค. 62 

- ปฐมนิเทศ  ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ   
รองอธิการฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและมีกิจกรรม 
  กลุมสัมพันธเพ่ือสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดี 
  ระหวางผูเขารับการอบรม  
โดย ผศ.ดร.ธนภัทร ปจฉิมม  ผูอํานวยการหลักสูตร 
 

รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน  (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.ดร.นครนิทร เมฆไตรรัตน 
2. ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน 
3. ศ.ดร.บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ 

4 ส.ค. 62 

รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน (ครั้งท่ี2) 
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน 
3. ศ.ดร.บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ 

รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน (ครั้งท่ี 3) 
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน 
3. ศ.ดร.บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ 
 

10 ส.ค. 62 

แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบงแยกกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท 

แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบงแยกกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน (ครั้งท่ี2) 
1. ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท 
 

11 ส.ค. 62 

ระบบศาลปกครองและโครงสรางของศาลปกครอง
(ครั้งท่ี 1) 
ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ 

ระบบศาลปกครองและและโครงสรางของศาลปกครอง 
(ครั้งท่ี2)  
ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ 
 

17 ส.ค. 62 
 

เง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 

เง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
 

18 ส.ค. 62 
เง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง (ครั้งท่ี 3) 
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
 

เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์

24 ส.ค. 62 
เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 
 

เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งท่ี 3) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์

25 ส.ค. 62 
เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งท่ี 4) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์

เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งท่ี 5) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ ์
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วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

31 ส.ค. 62 

กฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
2. ศ.ดร.บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ 
 

กฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท 
 

1 ก.ย. 62 

กฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท 
 

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
2. รศ.มานิตย  จุมปา 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

7 ก.ย. 62 

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง (ครั้งท่ี2) 
1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
2. รศ.มานิตย  จุมปา 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง (ครั้งท่ี3) 
1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
2. รศ.มานิตย  จุมปา 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

8 ก.ย. 62 

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง (ครั้งท่ี 4) 
1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
2. รศ.มานิตย  จุมปา 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง (ครั้งท่ี 5) 
1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
2. รศ.มานิตย  จุมปา 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

14 ก.ย. 62 

หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน (ครั้งท่ี 1) 
1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ 

 2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ผศ.ดร.เอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล 
 

หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน (ครั้งท่ี2)  
1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ 

 2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ผศ.ดร.เอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล 
 

15 ก.ย. 62 

โครงสรางของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน   บรมานันท 

โครงสรางของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน   บรมานันท 
 

21 ก.ย. 62 

โครงสรางของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 3) 
1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน   บรมานันท 

โครงสรางของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 4) 
1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน   บรมานันท 
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วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

22 ก.ย. 62 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งท่ี2) 
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

 
28 ก.ย. 62 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งท่ี3) 
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งท่ี4) 
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

29 ก.ย. 62 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง) 
(ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
2. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
3. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนต ิ

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง)  
(ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
2. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
3. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

5 ต.ค. 62 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง) 
(ครั้งท่ี 3) 
1. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
2. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
3. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง)  
(ครั้งท่ี 4) 
1. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
2. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
3. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

6 ต.ค. 62 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง) 
(ครั้งท่ี 5) 
1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
2. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
3. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง)  
(ครั้งท่ี 6) 
1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
2. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
3. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
 

12 ต.ค. 62 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง) 
(ครั้งท่ี 7) 
1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
2. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
3. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง)  
(ครั้งท่ี 8) 
1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
2. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
3. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
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วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

19 ต.ค. 62 

สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง  
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ 
2. รศ.ดร.อนันต  จันทรโอภากร 
 

สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง  
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งท่ี2) 
1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ 
2. รศ.ดร.อนันต  จันทรโอภากร 

20 ต.ค. 62 

สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง  
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งท่ี 3) 
1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ 
2. รศ.ดร.อนันต  จันทรโอภากร 

สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง  
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งท่ี 4) 
1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ 
2. รศ.ดร.อนันต  จันทรโอภากร 
 

26 ต.ค. 62 

ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี (ครั้งท่ี 1) 
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
 

ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี (ครั้งท่ี 2) 
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
 

27 ต.ค. 62 

ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี (ครั้งท่ี 3) 
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
 

ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี (ครั้งท่ี 4) 
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
 

2 พ.ย. 62 

การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
1. ผศ.ดร.ตอพงษ  กิตติยานุพงศ 
2. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 

การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
1. ผศ.ดร.ตอพงษ  กิตติยานุพงศ 
2. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 
 

3 พ.ย. 62 

 การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 3) 
1. ผศ.ดร.ตอพงษ  กิตติยานุพงศ 
2. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 

การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งท่ี 4) 
1. ผศ.ดร.ตอพงษ  กิตติยานุพงศ 
2. รศ.สมยศ   เช้ือไทย 
 

9 พ.ย. 62 

 บุคลากรภาครัฐ (ครั้งท่ี 1) 
1. อ.ประนัย วณิชชานนท 
2. ดร.สุรพงษ  มาลี 
 

 บุคลากรภาครัฐ (ครั้งท่ี 2) 
1. อ.ประนัย วณิชชานนท 
2. ดร.สุรพงษ  มาลี 

10 พ.ย. 62 

บุคลากรภาครัฐ (ครั้งท่ี 3) 
1. อ.ประนัย วณิชชานนท 
2. ดร.สุรพงษ  มาลี 
 

กฎหมายเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคม 
อ.กอกิจ ดานชัยวิจิตร 
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วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

16 พ.ย. 62 

บริการสาธารณะ (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.ดร.สุรพล   นิตไิกรพจน 
2. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

บริการสาธารณะ (ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.ดร.สุรพล   นิตไิกรพจน 
2. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

17 พ.ย. 62 

บริการสาธารณะ (ครั้งท่ี 3) 
1. ศ.ดร.สุรพล   นิตไิกรพจน 
2. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 
 

ทรัพยสินของแผนดิน (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ 
2. ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ 
 

23 พ.ย. 62 

ทรัพยสินของแผนดิน (ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ 
2. ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ 
 

ทรัพยสินของแผนดิน (ครั้งท่ี 3) 
1. ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ 
2. ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ 
 

24 พ.ย. 62 

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ครั้งท่ี 1) 
1. อ.สมชัย วัฒนการุณ 
2. อ.อนุชา  ฮุนสวัสดิ์กุล 

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ครั้งท่ี 2) 
1. อ.สมชัย วัฒนการุณ 
2. อ.อนุชา  ฮุนสวัสดิ์กุล 
 

30 พ.ย. 62 

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
2. ดร.บุญอนันต วรรณพาณชิย 

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
2. ดร.บุญอนันต วรรณพาณิชย 
 

1 ธ.ค. 62 

กฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจและ องคการมหาชน  
 (ครั้งท่ี 1) 
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน 

กฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจและ องคการมหาชน  
 (ครั้งท่ี 2) 
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน 
 

7 ธ.ค. 62 

หลักท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 

หลักท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองในศาลปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 
 

8 ธ.ค. 62 

การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล (ครั้งท่ี 1) 
1. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน  วายุภาพ 

2. อ.เชวง ชูศิริ 

การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล (ครั้งท่ี 2) 
1. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน  วายุภาพ 

2. อ.เชวง ชูศิริ 
 

14 ธ.ค. 62 
วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ครั้งท่ี 1) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 

วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ครั้งท่ี 2) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 
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วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

15 ธ.ค. 62 
การแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 

การแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 
 

21 ธ.ค. 62 

กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี  
การทําคําพิพากษา และการอุทธรณ  
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 
 

วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด  
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 

22 ธ.ค. 62 
การบังคับคดีปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
อ.สมรรถชัย  วิศาลาภรณ 

การบังคับคดีปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
 

28 ธ.ค. 62 

คดีปกครองเก่ียวกับการเพิกถอน กฎ คําสั่ง และ 
การหามกระทํา (ครั้งท่ี 1) 
ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการ เพิกถอน กฎ คําสั่ง และ 
การหามกระทํา (ครั้งท่ี 2) 
ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 

29 ธ.ค. 62 

คดีปกครองเก่ียวกับการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความลาชา (ครั้งท่ี 1) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 

คดีปกครองเก่ียวกับการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความลาชา (ครั้งท่ี 2) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 
 

4 ม.ค.63 

คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดและ 
ความรับผิดอยางอ่ืน (ครั้งท่ี 1) 
อ.ประนัย วณิชชานนท 

คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดและ 
ความรับผิดอยางอ่ืน (ครั้งท่ี2) 
อ.ประนัย วณิชชานนท 
 

5 ม.ค.63 

คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง และการพัสดุ 
(ครั้งท่ี 1) 
อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล 
 

คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง และการพัสดุ 
(ครั้งท่ี 2) 
อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล 
 

11 ม.ค.63 

คดีปกครองเก่ียวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร 
และเหตุเดือดรอนรําคาญ (ครั้งท่ี 1) 
อ.วชิระ ชอบแตง 

คดีปกครองเก่ียวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และ
เหตุเดือดรอนรําคาญ (ครั้งท่ี 2) 
อ.วชิระ ชอบแตง 
 
 

12 ม.ค. 63 
คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (ครั้งท่ี 1) 
ดร.ประพจน คลายสุบรรณ 

คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (ครั้งท่ี 2) 
ดร.ประพจน คลายสุบรรณ 
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วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

18 ม.ค.63 

คดีปกครองเก่ียวกับท่ีดินและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย (ครั้งท่ี 1) 
อ.วิริยะ วองวาณิช 

คดีปกครองเก่ียวกับท่ีดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
(ครั้งท่ี 2) 
อ.วิริยะ วองวาณิช 
 

19 ม.ค.63 
คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 1) 
อ.ประนัย วณิชชานนท 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 2) 
อ.ประนัย วณิชชานนท 

25 ม.ค.63 
คดีปกครองเก่ียวกับราชการสวนทองถ่ิน (ครั้งท่ี 1) 
อ.สมชัย วัฒนการุณ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับราชการสวนทองถ่ิน (ครั้งท่ี2) 
อ.สมชัย วัฒนการุณ 

26 ม.ค.63 

คดีปกครองเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม (ครั้งท่ี 1) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 
 

คดีปกครองเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคม (ครั้งท่ี 2) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 

1 ก.พ. 63 

คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ 
(ครั้งท่ี 1) 
อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ 
(ครั้งท่ี 2) 
อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ 

2 ก.พ. 63 

คดีปกครองอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง (ครั้งท่ี 1) 
ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ 
 

คดีปกครองอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาล
ปกครอง (ครั้งท่ี 2) 
ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ 
 

8 ก.พ. 63 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณา (ครั้งท่ี 1) 
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 
 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่งไม
รับคําฟองไวพิจารณา (ครั้งท่ี 2) 
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 

9 ก.พ. 63 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่ง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณา (ครั้งท่ี 3) 
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 
 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของ
สํานวน (ครั้งท่ี 1) 
อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข 

15 ก.พ. 63 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการ
เจาของสํานวน (ครั้งท่ี 2) 
อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของ
สํานวน (ครั้งท่ี 3) 
อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข 
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วัน เดือน ป เชา (09.00 – 12.00 น.) บาย (13.00 – 16.00 น.) 

16 ก.พ. 63 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการ 
ผูแถลงคดี (ครั้งท่ี 1) 
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการ 
ผูแถลงคดี (ครั้งท่ี 2) 
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 

22 ก.พ. 63 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการ 
ผูแถลงคดี (ครั้งท่ี 3) 
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทําคํา
บังคับ (ครั้งท่ี 1) 
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
 

23 ก.พ. 63 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทํา
คําบังคับ (ครั้งท่ี 2) 
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
 

 
ประมวลความรู (ไมนับช่ัวโมงการอบรม) 

7 มี.ค. 63 
สอบวัดความรูภาคทฤษฎี 

 

8 มี.ค. 63 
สอบวัดความรูภาคปฏิบัติ 

 
 
หมายเหตุ: เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการหลักสูตร จึงไดมีการจัดทําบัญชีรายชื่อวิทยากร  ท้ังนี้ ในการเชิญ 

วิทยากรนั้น จะทําการเชิญตามลําดับรายชื่อ 



หัวขอการอบรม 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ท่ีไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนท่ี 1 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 
กลุมวิชา 

หัวขอการอบรม 
แนวสังเขป วิทยากร 

ปฐมนเิทศ 
(3 ช่ัวโมง) 

- ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและมีกิจกรรม 
  กลุมสัมพันธเพ่ือสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดี 
  ระหวางผูเขารับการอบรม  
 

ผศ.ดร.ธนภทัร  ปจฉิมม  
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

กลุมวิชาท่ี 1 หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน  (21 ช่ัวโมง)  
(1) แนวคิดของ
กฎหมายมหาชน 
การแบงแยก
กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน 
(6 ช่ัวโมง) 
  
 
 

- ประวัติความเปนมาของการแบงแยกกฎหมายเอกชน 
  และกฎหมายมหาชน 
- หลักเกณฑท่ีใชในการแบงแยกกฎหมายเอกชน 
  และกฎหมายมหาชน 
- ความคลุมเครือในบางกรณีของการแบงแยกกฎหมาย 
  ท้ังสองสาขาในปจจุบัน 
- ประโยชนในทางปฏิบตัิของการแบงแยกกฎหมาย 
  ท้ังสองสาขา 
- แนวการใชและการตีความท่ีแตกตางกันของกฎหมาย 
  ท้ังสองสาขา 
 

1. ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท 
 

(2) รัฐ รัฐธรรมนูญ 
และสถาบันทาง
มหาชน   
(9 ช่ัวโมง) 
 

- องคประกอบของรัฐ 
- รูปแบบของรัฐ 
- ภารกิจหนาท่ีของรัฐ 
- นิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน 
- ความเปนนิติบุคคลของรัฐ  
- แนวความคิดเก่ียวกับสถาบันการเมือง 
- การรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 

1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน 
3. ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
 

(3) หลักกฎหมายวา
ดวยบุคคลและนิติ
บุคคลในกฎหมาย 
มหาชน    
(6 ช่ัวโมง) 

- ขอความคิดวาดวยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
- ความหมายของฝายปกครอง 
- ฝายปกครองในรูปของ “เจาหนาท่ีของรัฐ”  
- ฝายปกครองในรูปของ “หนวยงานทางปกครอง” 
 
 
 
 
 

1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ 
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ผศ.ดร.เอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล 
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กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

กลุมวิชาท่ี 2 กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป (141 ช่ัวโมง)  
(1) หลักความชอบ
ดวยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง 
(15 ช่ัวโมง) 
 

- ความหมายและประเภทของการกระทําของฝายปกครอง  
- หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
- ดุลพินิจของฝายปกครอง 
 

1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
2. รศ.มานิตย  จุมปา 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 

(2) โครงสรางของ 
ฝายปกครอง 
(12 ช่ัวโมง) 

- การจัดโครงสรางของฝายปกครอง 
- การแยกฝายปกครอง (Administration) ออกจาก 
  โครงสรางสวนอ่ืนๆ ของรัฐ โดยเฉพาะจากฝายบริหาร   
  (Executive) 
- หลักการรวมอํานาจและอํานาจบังคับบัญชา 
- หลักการกระจายอํานาจและอํานาจกํากับดูแล 
- การกระจายอํานาจปกครองตามเขตพ้ืนท่ีและ 
  การกระจายอํานาจตามประเภทของบริการ 
 

1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน   บรมานนัท 
 

(3) นิติกรรมทาง
ปกครองฝายเดียว  
(กฎ และคําสั่งทาง
ปกครอง)  
(36 ช่ัวโมง) 
 

- ขอความคิดเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครองฝายเดียว 
  ท่ีเปนกฎ 
- ความแตกตางระหวางกฎกับมาตรการภายในของ 
  ฝายปกครอง ( mesures d’ordre intérieur) 
- ขอความคิดเก่ียวกับคําสั่งทางปกครอง 
- ผลของคําสั่งทางปกครองและการทบทวนคําสั่ง 
  ทางปกครอง 
- การบังคับทางปกครอง 
- เหตุท่ีใชอางในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง 
- การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
 

1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 
 
 

(4) สัญญาของฝาย
ปกครอง สัญญาทาง
ปกครอง และ
อนุญาโตตุลาการ 
(12 ช่ัวโมง) 

- ขอความคิดและความหมายของสัญญาของฝายปกครอง
สัญญาทางปกครองและประเภทตางๆ ของสัญญาทาง
ปกครอง 
- การเกิดข้ึนของสัญญาทางปกครอง 
- ผลของสัญญาทางปกครอง 
- การสิ้นสุดลงของสัญญาทางปกครอง 
- หลักกฎหมายและคดีปกครองเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ 
ในสัญญาทางปกครอง 
 
 
 

1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ 
2. รศ.ดร.อนันต  จันทรโอภากร 
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กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

(5) ความรับผิดของ 
ฝายปกครอง และ
กฎหมายวาดวยความ
รับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี 
(12 ช่ัวโมง) 

- ประเภทความรับผิดของรัฐ 
- หลักเกณฑวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
  และ/หรือหนวยงานทางปกครอง 
- แนวทางดําเนินการเม่ือเกิดความเสียหายจากการ 
  กระทําละเมิดของเจาหนาท่ีตามระเบียบ 
  สํานักนายกรัฐมนตรฯี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2539 

ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 
 

(6) การควบคุมการ
ใชอํานาจของฝาย
ปกครอง    
(12 ช่ัวโมง) 
 

- เหตุผลและความจําเปนในการควบคุมการใชอํานาจของ
ฝายปกครอง 
- รูปแบบตางๆ ของการควบคุมการใชอํานาจของฝาย
ปกครอง เชน การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครองและ
การควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง ซ่ึงไดแก การ
ควบคุมโดยองคกรทางการเมือง การควบคุมโดยองคกร
อิสระและองคกรตามรัฐธรรมนูญ และการควบคุมโดย
องคกรตุลาการ 
 

1. ผศ.ดร.ตอพงษ  กิตติยานุพงศ 
2. รศ.สมยศ   เชื้อไทย 
 

(7) บุคลากรภาครัฐ    
(9 ช่ัวโมง) 
 

- แนวความคิดในการจําแนกบุคลากรภาครัฐประเภทตางๆ 
- ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจาหนาท่ีขององคการมหาชน 
- กฎหมายท่ีเก่ียวกับสถานภาพของบุคลากรภาครัฐ 
  ประเภทตางๆ  
 

1. อ.ประนัย วณิชชานนท 
2. ดร.สุรพงษ  มาลี 

(8) บริการสาธารณะ   
(9 ช่ัวโมง) 
 

- หลักกฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 
- รูปแบบตางๆ ในการดําเนินการบริการสาธารณะ 
- นิติสัมพันธระหวางผูดําเนินบริการสาธารณะ 
  กับผูใชบริการ 
- คุณลักษณะของการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
- กลไกในการดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
- การควบคุมการใชอํานาจอันเก่ียวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม 
 

1. ศ.ดร.สุรพล   นิติไกรพจน 
2. ดร.พัชรวรรณ นชุประยูร 
 

(9) ทรัพยสินของ
แผนดิน  
(9 ช่ัวโมง) 

- ประเภทตางๆ ของทรัพยสินของแผนดิน 
- หลักกฎหมายท่ีใชกับทรัพยสินของแผนดินประเภทตางๆ  
 

1. ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ 
2. ดร.สนุทรยีา  เหมือนพะวงศ 
 

(10) กฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
(6 ช่ัวโมง) 

- หลักการเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีอยูใน 
  ความครอบครองของราชการ 
- คณะกรรมการขอมูลขาวสารฯ 
- คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ  

1. อ.สมชัย วัฒนการุณ 
2. อ.อนุชา  ฮุนสวัสดิ์กุล 



 - 4 - 

กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

(11) กฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง  
(6 ช่ัวโมง) 

- แนวความคิดพ้ืนฐานและความเปนมาของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 
- ขอบเขตของการใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ผูมีสิทธิยื่นคําขอใหออกคําสั่งทางปกครองและผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครอง : หลักเกณฑและ
เง่ือนไข 
- สทิธิท่ีกฎหมายรับรองใหแกประชาชนในกระบวนการ
พิจารณาออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาท่ี 
- แบบในการออกคําสั่ง 
- การเริ่มมีผลของคําสั่งทางปกครอง 
- การกระทําท่ีมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง
หรือการสิ้นไปของคําสั่งทางปกครอง 
- การบังคับทางปกครอง 
- ระยะเวลาและอายุความ 
- การแจง  
- คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง  
- การมีผลใชบังคับและขอบเขตการใชบังคับของ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- ผลรายท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
 

1. ศ.ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน 
2. ดร.บุญอนันต วรรณพาณิชย 
 
 

(12) กฎหมายเก่ียวกับ
กิจการ
วิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน และ
โทรคมนาคม  
(3 ช่ัวโมง) 

- หลักการเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคม   
- รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
- การสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพและการ
คุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน 
- การสงเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน 
 
 
 

อ.กอกิจ ดานชัยวิจิตร 
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กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

กลุมวิชาท่ี 3 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ  (15  ช่ัวโมง)  
(1) กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
(3 ช่ัวโมง ) 

- โครงสรางของราชการสวนกลาง 
- ราชการสวนภูมิภาค 
- การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน  
 

1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
2. ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
 
 

(2) กฎหมาย
เก่ียวกับองคกร
ปกครอง 
สวนทองถ่ิน    
(6 ช่ัวโมง) 

- โครงสรางการปกครองสวนทองถ่ิน 
- การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ ของไทย 
- การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ขาราชการสวนทองถ่ิน 
- การคลังทองถ่ิน 
- ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางกับ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท 
 
 

(3) กฎหมายวาดวย
รัฐวิสาหกิจ และ
องคการมหาชน  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- กฎหมายเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ 
- กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
- กฎหมายเก่ียวกับหนวยงานของรัฐท่ีมิใชสวนราชการ  
  และมิใชรัฐวิสาหกิจ 
- กฎหมายเก่ียวกับองคการมหาชน 
- กฎหมายเก่ียวกับองคกรอิสระ 
- กฎหมายเก่ียวกับหนวยงานธุรการของศาลและ 
  ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน 
2. ผศ.ดร.เขมภัทท เย็นเปยม 
 

กลุมวิชาท่ี 4 กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง   (66 ช่ัวโมง)  
(1) ระบบศาล
ปกครองและ
โครงสรางของ 
ศาลปกครอง  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- หลักท่ัวไปวาดวยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง 
- ระบบศาลคู 
- ความเปนมาของศาลปกครองไทย 
- โครงสรางของศาลปกครองไทย 
 

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 

(2) หลักท่ัวไปวา
ดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครองและวิธี
พิจารณาคดี
ปกครองในศาล
ปกครอง 
(6 ช่ัวโมง)  
 

- ขอความท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
- ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- หลักกฎหมายท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- ลําดับการพิจารณาประเด็นในคดีของศาลปกครอง 

อ.ประวิตร บุญเทียม 
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กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

(3) เขตอํานาจ 
ศาลปกครอง  
(15 ช่ัวโมง) 
 

- คดีประเภทตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
  หรือมีคําสั่งของศาลปกครอง 
- คดีปกครองท่ีไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
- เขตอํานาจศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด 
- กระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคําฟองเก่ียวกับเขตอํานาจ 
  ศาลปกครอง กรณีตามขอ 39 ขอ 40 และขอ 41  
  ของระเบียบของท่ีประชุมใหญฯ วาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2543 
 

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 

(4) เง่ือนไขในการ
ฟองคดปีกครอง  
(9 ช่ัวโมง) 
 

- หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับเง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง 
- แนวความคิดและหลักกฎหมายเก่ียวกับเง่ือนไขในการฟอง
คดีปกครองของฝรั่งเศส 
- เง่ือนไขในการฟองคดีปกครองของไทย 
- ขอสังเกตและปญหาเก่ียวกับเง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง
ของไทย 

ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 

(5) การวินิจฉัยชี้
ขาดอํานาจหนาท่ี
ระหวางศาล    
(6 ช่ัวโมง ) 

- สาระสําคัญและการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย 
  การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
- แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาท่ีระหวางศาลท่ีสําคัญ 
 

1. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน  วายุภาพ 
2. อ.เชวง ชูศิร ิ

(6) วิธีการชั่วคราว
กอนการพิพากษา  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- ประเภทของวิธีการชั่วคราว 
- การดําเนินการตางๆ เม่ือมีคําขอทุเลาการบังคับ 
  ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
- หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาออกคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง 
- การดําเนินการตางๆ เม่ือมีคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว 
- หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาออกคําสั่งบรรเทาทุกข   
  ชั่วคราว 
- ตัวอยางของมาตรการตางๆ ท่ีศาลกําหนดเพ่ือ 
  บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา 
 

อ.ไชยเดช ตันติเวสส 

(7) การแสวงหา
ขอเท็จจริงในคดี
ปกครอง    
(6 ช่ัวโมง) 
 

- สาระสําคัญของวิธีพิจารณาในระบบไตสวน 
- อํานาจของตุลาการเจาของสํานวนในการแสวงหา 
  ขอเท็จจริง 
- ข้ันตอนตางๆ ในการแสวงหาขอเท็จจริง 
- การจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน 
- การกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 

อ.ประวิตร บุญเทียม 
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กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

(8) กระบวน
พิจารณาในชั้นนั่ง
พิจารณาคดี  
การทําคําพิพากษา  
และการอุทธรณ    
(3 ช่ัวโมง) 
 

- ข้ันตอนตางๆ ในวันนั่งพิจารณาคดี 
- การแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 
- การประชุมทําคําพิพากษา 
- การอุทธรณคําพิพากษา 

 

อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 

(9) วิธีพิจารณาคดี 
ในศาลปกครอง
สูงสุด    
(3 ช่ัวโมง) 
 

- คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด 
- การตรวจคําอุทธรณ 
- อํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง
สงูสุด 
 

อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ 
 
 
 

(10) การบังคับ 
คดีปกครอง  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- แนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับการบังคับคดีปกครอง 
- ข้ันตอนตางๆ ในการบังคับคดีปกครอง 

อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
 

กลุมวิชาท่ี 5 คดีปกครองเฉพาะดาน   (72 ช่ัวโมง)  
(1) คดีปกครอง
เก่ียวกับการเพิก
ถอนกฎ คําสั่ง และ
การหามกระทํา  
(6 ช่ัวโมง ) 

- เหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย 
- เหตุผลท่ีศาลใชในการเพิกถอน กฎ คําสั่ง หรือสั่งหาม 
  การกระทํา 
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับการเพิกถอน 
กฎ คําสั่ง และการหามกระทํา 
 

ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน 

(2) คดีปกครอง
เก่ียวกับการละเลย
ตอหนาท่ีหรือปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความ
ลาชา 
(6 ช่ัวโมง)  
 

- หลักเกณฑเก่ียวกับการฟองคดีปกครองเก่ียวกับการ   
  ละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
- คําบังคับท่ีศาลออกได 
- แนวคําพิพากษาของศาลปกครองเก่ียวกับพิพาทเก่ียวกับ 
การละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
 

อ.ไชยเดช ตันติเวสส 
 
 

(3) คดีปกครอง
เก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดและ 
ความรับผิดอยางอ่ืน  
(6 ช่ัวโมง) 
 
 
 

- คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีอยู
ในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
 - แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

อ.ประนัย วณิชชานนท 
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กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

(4)  คดีปกครอง
เก่ียวกับสัญญาทาง
ปกครอง และการ
พัสดุ 
(6 ช่ัวโมง) 
 

- พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับนติิกรรมทางปกครองฝายเดียว
และสัญญาของฝายปกครอง 
- สัญญาทางปกครองตามหลักกฎหมายปกครองฝรัง่เศส 
- สัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
- คดีเก่ียวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครองท่ีอยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง 
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับการพัสดุและ
สัญญาทางปกครอง 
 

อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล 

(5)  คดีปกครอง
เก่ียวกับการผังเมือง 
การควบคุมอาคาร 
และเหตุเดือดรอน
รําคาญ  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ เก่ียวกับการผังเมือง 
  การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดรอนรําคาญ 
- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเก่ียวกับการผังเมือง  
  การควบคุมอาคารและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับการผังเมือง 
การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดรอนรําคาญ 

อ.วชิระ ชอบแตง 
 

(6) คดีปกครอง
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
(6 ช่ัวโมง ) 
 

- ทฤษฎีและหลักกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

ดร.ประพจน คลายสุบรรณ 
 
 

(7) คดีปกครอง
เก่ียวกับท่ีดินและ
การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 
(6 ช่ัวโมง) 
 

- ทฤษฎีและหลักกฎหมายเก่ียวกับท่ีดิน 
- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเก่ียวกับท่ีดิน 
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับท่ีดิน 
 

อ.วิริยะ วองวาณิช 

(8) คดีปกครอง
เก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลและวินัย 
- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลและวินัย 
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคล 
 
 

อ.ประนัย วณิชชานนท 
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กลุมวิชา 
หัวขอการอบรม 

แนวสังเขป วิทยากร 

(9) คดีปกครอง
เก่ียวกับราชการ
สวนทองถ่ิน    
(6 ช่ัวโมง) 

- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเก่ียวกับราชการสวน
ทองถ่ิน 
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับราชการ
สวนทองถ่ิน 
 

อ.สมชัย วัฒนการุณ 

(10) คดีปกครอง
เก่ียวกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน 
และโทรคมนาคม  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสําคัญเก่ียวกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

อ.ประวิตร บุญเทียม 

(11) คดีปกครอง
เก่ียวกับวินัยการ
คลังและ
การงบประมาณ 
(6 ช่ัวโมง) 
 

- หลักกฎหมายและแนวคําพิพากษาศาลปกครองท่ีเก่ียวกับ
การคลังและการงบประมาณ 

อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ 

(12) คดีปกครองอ่ืน
ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหอยูใน
อํานาจของศาล
ปกครอง  
(6 ช่ัวโมง) 
 

- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองท้ังของไทยและ
ตางประเทศท่ีเก่ียวของคดีปกครองอ่ืน เชน คดีเก่ียวกับการ
ชุมนุมสาธารณะ  คดีเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ เปนตน 

ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ 

กลุมวิชาท่ี 6 ภาคฝกปฏิบัติ   (33 ช่ัวโมง)  
(1) ฝกปฏิบั ติ เก่ียวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่ งไมรับฟองไวพิจารณา  
(9 ช่ัวโมง ) 

อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ 

(2) ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน (9 ช่ัวโมง) อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข 
(3) ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี (9 ช่ัวโมง) อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
(4) ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทําคําบังคับ (6 ช่ัวโมง) อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ 
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กลุมวิชาปรับพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีไมมีวุฒิทางนิติศาสตรบัณฑิต 
กลุมวิชา 

หัวขอการอบรม 
แนวสังเขป วิทยากร 

กลุมวิชาท่ี 7 การฝกอบรมเพ่ิมเติมสําหรับผูไมมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (30 ช่ัวโมง)  

(1) ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับกฎหมาย
ท่ัวไป   
(12 ช่ัวโมง ) 

- บอเกิดของกฎหมาย 
- หลักกฎหมายวาดวยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล  
- นิติกรรมและสัญญา 
- ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได 
- หนี้, ทรัพย 

1. รศ.มานิตย   จุมปา 
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ 
3. รศ.สมยศ   เชื้อไทย 
 
 
 
 

(2) ความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับกฎหมายแพง 
(6 ช่ัวโมง) 
 

- หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายแพง 
 
 

1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง 
2. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน  วายุภาพ 

3. ศ.ดร. ดาราพร  ถิระวัฒน 
 

(3) ความรูท่ัวไป
เก่ียวกับกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง 
(3 ช่ัวโมง) 
 

- ข้ันตอนสําคัญๆ ของวิธีพิจารณาความแพงและการ
ดําเนินคดีแบบกลุม 
- หลักเกณฑในวิธีพิจารณาความแพงท่ีนํามาใช 
  ในการดําเนินคดีปกครอง 
 

1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง 
2. อ.วิรัช  ชินวินิจกุล  
3. อ.เชวง ชูศิร ิ

(4) ความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับกฎหมาย
อาญา 
(6 ช่ัวโมง) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายอาญา 
- ความรูเก่ียวกับกฎหมายอาญาและลักษณะท่ัวไปของ
กฎหมายอาญา 
- ความรับผิดในทางอาญา 
 

1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท 
 
 

(5) ความรูท่ัวไป
เก่ียวกับกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
(3 ช่ัวโมง) 
 

หลักพ้ืนฐานวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
- ข้ันตอนสําคัญๆ ของวิธีพิจารณาความอาญา 
 

1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท 
 
 

 
หมายเหตุ: เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการหลักสูตร จึงไดมีการจัดทําบัญชีรายชื่อวิทยากร  ท้ังนี้ ในการเชิญ 

วิทยากรนั้น จะทําการเชิญตามลําดับรายชื่อ 


