โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

บรรยายโดยอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ
อาทิ เช่น

“ผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติเข้ารับการ
คัดเลือกเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายกำหนด”

- ศ.(พิเศษ)ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

- รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รับสมัคร
13 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562
เริ่มอบรม
กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

- ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

เปิดรับสมัคร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าลงทะเบียน 67,000 บาท

กรณีผู้ที่ไม่มีวุฒิทางนิติศาสตรบัณฑิต
จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมเพิม่ เติม 4,500 บาท
(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**รวมถึงคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-5 ต่อ 4160-4163,www.slp.dusit.ac.th/
หรือ 08 9688 0865,09 2323 2833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

เปิดรับสมัคร
13 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2562
เริ่มอบรม
กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563
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

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง
ภายในวันที่ 13 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

ค่าลงทะเบียน 67,000 บาท
กรณีผทู้ ไ่ี ม่มวี ฒ
ุ ทิ างนิตศิ าสตรบัณฑิตจ่ายค่าลงทะเบียน
บาท
อบรมเพิ ่ ม เติ ม จำนวน

4,500

(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

“ผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติ

1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตามที่กฎหมายกำหนด”
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
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครอบรม
**เปิดรับสมัคร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

รายละเอียด ค่าลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร

(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

ค่าลงทะเบียนอบรม 67,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีวุฒิทางนิติศาสตรบัณฑิต)
สามารถแบ่งชำระได้ 3 ครั้ง (สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 37,000 บาท
ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท
ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 10,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครอบรม

** กรณีผู้ที่ไม่มีวุฒิทางนิติศาสตรจ่ายลงทะเบียนอบรมเพิ่มเติม
จำนวน
บาท

4,500

**สามารถชำระด้วยเงินสด โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือด้วยบัตรเครดิต
**ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวง ทบวงและกรมต่างๆ
สามารถเบิกค่าสมัครและลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนที่ 1

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2562
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หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
(ทีไ่ ดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว รุนที)่ 1
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. หลักการและเหตุผล
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนถื อ ว า เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง นั บ ตั้ ง แต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดรับการบัญญัติขึ้นภายใตหลักความเสมอภาค
และภราดรภาพ ศาลปกครองจึงไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว าง
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน หรือระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรั ฐ กั บ เอกชนอั น เนื่ องมาจากการกระทําหรือ การละเวน การกระทําที่ห นว ยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาขอพิพาทดังกลาว
มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ “หลั ก กฎหมายมหาชน” และ “หลั ก กฎหมายปกครอง” เนื่ อ งจากเป น
หลักกฎหมายที่มีเจตนารมณในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งปจจุบันหลัก
กฎหมายดังกลาวมีความสําคัญอยางมาก จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางความรูความเขาใจกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายปกครองใหแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปใหมากขึ้น
โรงเรี ย นกฎหมายและการเมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เป น สถาบั น การศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต รั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
และรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยมี กฎหมายเป น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สูต ร ได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและความจําเป นในการจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
จึงจัดใหมีโครงการอบรมหลั กสูต รประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง
(ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูกฎหมายปกครอง และวิธี
พิ จ ารณาคดี ป กครอง เพื่ อเพิ่ มพู น ความรูและประสบการณใหแกผูป ฏิบัติงานดานกฎหมายทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่จะไดมีองคความรูและทักษะในการใชกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
ไดอยางถูกตองและเปนธรรมตอไป
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกฎหมายปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
ภาษาอังกฤษ: Certificate of Governing Law and Judicial Procedures
3. หนวยงานผูจัด
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. สถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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5. ชื่อประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Certificate of Governing Law and Judicial Procedures
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อเผยแพรความรูดานกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
6.2 เพื่ อผลิ ตนั กกฎหมายปกครองระดับ ประกาศนีย บัตรที่มี ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ
6.3 เพื่อเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนที่มีความสนใจสามารถเขามาศึกษา
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยสามารถนําแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครอง
ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐไดจริง
6.4 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให มีค วามรู ค วามเข า ใจทางด า นกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครองทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
7. โครงสรางหลักสูตร
7.1 ผู เ ข า รั บ การอบรมที่ มี วุ ฒิก ารศึ ก ษานิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท า กั บ ปริ ญ ญาตรี
ทางนิติศาสตร จะอบรมภาควิชาการและภาคฝกปฏิบัติแบงเปน 6 กลุมวิชา จํานวน รวม 348 ชั่วโมง
7.2 ผู เ ข า รั บ การอบรมที่ ไ ม มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษานิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท า ปริ ญ ญาตรี
ทางนิ ติ ศ าสตร ต อ งเข า รั บ การอบรมเพิ่ ม เติ ม ก อ นการอบรมตามหลั ก สู ต รกฎหมายปกครอง
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองในกลุ ม วิ ช าที่ 7 จํ า นวน 30 ชั่ ว โมง รวมเป น 378 ชั่ ว โมง
7.3 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่สูงกวาระดับปริญญาตรี และไมเทียบเทาปริญญาโท
7.4 รายวิชาในหลักสูตรสามารถนําไปเทียบโอนในการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย
มหาชนได โดยตองพิจารณารายวิชาและจํานวนชั่วโมงเรียนใหครบถวนตามเกณฑการเทียบโอน
8. หัวขอวิชาที่อบรม
ปฐมนิเทศ
จํานวน
3 ชั่วโมง
8.1 กลุมวิชาที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน จํานวน
21 ชั่วโมง
คํ า อธิ บายรายวิ ชา : ศึกษาปรัช ญาและแนวความคิดหลักของกฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายปกครอง โดยศึกษาถึงความหมาย ลักษณะเฉพาะ การแบงประเภทกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวความคิดในกฎหมายมหาชนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
สถาบั น ทางกฎหมายมหาชน สาระสํ า คั ญ ของรั ฐ และรั ฐ ธรรมนู ญ ลั ก ษณะทางกฎหมายของรั ฐ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับกฎหมาย อํานาจ ทฤษฏีการแบงแยกอํานาจ สถาบันภายในรัฐที่ใชอํานาจ
ตาง ๆ เชน สถาบันทางการเมือง สถาบันทางปกครอง สถาบันทางการคลัง สถาบันศาล การจํากัด
อํานาจรัฐ การควบคุมการใช อํานาจตาง ๆ หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุ คคลในกฎหมาย
มหาชน
(1) แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบงแยกกฎหมายเอกชนและ
6 ชั่วโมง
กฎหมายมหาชน
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(2) รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน
(3) หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

9
6

ชั่วโมง
ชั่วโมง

8.2 กลุมวิชาที่ 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
จํานวน
141 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรูเกี่ยวกับโครงสรางของฝายปกครอง หลักความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง และกฎ รวมทั้งทฤษฎีและความคิด
พื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจางและการบริ หารพั ส ดุ
ภาครัฐ ความรับผิดของฝายปกครอง การควบคุมและตรวจสอบการกระทําของฝายปกครอง และ
บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนทฤษฎีและความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
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
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(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) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3 ชั่วโมง
และโทรคมนาคม
8.3 กลุมวิชาที่ 3 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ จํานวน
15 ชั่วโมง
คํ า อธิ บายรายวิ ชา : ศึกษาแนวความคิดพื้น ฐานของการจัดระเบีย บราชการบริ ห าร
ส ว นกลางและท องถิ่ น บทบั ญ ญั ติของรัฐ ธรรมนูญ เกี่ย วกับ การปฏิรูป การปกครองสว นกลางและ
ทองถิ่น โครงสราง อํานาจหนาที่ รายได และการบริหารงานบุคคลของราชการสวนกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน
(1) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
3 ชั่วโมง
(2) กฎหมายเกี่ยวกับการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6 ชั่วโมง
(3) กฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
6 ชั่วโมง
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8.4 กลุมวิชาที่ 4 กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง จํานวน
66 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงขอความคิดทั่วไปวาดวยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง
หลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอํานาจศาลปกครอง เงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง การ
ชี้ ขาดอํ า นาจหน า ที่ ร ะหว า งศาล การแสวงหาขอเท็จ จริงในคดีป กครอง กระบวนพิจ ารณาในชั้น
พิจารณาคดี การทําคําพิพากษา และการอุทธรณ
(1) ระบบศาลปกครองและโครงสรางของศาลปกครอง
6 ชั่วโมง
(2) หลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครอง
6 ชั่วโมง
(3) เขตอํานาจศาลปกครอง
15 ชั่วโมง
(4) เงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง
9 ชั่วโมง
(5) การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
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 กลุมวิชาที่ 5 คดีปกครองเฉพาะดาน
จํานวน
72 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงคดีปกครองเฉพาะดาน และคดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน
กฎ คํ า สั่ ง และการห า มการกระทํ า คดี ป กครองเกี่ ย วกั บ การละเลยต อ หน า ที่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
ดวยความลาชา คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอยางอื่น คดีปกครอง
เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครองและการพั ส ดุ คดี ป กครองเกี่ ย วกั บ การผั ง เมื อ ง การควบคุ ม อาคาร
และเหตุเดือดรอนรําคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คดีปกครองเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น
คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม คดีปกครองเกี่ยวกับ
วินัยการคลังและการงบประมาณ คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง
(1) คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คําสั่ง และการหามกระทํา
6 ชั่วโมง
(2) คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดวยความลาชา 6 ชั่วโมง
(3) คดีปกครองเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอยางอื่น 6 ชั่วโมง
(4) คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
6 ชั่วโมง
(5) คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร
และเหตุเดือดรอนรําคาญ
6 ชั่วโมง
(6) คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
6 ชั่วโมง
(7) คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
6 ชั่วโมง
(8) คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
6 ชั่วโมง
(9) คดีปกครองเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น
6 ชั่วโมง
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(10) คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และโทรคมนาคม
(11) คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ
(12) คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง
8.6 กลุมวิชาที่ 6 ภาคฝกปฏิบัติ
จํานวน
(1) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่งไมรับฟอง
ไวพิจารณา
(2) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน
(3) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี
(4) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทําคําบังคับ

6
6
6

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

33

ชั่วโมง

9
9
9
6

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

8.7 กลุมวิชาที่ 7 การฝกอบรมเพิ่มเติมสําหรับผูไมมีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
30 ชั่วโมง
คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา และความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพงและวิธีพิจารณา
ความแพง
(1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
12 ชั่วโมง
(2) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพง
6 ชั่วโมง
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3 ชั่วโมง
(4) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
6 ชั่วโมง
(5) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 ชั่วโมง
9. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
9.1 ผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรื อ
ตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง
(2) ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 (ในระบบเกรดเต็ม 4.00) หรือไมต่ํากวารอยละ 60
(ในระบบรอยละ)
9.2 มีความตั้งใจและสามารถเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไดตลอดหลักสูตร
การศึกษา
9.3 ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
9.4 มีศักยภาพในการนําความรูที่จะไดรับจากการอบรมในหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงานหรือในกระบวนการยุตธิ รรม
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10. วิธีการคัดเลือก
10.1 การสอบขอเขียน เพื่อทดสอบความรูเกี่ยวกับหลั กการพื้นฐานกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
10.2 การสอบสัมภาษณ หลังจากสอบผานขอเขียนแลว
11. เกณฑผานการอบรมและเอกสารรับรองที่ไดรับ
11.1 ผู เ ข า รั บ การอบรมที่ มี เ วลาเข า รั บ การอบรมตลอดหลั ก สู ต รไม นอ ยกวา ร อ ยละ 80
ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตรจะไดรับเกียรติบัตรรับรองวาเปนผูเขารับการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
11.2 ผู เ ข า รั บ การอบรมที่ มีเวลาเขารั บ การอบรมตลอดหลั กสูตรไมน อยกวาร อ ยละ 80
ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตร และผานการทดสอบทั้งภาควิชาการและภาคฝกปฏิบัติ ดังนี้
(1) ขอสอบภาควิชาการ รวม 5 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(2) ขอสอบภาคปฏิบัติในการจัดทําคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา (ต.19) หรือบันทึก
ของตุลาการเจาของสํานวน (ต.14) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทั้งนี้ แตละภาคตองไดไมต่ํากวา 50 คะแนน และสองภาครวมกันตองไมต่ํากวารอยละ 60
จึงจะถือวาสอบผานและไดรับประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
11.3 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยไมเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนและการดําเนินงาน
ของผูจัด
ในกรณีที่ผูเขาอบรมสอบไมผานเกณฑตามขอ 11.2 สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบแกไขได
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. สถานที่และอุปกรณการสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13.1 ดานสถานที่ในการจัดการอบรม
- หองอบรม จํานวน 2 หอง
- หองเธียรเตอร จํานวน 2 หอง
13.2 ดานโสตทัศนูปกรณ
- เครื่องคอมพิวเตอร Notebook
- Printer แบบตาง ๆ
- เครื่องชวยสอน
- รานถายเอกสาร
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13.3 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
- หองสมุด
- บริการคอมพิวเตอรเพื่องานสืบคนสารสนเทศ/อินเทอรเน็ต
- โรงอาหาร 3 ที่
- ที่พัก โรงแรมสวนดุสิตเพลส
- สถานที่จอดรถ 4 อาคาร
- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สามารถจอดได 80 คัน
- อาคาร 12 สามารถจอดได 160 คัน
- ใตอาคารรักตะกนิษฐ 65 คัน
- รานสะดวกซื้อ (ในมหาวิทยาลัย)
- รานโฮมเบอรเกอรี่
- ศูนยสุขภาพ เชน โรงยิมส ฟสเนต สระวายน้ํา
14. อาจารยประจําหลักสูตร
14.1 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูประสานงานหลักสูตร
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(2) อาจารยวัลลภ หางไธสง
รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(3) ผูชวยศาสตราจารยสรศักดิ์ มั่นศิลป 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*
- ศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน*
- ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ*
- ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์*
- รศ.ดร.วิษณุ วรัญู
- อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ*
- อ.ประวิตร บุญเทียม*
- อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ*
- อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ*
- อ.สมชัย วัฒนการุณ*
- ดร.บุญอนันต วรรณพาณิชย
- ดร.ประสาท พงษสุวรรณ*
- อ.ประนัย วณิชชานนท*
- อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข*
- อ.ไชยเดช ตันติเวสส*
- อ.วชิระ ชอบแตง*
- อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล*
- ดร.ประพจน คลายสุบรรณ*
- อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล*
- อ.วิริยะ วองวาณิช*
- ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ*
- ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย*
- ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน*
- ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน*
- รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ*
- ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล*
- ผศ.ดร.ตอพงศ กิตติยานุพงศ*
- รศ.สมยศ เชื้อไทย
- ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน*
- รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท*
- รศ.ดร.อนันต จันทรโอภากร
- รศ.มานิตย จุมปา*

อดีตประธานศาลฎีกา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและ
การงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด
ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอยางอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองภูเก็ต
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองพิษณุโลก
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองขอนแกน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
ประจําศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองกลาง
ผูพิพากษาอาวุโส ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลาง
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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- ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท
- ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน
- ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ*
- ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร*

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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 อาจารยที่ตอบรับเปนวิทยากรแลว
15.

จํานวนผูเขาอบรม
ประมาณรุนละ 80 คน

16.

คาใชจาย
16.1 คาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
16.2 ค า ใช จ า ยในการอบรมตลอดหลั ก สู ต ร 67,000 บาท (หกหมื่ น เจ็ ด พั น บาทถ ว น)
(รวมคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม)
16.3 ผูที่ไมมีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาปริญญาตรีทางนิติศาสตรตอง
อบรมเพิ่มเติม 30 ชั่วโมง มีคาใชจายเพิ่มอีก 4,500 บาท (สี่พันหารอยบาทถวน)

17.

เอกสารและหลักฐานที่ใชสมัคร
17.1 ใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนสมบูรณ
17.2 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
17.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
17.4 สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ
17.5 สําเนาเอกสารอื่นๆ (กรณีที่ชื่อ - สกุลในเอกสารไมตรงกัน)
17.6 จดหมายแสดงเหตุผลและแรงจูงใจในการสมัครเขาศึกษา
17.7 ใบรับรองประสบการณในการทํางาน

18. สถานทีร่ ับสมัครและติดตอ
ผู ส มั ครเข า รั บ การอบรมสามารถสมัครได 2 ชองทาง ภายในวัน ที่ 13 มีน าคม 2562 ถึ ง
15 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
18.1 ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในวันและเวลาราชการ หรือ
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18.2 ทางไปรษณี ย ลงทะเบี ยนโดยส งถึ ง ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธนภั ทร ป จฉิมม คณบดี
โรงเรี ยนกฎหมายและการเมื อง (ผู อํานวยการโครงการ) เลขที่ 295 มหาวิทยาลั ยสวนดุ สิต เขตดุสิต
แขวงดุ สิ ต กรุ งเทพฯ 10300 (โดยถื อวั นประทั บตราไปรษณี ยากรเปนวั นที่รั บใบสมัคร) โดยโอนเงิ น
คาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เงินฝากถอนคืน) เลขที่ 131 – 073803 – 2
แลวสําเนาใบโอนเงินพรอมเอกสารและหลักฐานที่ใชสมัคร พรอมแนบซองเปลาติดแสตมป และจาหนา
ซองถึงตัวทานเอง เพื่อโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะไดจัดสงบัตรประจําตัว
สอบให
หากมี ขอสงสั ย กรุ ณาติ ดต อทางโทรศัพท หมายเลข 02 241 7191 – 5 ต อ 4160 - 3 หรื อ
08 9688 0865 ติดตอนางสาวเต็มใจ มนตไธสงค ผูป ระสานงาน
19. กําหนดการคัดเลือก
กําหนดการ
ประชาสัมพันธ พรอมจําหนาย
ใบสมัคร และเปดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สอบขอเขียน
สอบขอเขียน

ประกาศผลสอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือก

วัน เวลา
13 มีนาคม ถึง
15 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562

สถานที่
สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
แยกสวนรื่นฤดี) ชั้น 3
www.slp.dusit.ac.th
2 มิถุนายน 2562 สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย แยก
สวนรื่นฤดี) ชั้น 3
10 มิถุนายน 2562
สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 50 พรรษา มหา
16 มิถุนายน 2562
วชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย แยก
24 มิถุนายน 2562
สวนรื่นฤดี) ชั้น 3 www.slp.dusit.ac.th
ยังไมกําหนด

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม

ใบสมัครเขารับการอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนที่ 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.
ที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ

1.6 อาชีพ...............................................ตําแหนง....................................................................................
ชือ่ หนวยงาน/บริษัท.....................................................................................................................
1.7 ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได เลขที่......................หมูที่...............ตรอก/ซอย..............................................
ถนน.................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย............................................................................
โทรศัพท.....................................โทรศัพทมือถือ..........................................................................
E-mail.........................................................................................................................................
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบในปจจุบัน
(1) .....................................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................................
3. เหตุผลในการเขาศึกษาอบรม
(1) .....................................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ ทั้งนี้ ขาพเจา
รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูสมัคร
(..................................................................)
วันที่สมัคร............................................................

ตารางบรรยาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนที่ 1
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู เข า รั บ การอบรมที่ ไม มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษานิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท า ปริ ญ ญาตรี ทางนิ ติ ศ าสตร
ต อ งเข ารั บ การอบรมเพิ่ ม เติ ม ก อ นการอบรมตามหลั ก สู ต รกฎหมายปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
จํานวน 30 ชั่วโมง
วัน เดือน ป
6 ก.ค. 62

7 ก.ค. 62

13 ก.ค. 62

14 ก.ค. 62

20 ก.ค. 62

เชา (09.00 – 12.00 น.)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 1)
1. รศ.มานิตย จุมปา
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
3. รศ.สมยศ เชื้อไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 3)
1. รศ.มานิตย จุมปา
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
3. รศ.สมยศ เชื้อไทย
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพง (ครั้งที่ 1)
1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง
2. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน วายุภาพ
3. ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
1. อ.วิรัตน ชินวินิจกุล
2. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง
3. อ.เชวง ชูศิริ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (ครั้งที่ 2)
1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท

บาย (13.00 – 16.00 น.)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 2)
1. รศ.มานิตย จุมปา
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
3. รศ.สมยศ เชื้อไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 4)
1. รศ.มานิตย จุมปา
2. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
3. รศ.สมยศ เชื้อไทย
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพง (ครั้งที่ 2)
1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง
2. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน วายุภาพ
3. ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (ครั้งที่ 1)
1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
2. รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท

2
เริ่มเรียน
วัน เดือน ป
เชา (09.00 – 12.00 น.)
- ปฐมนิเทศ ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ
รองอธิการฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและมีกิจกรรม
3 ส.ค. 62
กลุมสัมพันธเพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเ ขารับการอบรม
โดย ผศ.ดร.ธนภัทร ปจฉิมม ผูอํานวยการหลักสูตร

4 ส.ค. 62

รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน (ครั้งที่2)
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
2. ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน
3. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

บาย (13.00 – 16.00 น.)
รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน (ครั้งที่ 1)
1. ศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
2. ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน
3. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

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

แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบงแยกกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน (ครั้งที่ 1)
10 ส.ค. 62 1. ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบงแยกกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน (ครั้งที่2)
1. ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

ระบบศาลปกครองและโครงสรางของศาลปกครอง
(ครั้งที่ 1)
11 ส.ค. 62
ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์

ระบบศาลปกครองและและโครงสรางของศาลปกครอง
(ครั้งที่2)
ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์

17 ส.ค. 62

เงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง (ครั้งที่ 1)
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ

เงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง (ครั้งที่ 2)
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ

เงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง (ครั้งที่ 3)
18 ส.ค. 62 ดร.ประสาท พงษสุวรรณ

เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งที่ 1)
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

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

เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งที่ 3)
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งที่ 4)
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

เขตอํานาจศาลปกครอง (ครั้งที่ 5)
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

25 ส.ค. 62

3
วัน เดือน ป

เชา (09.00 – 12.00 น.)
กฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
31 ส.ค. 62
2. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

บาย (13.00 – 16.00 น.)
กฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที่ 1)
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

กฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ครั้งที่ 2)
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

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

7 ก.ย. 62

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครอง (ครั้งที่2)
1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ
2. รศ.มานิตย จุมปา
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครอง (ครั้งที่3)
1. ดร.ประสาท พงษสุวรรณ
2. รศ.มานิตย จุมปา
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

8 ก.ย. 62

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

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

1 ก.ย. 62

หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน (ครั้งที่ 1)
14 ก.ย. 62 1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
3. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล

หลักกฎหมายวาดวยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน (ครั้งที่2)
1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
3. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล

โครงสรางของฝายปกครอง (ครั้งที่ 1)
15 ก.ย. 62 1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

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

โครงสรางของฝายปกครอง (ครั้งที่ 3)
21 ก.ย. 62 1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

โครงสรางของฝายปกครอง (ครั้งที่ 4)
1. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

4
วัน เดือน ป

เชา (09.00 – 12.00 น.)
นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งที่ 1)
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
22 ก.ย. 62 2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

บาย (13.00 – 16.00 น.)
นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งที่2)
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งที่3)
28 ก.ย. 62 1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (กฎ) (ครั้งที่4)
1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
2. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
3. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง)
(ครั้งที่ 1)
29 ก.ย. 62 1. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
2. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
3. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ

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

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

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

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

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

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง)
(ครั้งที่ 7)
12 ต.ค. 62 1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
2. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
3. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว (คําสั่งทางปกครอง)
(ครั้งที่ 8)
1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
2. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
3. ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

5 ต.ค. 62

6 ต.ค. 62

5
วัน เดือน ป

เชา (09.00 – 12.00 น.)
สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งที่ 1)
19 ต.ค. 62 1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ
2. รศ.ดร.อนันต จันทรโอภากร

บาย (13.00 – 16.00 น.)
สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งที่2)
1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ
2. รศ.ดร.อนันต จันทรโอภากร

สัญญาของฝายปกครอง สัญญาทางปกครอง
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งที่ 3)
20 ต.ค. 62 1. ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ
2. รศ.ดร.อนันต จันทรโอภากร

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

ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความ ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความรับ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (ครั้งที่ 1)
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (ครั้งที่ 2)
26 ต.ค. 62
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ
ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความ ความรับผิดของฝายปกครอง และกฎหมายวาดวยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (ครั้งที่ 4)
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (ครั้งที่ 3)
27 ต.ค. 62
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ

2 พ.ย. 62

3 พ.ย. 62

9 พ.ย. 62

การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งที่ 1) การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งที่ 2)
1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
2. รศ.สมยศ เชื้อไทย
2. รศ.สมยศ เชื้อไทย
การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งที่ 3) การควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครอง (ครั้งที่ 4)
1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
1. ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
2. รศ.สมยศ เชื้อไทย
2. รศ.สมยศ เชื้อไทย
บุคลากรภาครัฐ (ครั้งที่ 1)
1. อ.ประนัย วณิชชานนท
2. ดร.สุรพงษ มาลี

บุคลากรภาครัฐ (ครั้งที่ 3)
1. อ.ประนัย วณิชชานนท
10 พ.ย. 62
2. ดร.สุรพงษ มาลี

บุคลากรภาครัฐ (ครั้งที่ 2)
1. อ.ประนัย วณิชชานนท
2. ดร.สุรพงษ มาลี
กฎหมายเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคม
อ.กอกิจ ดานชัยวิจิตร

6
วัน เดือน ป

เชา (09.00 – 12.00 น.)
บริการสาธารณะ (ครั้งที่ 1)
16 พ.ย. 62 1. ศ.ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน
2. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

บาย (13.00 – 16.00 น.)
บริการสาธารณะ (ครั้งที่ 2)
1. ศ.ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน
2. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

บริการสาธารณะ (ครั้งที่ 3)
17 พ.ย. 62 1. ศ.ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน
2. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

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

ทรัพยสินของแผนดิน (ครั้งที่ 2)
23 พ.ย. 62 1. ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ
2. ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ

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

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ครั้งที่ 1) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ครั้งที่ 2)
1. อ.สมชัย วัฒนการุณ
24 พ.ย. 62 1. อ.สมชัย วัฒนการุณ
2. อ.อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล
2. อ.อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ครั้งที่ 1)
30 พ.ย. 62 1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
2. ดร.บุญอนันต วรรณพาณิชย

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

1 ธ.ค. 62

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

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

7 ธ.ค. 62

หลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง (ครั้งที่ 1)
อ.ประวิตร บุญเทียม

หลักทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองในศาลปกครอง (ครั้งที่ 2)
อ.ประวิตร บุญเทียม

8 ธ.ค. 62

การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ครั้งที่ 1) การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ครั้งที่ 2)
1. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน วายุภาพ
1. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน วายุภาพ
2. อ.เชวง ชูศิริ
2. อ.เชวง ชูศิริ

14 ธ.ค. 62

วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ครั้งที่ 1)
อ.ไชยเดช ตันติเวสส

วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา (ครั้งที่ 2)
อ.ไชยเดช ตันติเวสส

7
วัน เดือน ป

เชา (09.00 – 12.00 น.)
การแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง (ครั้งที่ 1)
15 ธ.ค. 62 อ.ประวิตร บุญเทียม

บาย (13.00 – 16.00 น.)
การแสวงหาขอเท็จจริงในคดีปกครอง (ครั้งที่ 2)
อ.ประวิตร บุญเทียม

กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี
การทําคําพิพากษา และการอุทธรณ
21 ธ.ค. 62
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

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

การบังคับคดีปกครอง (ครั้งที่ 2)
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ

คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คําสั่ง และ
การหามกระทํา (ครั้งที่ 1)
28 ธ.ค. 62
ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

คดีปกครองเกี่ยวกับการ เพิกถอน กฎ คําสั่ง และ
การหามกระทํา (ครั้งที่ 2)
ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่ดวยความลาชา (ครั้งที่ 1)
29 ธ.ค. 62
อ.ไชยเดช ตันติเวสส

คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ดวยความลาชา (ครั้งที่ 2)
อ.ไชยเดช ตันติเวสส

4 ม.ค.63

5 ม.ค.63

11 ม.ค.63

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและ
ความรับผิดอยางอื่น (ครั้งที่ 1)
อ.ประนัย วณิชชานนท

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและ
ความรับผิดอยางอื่น (ครั้งที่2)
อ.ประนัย วณิชชานนท

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และการพัสดุ
(ครัง้ ที่ 2)
(ครั้งที่ 1)
อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล
อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล
คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร
และเหตุเดือดรอนรําคาญ (ครั้งที่ 1)
อ.วชิระ ชอบแตง

คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (ครั้งที่ 1)
12 ม.ค. 63 ดร.ประพจน คลายสุบรรณ

คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และ
เหตุเดือดรอนรําคาญ (ครั้งที่ 2)
อ.วชิระ ชอบแตง
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (ครั้งที่ 2)
ดร.ประพจน คลายสุบรรณ

8
วัน เดือน ป

เชา (09.00 – 12.00 น.)
คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย (ครั้งที่ 1)
อ.วิริยะ วองวาณิช

บาย (13.00 – 16.00 น.)
คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
(ครั้งที่ 2)
อ.วิริยะ วองวาณิช

19 ม.ค.63

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 1)
อ.ประนัย วณิชชานนท

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 2)
อ.ประนัย วณิชชานนท

25 ม.ค.63

คดีปกครองเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น (ครั้งที่ 1)
อ.สมชัย วัฒนการุณ

คดีปกครองเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น (ครั้งที่2)
อ.สมชัย วัฒนการุณ

คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม (ครั้งที่ 1)
อ.ประวิตร บุญเทียม

คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และโทรคมนาคม (ครั้งที่ 2)
อ.ประวิตร บุญเทียม

18 ม.ค.63

26 ม.ค.63

1 ก.พ. 63

2 ก.พ. 63

8 ก.พ. 63

9 ก.พ. 63

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ
(ครั้งที่ 1)
(ครัง้ ที่ 2)
อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ
อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ
คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของ คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาล
ศาลปกครอง (ครั้งที่ 1)
ปกครอง (ครั้งที่ 2)
ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา (ครั้งที่ 1)
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่งไม
รับคําฟองไวพิจารณา (ครั้งที่ 2)
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคําฟองและจัดทําคําสั่ง
ไมรับคําฟองไวพิจารณา (ครั้งที่ 3)
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของ
สํานวน (ครั้งที่ 1)
อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการ
เจาของสํานวน (ครั้งที่ 2)
15 ก.พ. 63
อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของ
สํานวน (ครั้งที่ 3)
อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข

9
วัน เดือน ป

เชา (09.00 – 12.00 น.)
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการ
ผูแถลงคดี (ครั้งที่ 1)
16 ก.พ. 63
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ

บาย (13.00 – 16.00 น.)
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการ
ผูแถลงคดี (ครั้งที่ 2)
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการ
ผูแถลงคดี (ครั้งที่ 3)
22 ก.พ. 63
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทําคํา
บังคับ (ครั้งที่ 1)
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทํา
คําบังคับ (ครั้งที่ 2)
23 ก.พ. 63
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ
7 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63

ประมวลความรู (ไมนับชั่วโมงการอบรม)

สอบวัดความรูภาคทฤษฎี
สอบวัดความรูภาคปฏิบัติ

หมายเหตุ: เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการหลักสูตร จึงไดมีการจัดทําบัญชีรายชื่อวิทยากร ทั้งนี้ ในการเชิญ
วิทยากรนั้น จะทําการเชิญตามลําดับรายชื่อ

หัวขอการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ไดรับการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนที่ 1
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กลุมวิชา
หัวขอการอบรม
ปฐมนิเทศ
(3 ชั่วโมง)

แนวสังเขป
- ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและมีกิจกรรม
กลุมสัมพันธเพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเ ขารับการอบรม

กลุมวิชาที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (21 ชั่วโมง)
(1) แนวคิดของ
- ประวัติความเปนมาของการแบงแยกกฎหมายเอกชน
กฎหมายมหาชน
และกฎหมายมหาชน
การแบงแยก
- หลักเกณฑที่ใชในการแบงแยกกฎหมายเอกชน
กฎหมายเอกชนและ และกฎหมายมหาชน
กฎหมายมหาชน
- ความคลุมเครือในบางกรณีของการแบงแยกกฎหมาย
ทั้งสองสาขาในปจจุบัน
(6 ชั่วโมง)
- ประโยชนในทางปฏิบตั ิของการแบงแยกกฎหมาย
ทั้งสองสาขา
- แนวการใชและการตีความที่แตกตางกันของกฎหมาย
ทั้งสองสาขา

วิทยากร
ผศ.ดร.ธนภัทร ปจฉิมม
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง
1. ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

(2) รัฐ รัฐธรรมนูญ
และสถาบันทาง
มหาชน
(9 ชั่วโมง)

- องคประกอบของรัฐ
- รูปแบบของรัฐ
- ภารกิจหนาที่ของรัฐ
- นิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน
- ความเปนนิติบุคคลของรัฐ
- แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันการเมือง
- การรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

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

(3) หลักกฎหมายวา
ดวยบุคคลและนิติ
บุคคลในกฎหมาย
มหาชน
(6 ชั่วโมง)

- ขอความคิดวาดวยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
- ความหมายของฝายปกครอง
- ฝายปกครองในรูปของ “เจาหนาที่ของรัฐ”
- ฝายปกครองในรูปของ “หนวยงานทางปกครอง”

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

-2กลุมวิชา
แนวสังเขป
หัวขอการอบรม
กลุมวิชาที่ 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (141 ชั่วโมง)
(1) หลักความชอบ - ความหมายและประเภทของการกระทําของฝายปกครอง
ดวยกฎหมายของการ - หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
กระทําทางปกครอง - ดุลพินิจของฝายปกครอง
(15 ชั่วโมง)

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

(2) โครงสรางของ
ฝายปกครอง
(12 ชั่วโมง)

- การจัดโครงสรางของฝายปกครอง
- การแยกฝายปกครอง (Administration) ออกจาก
โครงสรางสวนอื่นๆ ของรัฐ โดยเฉพาะจากฝายบริหาร
(Executive)
- หลักการรวมอํานาจและอํานาจบังคับบัญชา
- หลักการกระจายอํานาจและอํานาจกํากับดูแล
- การกระจายอํานาจปกครองตามเขตพื้นที่และ
การกระจายอํานาจตามประเภทของบริการ

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

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

- ขอความคิดเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองฝายเดียว
ที่เปนกฎ
- ความแตกตางระหวางกฎกับมาตรการภายในของ
ฝายปกครอง ( mesures d’ordre intérieur)
- ขอความคิดเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง
- ผลของคําสั่งทางปกครองและการทบทวนคําสั่ง
ทางปกครอง
- การบังคับทางปกครอง
- เหตุที่ใชอางในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
- 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 ชั่วโมง)

- ขอความคิดและความหมายของสัญญาของฝายปกครอง
สัญญาทางปกครองและประเภทตางๆ ของสัญญาทาง
ปกครอง
- การเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง
- ผลของสัญญาทางปกครอง
- การสิ้นสุดลงของสัญญาทางปกครอง
- หลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
ในสัญญาทางปกครอง

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

-3กลุมวิชา
หัวขอการอบรม
(5) ความรับผิดของ
ฝายปกครอง และ
กฎหมายวาดวยความ
รับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่
(12 ชั่วโมง)
(6) การควบคุมการ
ใชอํานาจของฝาย
ปกครอง
(12 ชั่วโมง)

แนวสังเขป
- ประเภทความรับผิดของรัฐ
- หลักเกณฑวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
และ/หรือหนวยงานทางปกครอง
- แนวทางดําเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการ
กระทําละเมิดของเจาหนาที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2539
- เหตุผลและความจําเปนในการควบคุมการใชอํานาจของ
ฝายปกครอง
- รูปแบบตางๆ ของการควบคุมการใชอํานาจของฝาย
ปกครอง เชน การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครองและ
การควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง ซึ่งไดแก การ
ควบคุมโดยองคกรทางการเมือง การควบคุมโดยองคกร
อิสระและองคกรตามรัฐธรรมนูญ และการควบคุมโดย
องคกรตุลาการ

วิทยากร
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ

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

(7) บุคลากรภาครัฐ - แนวความคิดในการจําแนกบุคลากรภาครัฐประเภทตางๆ
1. อ.ประนัย วณิชชานนท
(9 ชั่วโมง)
- ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2. ดร.สุรพงษ มาลี
เจาหนาที่ขององคการมหาชน
- กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรภาครัฐ
ประเภทตางๆ
(8) บริการสาธารณะ - หลักกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน
(9 ชั่วโมง)
- รูปแบบตางๆ ในการดําเนินการบริการสาธารณะ
2. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
- นิติสัมพันธระหวางผูดําเนินบริการสาธารณะ
กับผูใชบริการ
- คุณลักษณะของการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
- กลไกในการดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
- การควบคุมการใชอํานาจอันเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม
(9) ทรัพยสินของ
แผนดิน
(9 ชั่วโมง)
(10) กฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ
(6 ชั่วโมง)

- ประเภทตางๆ ของทรัพยสินของแผนดิน
- หลักกฎหมายที่ใชกับทรัพยสินของแผนดินประเภทตางๆ

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

- หลักการเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของราชการ
- คณะกรรมการขอมูลขาวสารฯ
- คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ

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

-4กลุมวิชา
หัวขอการอบรม
(11) กฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง
(6 ชั่วโมง)

แนวสังเขป

วิทยากร

- แนวความคิดพื้นฐานและความเปนมาของพระราชบัญญัติ 1. ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. ดร.บุญอนันต วรรณพาณิชย
- วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
- ขอบเขตของการใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
- ผูมีสิทธิยื่นคําขอใหออกคําสั่งทางปกครองและผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครอง : หลักเกณฑและ
เงื่อนไข
- สิทธิที่กฎหมายรับรองใหแกประชาชนในกระบวนการ
พิจารณาออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่
- แบบในการออกคําสั่ง
- การเริ่มมีผลของคําสั่งทางปกครอง
- การกระทําที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง
หรือการสิ้นไปของคําสั่งทางปกครอง
- การบังคับทางปกครอง
- ระยะเวลาและอายุความ
- การแจง
- คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
- การมีผลใชบังคับและขอบเขตการใชบังคับของ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ผลรายที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

(12) กฎหมายเกี่ยวกับ - หลักการเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุ
กิจการ
โทรทัศน และโทรคมนาคม
วิทยุกระจายเสียงและ - รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
วิทยุโทรทัศน และ
- การสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพและการ
โทรคมนาคม
คุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียง
(3 ชั่วโมง)
และกิจการโทรทัศน
- การสงเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน

อ.กอกิจ ดานชัยวิจิตร
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แนวสังเขป
หัวขอการอบรม
กลุมวิชาที่ 3 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ (15 ชั่วโมง)
(1) กฎหมายวาดวย - โครงสรางของราชการสวนกลาง
ระเบียบบริหาร
- ราชการสวนภูมิภาค
ราชการแผนดิน
- การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน
(3 ชั่วโมง )
- โครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น
(2) กฎหมาย
- การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ ของไทย
เกี่ยวกับองคกร
- การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปกครอง
- ขาราชการสวนทองถิ่น
สวนทองถิ่น
- การคลังทองถิ่น
(6 ชั่วโมง)
- ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) กฎหมายวาดวย - กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
- กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ และ
- กฎหมายเกีย่ วกับหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ
องคการมหาชน
และมิใชรัฐวิสาหกิจ
(6 ชั่วโมง)
- กฎหมายเกี่ยวกับองคการมหาชน
- กฎหมายเกี่ยวกับองคกรอิสระ
- กฎหมายเกี่ยวกับหนวยงานธุรการของศาลและ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
กลุมวิชาที่ 4 กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (66 ชั่วโมง)
(1) ระบบศาล
- หลักทั่วไปวาดวยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง
ปกครองและ
- ระบบศาลคู
โครงสรางของ
- ความเปนมาของศาลปกครองไทย
ศาลปกครอง
- โครงสรางของศาลปกครองไทย
(6 ชั่วโมง)
(2) หลักทั่วไปวา
ดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครองและวิธี
พิจารณาคดี
ปกครองในศาล
ปกครอง
(6 ชั่วโมง)

- ขอความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
- ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
- หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
- ลําดับการพิจารณาประเด็นในคดีของศาลปกครอง

วิทยากร
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
2. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
2. ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท

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

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

อ.ประวิตร บุญเทียม
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(3) เขตอํานาจ
ศาลปกครอง
(15 ชั่วโมง)

(4) เงื่อนไขในการ
ฟองคดีปกครอง
(9 ชั่วโมง)

(5) การวินิจฉัยชี้
ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล
(6 ชั่วโมง )

แนวสังเขป
- คดีประเภทตาง ๆ ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งของศาลปกครอง
- คดีปกครองที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง
- เขตอํานาจศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด
- กระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคําฟองเกี่ยวกับเขตอํานาจ
ศาลปกครอง กรณีตามขอ 39 ขอ 40 และขอ 41
ของระเบียบของที่ประชุมใหญฯ วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2543

วิทยากร
ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

- หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ
- แนวความคิดและหลักกฎหมายเกีย่ วกับเงื่อนไขในการฟอง
คดีปกครองของฝรั่งเศส
- เงื่อนไขในการฟองคดีปกครองของไทย
- ขอสังเกตและปญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟองคดีปกครอง
ของไทย
- สาระสําคัญและการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
1. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน วายุภาพ
การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
2. อ.เชวง ชูศริ ิ
- แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลที่สําคัญ

(6) วิธีการชั่วคราว
กอนการพิพากษา
(6 ชั่วโมง)

- ประเภทของวิธีการชั่วคราว
- การดําเนินการตางๆ เมื่อมีคําขอทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
- หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาออกคําสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง
- การดําเนินการตางๆ เมื่อมีคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว
- หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาออกคําสั่งบรรเทาทุกข
ชั่วคราว
- ตัวอยางของมาตรการตางๆ ที่ศาลกําหนดเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา

อ.ไชยเดช ตันติเวสส

(7) การแสวงหา
ขอเท็จจริงในคดี
ปกครอง
(6 ชั่วโมง)

- สาระสําคัญของวิธีพิจารณาในระบบไตสวน
- อํานาจของตุลาการเจาของสํานวนในการแสวงหา
ขอเท็จจริง
- ขั้นตอนตางๆ ในการแสวงหาขอเท็จจริง
- การจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน
- การกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง

อ.ประวิตร บุญเทียม
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(8) กระบวน
พิจารณาในชั้นนั่ง
พิจารณาคดี
การทําคําพิพากษา
และการอุทธรณ
(3 ชั่วโมง)

- ขั้นตอนตางๆ ในวันนั่งพิจารณาคดี
- การแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี
- การประชุมทําคําพิพากษา
- การอุทธรณคําพิพากษา

อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

(9) วิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง
สูงสุด
(3 ชั่วโมง)

- คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด
- การตรวจคําอุทธรณ
- อํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งของศาลปกครอง
สูงสุด

อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

(10) การบังคับ
คดีปกครอง
(6 ชั่วโมง)

- แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง
- ขั้นตอนตางๆ ในการบังคับคดีปกครอง

อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ

แนวสังเขป

วิทยากร

กลุมวิชาที่ 5 คดีปกครองเฉพาะดาน (72 ชั่วโมง)
(1) คดีปกครอง
- เหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย
ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
เกี่ยวกับการเพิก
- เหตุผลที่ศาลใชในการเพิกถอน กฎ คําสั่ง หรือสั่งหาม
ถอนกฎ คําสั่ง และ การกระทํา
การหามกระทํา
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับการเพิกถอน
(6 ชั่วโมง )
กฎ คําสั่ง และการหามกระทํา
อ.ไชยเดช ตันติเวสส

(2) คดีปกครอง
เกี่ยวกับการละเลย
ตอหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
ลาชา
(6 ชั่วโมง)

- หลักเกณฑเกี่ยวกับการฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการ
ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
- คําบังคับที่ศาลออกได
- แนวคําพิพากษาของศาลปกครองเกี่ยวกับพิพาทเกี่ยวกับ
การละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร

(3) คดีปกครอง
เกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดและ
ความรับผิดอยางอื่น
(6 ชั่วโมง)

- คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่อยู อ.ประนัย วณิชชานนท
ในเขตอํานาจของศาลปกครอง
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่
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(4) คดีปกครอง
เกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และการ
พัสดุ
(6 ชั่วโมง)

(5) คดีปกครอง
เกี่ยวกับการผังเมือง
การควบคุมอาคาร
และเหตุเดือดรอน
รําคาญ
(6 ชั่วโมง)

แนวสังเขป

วิทยากร

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองฝายเดียว
และสัญญาของฝายปกครอง
- สัญญาทางปกครองตามหลักกฎหมายปกครองฝรัง่ เศส
- สัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- คดีเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับการพัสดุและ
สัญญาทางปกครอง
อ.วชิระ ชอบแตง
- สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ เกี่ยวกับการผังเมือง
การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดรอนรําคาญ
- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง
การควบคุมอาคารและเหตุเดือดรอนรําคาญ
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับการผังเมือง
การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดรอนรําคาญ

(6) คดีปกครอง
- ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ดร.ประพจน คลายสุบรรณ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม - ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(6 ชั่วโมง )
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(7) คดีปกครอง
เกี่ยวกับที่ดินและ
การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย
(6 ชั่วโมง)

- ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับที่ดิน

อ.วิริยะ วองวาณิช

(8) คดีปกครอง
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
(6 ชั่วโมง)

- สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและวินัย
- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและวินัย
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล

อ.ประนัย วณิชชานนท
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(9) คดีปกครอง
เกี่ยวกับราชการ
สวนทองถิ่น
(6 ชั่วโมง)
(10) คดีปกครอง
เกี่ยวกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน
และโทรคมนาคม
(6 ชั่วโมง)
(11) คดีปกครอง
เกี่ยวกับวินัยการ
คลังและ
การงบประมาณ
(6 ชั่วโมง)

แนวสังเขป

วิทยากร

- ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับราชการสวน
ทองถิ่น
- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับราชการ
สวนทองถิ่น

อ.สมชัย วัฒนการุณ

- แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่สําคัญเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

อ.ประวิตร บุญเทียม

หลักกฎหมายและแนวคําพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับ
การคลังและการงบประมาณ

อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ

-

(12) คดีปกครองอื่น - แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองทั้งของไทยและ
ผศ.ดร.ตอพงษ กิตติยานุพงศ
ที่กฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของคดีปกครองอื่น เชน คดีเกี่ยวกับการ
กําหนดใหอยูใน
ชุมนุมสาธารณะ คดีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เปนตน
อํานาจของศาล
ปกครอง
(6 ชั่วโมง)
กลุมวิชาที่ 6 ภาคฝกปฏิบัติ (33 ชั่วโมง)
(1) ฝ กปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การตรวจคํ าฟ องและจั ด ทํ าคํ าสั่ งไม รั บ ฟ อ งไว พิ จ ารณา
(9 ชั่วโมง )
(2) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวน (9 ชั่วโมง)
(3) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี (9 ชั่วโมง)
(4) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําพิพากษาและการทําคําบังคับ (6 ชั่วโมง)

อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
อ.ไชยวัฒน ธํารงศรีสุข
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ
อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ

- 10 กลุมวิชาปรับพื้นฐานสําหรับผูที่ไมมีวุฒิทางนิติศาสตรบัณฑิต
กลุมวิชา
แนวสังเขป
หัวขอการอบรม
กลุมวิชาที่ 7 การฝกอบรมเพิ่มเติมสําหรับผูไมมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (30 ชั่วโมง)
(1) ความรูเบื้องตน - บอเกิดของกฎหมาย
เกี่ยวกับกฎหมาย - หลักกฎหมายวาดวยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
- นิติกรรมและสัญญา
ทั่วไป
- ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
(12 ชั่วโมง )
- หนี้, ทรัพย

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

(2) ความรูพื้นฐาน - หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพง
เกี่ยวกับกฎหมายแพง
(6 ชั่วโมง)

1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง

(3) ความรูทั่วไป
- ขั้นตอนสําคัญๆ ของวิธีพิจารณาความแพงและการ
เกี่ยวกับกฎหมายวิธี ดําเนินคดีแบบกลุม
พิจารณาความแพง - หลักเกณฑในวิธีพิจารณาความแพงที่นํามาใช
(3 ชั่วโมง)
ในการดําเนินคดีปกครอง

1. ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบํารุง

(4) ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับกฎหมาย
อาญา
(6 ชั่วโมง)

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและลักษณะทั่วไปของ
กฎหมายอาญา
- ความรับผิดในทางอาญา

(5) ความรูทั่วไป
หลักพื้นฐานวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
เกี่ยวกับกฎหมายวิธี - ขั้นตอนสําคัญๆ ของวิธีพิจารณาความอาญา
พิจารณาความอาญา
(3 ชั่วโมง)

2. ศ.(พิเศษ) ไพโรจน วายุภาพ
3. ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน
2. อ.วิรัช ชินวินิจกุล
3. อ.เชวง ชูศิริ

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

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

หมายเหตุ: เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการหลักสูตร จึงไดมีการจัดทําบัญชีรายชื่อวิทยากร ทั้งนี้ ในการเชิญ
วิทยากรนั้น จะทําการเชิญตามลําดับรายชื่อ

