
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”

อบรม วันเสาร์ - อาทิตย์ เท่านั้น

- 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

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม 

(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฯลฯ**รวมถึงคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครอบรม

เปิดรับสมัคร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563
เริ่มอบรม

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เปิดรอบพิเศษ/2562
(สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางนิติศาสตร์)



“ผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติ

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง

ตามที่กฎหมายกำหนด”

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ค่าลงทะเบียน 67,000 บาท
(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

เปิดรับสมัคร

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) ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 131 073803 2
   แล้วสำเนาใบโอนเงินพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 
   และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   จะได้จัดส่งบัตรประจำตัวสอบให้ 

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง 

**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 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม 

(ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการศาลปกครอง(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่1

 หลักสูตรประกาศนียบัตร 

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ใบสมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เปิดรอบพิเศษ/2562
(สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางนิติศาสตร์)



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

หรือ 08 9688 0865,09 2323  2833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

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



 
 

 

 
 
 
 

โครงการอบรม  
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง  

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 

 
 
 
 

  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พ.ศ. 2562 
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โครงการอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายปกครอง และวิธีพจิารณาคดีปกครอง  
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2562 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้รับการบัญญัติข้ึนภายใต้หลักความเสมอภาค
และภราดรภาพ ศาลปกครองจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชนอันเนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อพิพาทดังกล่าว 
มีความเกี่ยวข้องกับ “หลักกฎหมายมหาชน” และ “หลักกฎหมายปกครอง” เนื่องจากเป็น 
หลักกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งปัจจุบันหลัก
กฎหมายดังกล่าวมีความส าคัญอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปให้มากข้ึน 
  โรงเรียนกฎหมายและการ เมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต  เป็นสถาบันการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต 
และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยมีกฎหมายเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง  
จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(รอรับการพิจาณาและให้การรับรองจาก กศ.ป.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่จะได้มีองค์ความรู้และทักษะในการใช้กฎหมายมหาชน
และกฎหมายปกครองได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป 
 
2. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 ภาษาอังกฤษ: Certificate of Governing Law and Judicial Procedures 
 
3. หน่วยงานผู้จัด 
  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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4. สถานที่จัดโครงการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
5. ชื่อประกาศนียบัตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 Certificate of Governing Law and Judicial Procedures 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 6.2 เพ่ือผลิตนักกฎหมายปกครองระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 
 6.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่มีความสนใจสามารถเข้ามาศึกษา
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยสามารถน าแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครอง 
ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐได้จริง 
 6.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครองทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 ผู้เข้ารับการอบรมที่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่ากับปริญญาตรี 
ทางนิติศาสตร์ จะอบรมภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติแบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา จ านวน รวม 348 ชั่วโมง 
 7.2 ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าปริญญาตรี  
ทางนิติศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมก่อนการอบรมตามหลักสูตร กฎหมายปกครอง 
และวิธี พิจารณาคดีปกครอง ในกลุ่ มวิชาที่  7  จ านวน 30 ชั่ ว โมง รวมเป็น 378 ชั่ ว โมง  
 7.3 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เทียบเท่าปริญญาโท  
 7.4 รายวิชาในหลักสูตรสามารถน าไปเทียบโอนในการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย
มหาชนได้ โดยต้องพิจารณารายวิชาและจ านวนชั่วโมงเรียนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การเทียบโอน 
 
8. หัวข้อวิชาที่อบรม 
 ปฐมนิเทศ จ านวน 3  ชั่วโมง 
 8.1 กลุ่มวิชาที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน จ านวน 21  ชั่วโมง  
   ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง โดยศึกษาถึงความหมาย ลักษณะเฉพาะ การแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวความคิดในกฎหมายมหาชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
สถาบันทางกฎหมายมหาชน สาระส าคัญของรัฐและรัฐธรรมนูญ ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย อ านาจ ทฤษฏีการแบ่งแยกอ านาจ สถาบันภายในรัฐที่ใช้อ านาจ
ต่าง ๆ เช่น สถาบันทางการเมือง สถาบันทางปกครอง สถาบันทางการคลัง สถาบันศาล การจ ากัด
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อ านาจรัฐ การควบคุมการใช้อ านาจต่าง ๆ หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน 
  (1) แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและ 6 ชั่วโมง 
    กฎหมายมหาชน  
  (2) รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน  9 ชั่วโมง 
  (3) หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 6  ชั่วโมง 
 
 8.2 กลุ่มวิชาที่ 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป จ านวน 141 ชั่วโมง  
   ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ค าสั่งทางปกครอง และกฎ  รวมทั้งทฤษฎีและความคิด
พ้ืนฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง การควบคุมและตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง และ
บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนทฤษฎีและความคิดพ้ืนฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
  (1) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 15 ชั่วโมง  
  (2) โครงสร้างของฝ่ายปกครอง  12 ชั่วโมง 
  (3) นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (กฎ และค าสั่งทางปกครอง) 36 ชั่วโมง 
  (4) สัญญาของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง และอนุญาโตตุลาการ 12 ชั่วโมง 
  (5) ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และกฎหมายว่าด้วย  12 ชั่วโมง 
   ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (6) การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง   12 ชั่วโมง 
  (7) บุคลากรภาครัฐ   9 ชั่วโมง 
  (8) บริการสาธารณะ  9 ชั่วโมง 
  (9) ทรัพย์สินของแผ่นดิน  9 ชั่วโมง 
  (10) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  6 ชั่วโมง 
  (11) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  6 ชั่วโมง 
  (12) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3 ชั่วโมง 
     และโทรคมนาคม 
 
 8.3 กลุ่มวิชาที่ 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ จ านวน 15 ชั่วโมง 
  ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหาร
ส่วนกลางและท้องถิ่น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางและ
ท้องถิ่น โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ รายได้ และการบริหารงานบุคคลของราชการส่วนกลางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน  
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  (1) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  3 ชั่วโมง 
  (2) กฎหมายเกี่ยวกับการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6 ชั่วโมง 
  (3) กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  6 ชั่วโมง 
 
 8.4 กลุ่มวิชาที่ 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง จ านวน 66 ชั่วโมง 
  ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง 
หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอ านาจศาลปกครอง เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง การ
ชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง กระบวนพิจารณาในชั้น
พิจารณาคดี การท าค าพิพากษา และการอุทธรณ์ 

(1) ระบบศาลปกครองและโครงสร้างของศาลปกครอง   6 ชั่วโมง 
  (2) หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
    ในศาลปกครอง  6 ชั่วโมง 
  (3) เขตอ านาจศาลปกครอง   15 ชั่วโมง 
  (4) เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง   9 ชั่วโมง 
  (5) การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล   6 ชั่วโมง 
  (6) วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  6 ชั่วโมง 
  (7) การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง   6 ชั่วโมง 
  (8) กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษา   
   และการอุทธรณ์   3 ชั่วโมง 
  (9) วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด   3 ชั่วโมง 
  (10) การบังคับคดีปกครอง   6 ชั่วโมง 
 
 8.5 กลุ่มวิชาที่ 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน จ านวน 72 ชั่วโมง 
  ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงคดีปกครองเฉพาะด้าน และคดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน 
กฎ ค าสั่ง และการห้ามการกระท า คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืน คดีปกครอง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร  
และเหตุเดือดร้อนร าคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น 
คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม คดีปกครองเกี่ยวกับ
วินัยการคลังและการงบประมาณ คดีปกครองอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
  (1) คดีปกครองเก่ียวกับการเพิกถอน กฎ ค าสั่ง และการห้ามกระท า  6 ชั่วโมง 
  (2) คดีปกครองเก่ียวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า 6 ชั่วโมง 
  (3) คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืน 6 ชั่วโมง 
  (4) คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ  6 ชั่วโมง 
  (5) คดีปกครองเก่ียวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร  
   และเหตุเดือดร้อนร าคาญ  6 ชั่วโมง 
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  (6) คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม   6 ชั่วโมง 
  (7) คดีปกครองเก่ียวกับท่ีดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 6 ชั่วโมง 
  (8) คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   6 ชั่วโมง 
  (9) คดีปกครองเก่ียวกับราชการส่วนท้องถิ่น   6 ชั่วโมง 
  (10) คดีปกครองเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
     และโทรคมนาคม  6 ชั่วโมง 
  (11) คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ  6 ชั่วโมง 
  (12) คดีปกครองอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 6 ชั่วโมง 
 
 8.6 กลุ่มวิชาที่ 6 ภาคฝึกปฏิบัติ จ านวน 33 ชั่วโมง 
  (1) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่รับฟ้อง 
   ไว้พิจารณา   9 ชั่วโมง 
  (2) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน  9 ชั่วโมง 
  (3) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี  9 ชั่วโมง 
  (4) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและการท าค าบังคับ  6 ชั่วโมง 
 
 8.7 กลุ่มวิชาที่ 7 การฝึกอบรมเพิ่มเติมส าหรับผู้ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต  
     จ านวน 30 ชั่วโมง 
  ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 
  (1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป   12 ชั่วโมง 
  (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง    6 ชั่วโมง 
  (3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    3 ชั่วโมง 
  (4) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา    6 ชั่วโมง 
  (5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3 ชั่วโมง 
 
9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 9.1 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง 
  (2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 (ในระบบเกรดเต็ม 4.00) หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
(ในระบบร้อยละ)  
 9.2 มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร
การศึกษา 
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 9.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิสื่อมเสีย 
 9.4 มีศักยภาพในการน าความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือในกระบวนการยุติธรรม 
 
10. วิธีการคัดเลือก 
 10.1 การสอบข้อเขียน เพ่ือทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 
 10.2 การสอบสัมภาษณ์ หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว  
 
11. เกณฑ์ผ่านการอบรมและเอกสารรับรองท่ีได้รับ 
 11.1 ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 11.2 ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตร และผ่านการทดสอบท้ังภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติ  ดังนี้ 
   (1) ข้อสอบภาควิชาการ รวม 5 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   (2) ข้อสอบภาคปฏิบัติในการจัดท าค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา (ต.19)  หรือบันทึก
ของตุลาการเจ้าของส านวน (ต.14)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ทั้งนี้ แต่ละภาคต้องได้ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน และสองภาครวมกันต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
จึงจะถือว่าสอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 11.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการด าเนินงาน
ของผู้จัด 
  ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 11.2 สามารถลงทะเบียนเพ่ือสอบแก้ไขได้
ตามตารางการสอบในรุ่นถัดไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
12. ระยะเวลาการศึกษา 
 12.1 ระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน 
 12.2 ศึกษาเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 
   
 
13. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 13.1 ด้านสถานที่ในการจัดการอบรม 
   - ห้องอบรม จ านวน 2 ห้อง  
   - ห้องเธียร์เตอร์ จ านวน 2 ห้อง  
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 13.2 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  
   - Printer แบบต่าง ๆ 
   - เครื่องช่วยสอน 
   - ร้านถ่ายเอกสาร 
 13.3 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
   - ห้องสมุด  
   - บริการคอมพิวเตอร์เพื่องานสืบค้นสารสนเทศ/อินเทอร์เน็ต 
   - โรงอาหาร 3 ที่  
   - ที่พัก โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
   - สถานที่จอดรถ 4 อาคาร 
    - อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สามารถจอดได้ 80 คัน 
    - อาคาร 12 สามารถจอดได้ 160 คัน 
    - ใต้อาคารรักตะกนิษฐ 65 คัน 
   - ร้านสะดวกซ้ือ (ในมหาวิทยาลัย) 
   - ร้านโฮมเบอร์เกอรี่ 
   - ร้านกาแฟ 4 แห่ง 
   - ศูนย์สุขภาพ เช่น โรงยิมส์ ฟิสเนต สระว่ายน้ า 
 

14. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 14.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร 
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (2) อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง          รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์  มั่นศิลป์      ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย ชุติกาโม    ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (6) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ  คงฤทธิ์ระจัน  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเครือข่าย 
                ความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมาย 
                และการเมือง  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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  (7) อาจารย์ศักดา ศรีทิพย์          อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  (8) อาจารย์กันวิศา สุขพานิชอาจารย์        ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
               โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 14.2 อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอน 
  - ศ.(พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ* อดีตประธานศาลฎีกา 
  - ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์* ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  - ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ* ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  - ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์* รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ์* ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ประวิตร บุญเทียม* ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ* ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและ 
     การงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ* ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืน 

ในศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.สมชัย วัฒนการุณ* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - ดร.บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ประนัย วณิชชานนท์* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ไชยวัฒน์ ธ ารงศรีสุข* ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  - อ.ไชยเดช ตันติเวสส* อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 
  - อ.วชิระ ชอบแต่ง* ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต 
  - อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล* ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก 
  - ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ* ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น 

- อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล* ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
ประจ าศาลปกครองสูงสุด 

  - อ.วิริยะ ว่องวาณิช* ตุลาการศาลปกครองกลาง 
  - ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ* ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง 
  - ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์* อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์* อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์* คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ* คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล* คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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  - ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์* คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รศ.สมยศ เชื้อไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์* คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท* คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  - รศ.มานิตย์ จุมปา* คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ*   คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  - ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร* รองคณบดคีณะนิติศาสตร์  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  - ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
  - อ.วิรัช ชินวินิจกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  - อ. เชวง  ชูศิริ* เลขาธิการประธานศาลฎีกา 
  - ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบ ารุง* รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  - ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
  - ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ าส านักประธานศาลฎีกา 
 หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ที่ตอบรับเป็นวิทยากรแล้ว 
 
15. จ านวนผู้เข้าอบรม 
 ประมาณรุ่นละ 80 คน 
 

16. ค่าใช้จ่าย 
 16.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท 
 16.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
(รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม)  
 16.3 ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ต้อง
อบรมเพ่ิมเติม 30 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

17. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
 17.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 17.2 รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 
 17.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้  จ านวน 1 ฉบับ 
 17.4 ส าเนาปริญญาบัตร  หรือส าเนาใบแสดงผลการเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
 17.5 ส าเนาเอกสารอื่นๆ (กรณีที่ชื่อ - สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) 
 17.6 จดหมายแสดงเหตุผลและแรงจูงใจในการสมัครเข้าศึกษา 
 17.7 ใบรับรองประสบการณ์ในการท างาน 
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18. สถานทีร่ับสมัครและติดต่อ 
 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง  
31 มีนาคม 2562 ดังนี้ 

18.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ในวันและเวลาราชการ หรือ 

18.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์  คณบดี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (ผู้อ านวยการโครงการ) เลขที่ 295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต  
แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นวันที่รับใบสมัคร) โดยโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เลขที่ 079 – 7 – 11716 5 
แล้วส าเนาใบโอนเงินพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ และจ่าหน้า
ซองถึงตัวท่านเอง เพ่ือโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะได้จัดส่งบัตรประจ าตัว
สอบให้  

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 241 7191 – 5 ต่อ 4160 - 3 หรือ  
08 9688 0865 ติดต่อนางสาวเต็มใจ มนต์ไธสงค์ ผู้ประสานงาน  
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ใบสมัครเข้าศึกษาอบรม 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2562 
------------------------------------------------ 

1. ประวัติส่วนตัว 
 1.1 ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................................................... 
 1.2 เพศ  ชาย   หญิง 
 1.3 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน          
 1.4 วัน/เดือน/ปีเกิด........................................อายุ..................... ปี 
 1.5 วุฒิการศึกษา 

การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

วุฒิเต็ม (วุฒิย่อ) 
และสาขาวิชา 

ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา 
และประเทศ 

    
    
    

  

 1.6 อาชีพ...............................................ต าแหน่ง..................................................................... 
   ชื่อหน่วยงาน/บริษัท....................................................................... ................................ 
 1.7 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที.่.....................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย......................... 
    ถนน.................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต.............................. 
    จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................................................. 
    โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์มือถือ........................................................... 
    E-mail................................................................................................................ .......... 
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
  (1) ..................................................................................................................................... 
  (2) ..................................................................................................................................... 
  (3) ..................................................................................................................................... 
3. เหตุผลในการเข้าศึกษาอบรม 
  (1) ..................................................................................................................................... 
  (2) ..................................................................................................................................... 
  (3) ..................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ 
 

 ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร 
      (..........................................) 
 วันที่สมัคร.................................. 

 

รูปถ่ายขนาด 
1.5” 



ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  

(ที่ได้รับกำรรับรองจำก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 
โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 

วัน เดือน ปี เช้ำ (09.00 – 12.00 น.) บ่ำย (13.00 – 17.30 น.) 

17 ส.ค. 62 
 

- ปฐมนิเทศ  ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ   
รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและมีกิจกรรม 
  กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
  ระหว่างผูเ้ข้ารับการอบรม  
โดย ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  ผู้อ านวยการหลักสูตร 
 

รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน  (ครั้งที่ 1) 
อ.นพดล  เฮงเจริญ 
 

18 ส.ค. 62 

แนวคิดของกฎหมายมหาชนและการแบ่งแยก
กฎหมายเอกชน (ครั้งที่ 1) 
รศ.มำนิตย์   จุมปำ 
 

แนวคิดของกฎหมายมหาชนและการแบ่งแยกกฎหมาย
เอกชน (ครั้งที่ 2) 
รศ.มำนิตย์   จุมปำ 
 

24 ส.ค. 62 
โครงสร้างของฝ่ายปกครอง (ครั้งที่ 1) 
 

โครงสร้างของฝ่ายปกครอง (ครั้งที่ 2) 
 
 

25 ส.ค. 62 

ระบบศาลปกครองและโครงสร้างของศาลปกครอง
(ครั้งที่ 1) 
ศ.(พิเศษ) ดร. ชำญชัย แสวงศักดิ์ 

ระบบศาลปกครองและและโครงสร้างของศาลปกครอง 
(ครั้งที่ 2)  
ศ.(พิเศษ) ดร. ชำญชัย แสวงศักดิ์ 
 

31 ส.ค. 62 

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า 
ทางปกครอง (ครั้งที่ 1) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 
 

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า 
ทางปกครอง (ครั้งที ่2) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 
 

1 ก.ย. 62 
เขตอ านาจศาลปกครอง (ครั้งที่ 1) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชำญชัย แสวงศักดิ์ 

เขตอ านาจศาลปกครอง (ครั้งที ่2) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชำญชัย แสวงศักดิ์ 
 

7 ก.ย. 62 

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า 
ทางปกครอง (ครั้งที่ 3) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 
 

ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 1) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 
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วัน เดือน ปี เช้ำ (09.00 – 12.00 น.) บ่ำย (13.00 – 17.30 น.) 

8 ก.ย. 62 
เขตอ านาจศาลปกครอง (ครั้งที่ 3) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชำญชัย แสวงศักดิ์ 
 

เขตอ านาจศาลปกครอง (ครั้งที่ 4) 
ศ.(พิเศษ) ดร.ชำญชัย แสวงศักดิ์ 
 

14 ก.ย. 62 
สัญญาของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง  
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งที่ 1) 
ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ 

สัญญาของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง  
และอนุญาโตตุลาการ (ครั้งที่2) 
ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ 

15 ก.ย. 62 

กฎหมายเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม 
อ.ก่อกิจ ด่ำนชัยวิจิตร 
 

 

21 ก.ย. 62 

หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน (ครั้งที่ 1) 
ผศ.ดร.ต่อพงษ์ กิตติยำนุพงศ์ 
 

หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน (ครั้งที่ 2)  
ผศ.ดร.ต่อพงษ์ กิตติยำนุพงศ์ 

22 ก.ย. 62 
บริการสาธารณะ (ครั้งที่ 1) 
ศ.ดร.สุรพล   นิตไิกรพจน ์
 

บริการสาธารณะ (ครั้งที่ 2) 
ศ.ดร.สุรพล   นิตไิกรพจน ์
 

28 ก.ย 62 รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน (ครั้งที ่2) 
ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรตัน ์

รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน (ครั้งที่ 3) 
ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรตัน ์
 

29 ก.ย 62 

นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (ค าสั่งทางปกครอง) 
(ครั้งที่ 1) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 
 

นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (ค าสั่งทางปกครอง)  
(ครั้งที่ 2) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 
 

5 ต.ค. 62 

นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (ค าสั่งทางปกครอง) 
(ครั้งที่ 3) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 
 

นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (ค าสั่งทางปกครอง)  
(ครั้งที่ 4) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 
 

6 ต.ค. 62 กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
 

19 ต.ค. 62 
นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (ค าสั่งทางปกครอง) 
(ครั้งที่ 5) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 

นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (ค าสั่งทางปกครอง)  
(ครั้งที่ 6) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 
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วัน เดือน ปี เช้ำ (09.00 – 12.00 น.) บ่ำย (13.00 – 17.30 น.) 

20 ต.ค 62 

ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 2) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 
 

ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 3) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 
 

26 ต.ค 62 
เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง (ครั้งที่ 1) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 

เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง (ครั้งที่ 2) 
ดร.ประสำท พงษ์สุวรรณ์ 
 

27 ต.ค 62 
การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง (ครั้งที่ 1) 
ผศ.ดร.ต่อพงษ์  กิตติยำนุพงศ์ 
 

การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง (ครั้งที่ 2) 
ผศ.ดร.ต่อพงษ์  กิตติยำนุพงศ์ 
 

2 พ.ย. 62 
 บุคลากรภาครัฐ (ครั้งที่ 1) 
อ.ประนัย วณิชชำนนท์ 
 

 บุคลากรภาครัฐ (ครั้งที่ 2) 
อ.ประนัย วณิชชำนนท์ 
 

3 พ.ย. 62 
นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (กฎ) (ครั้งท่ี 1) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (กฎ) (ครั้งที่ 2) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

9 พ.ย. 62 
นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (กฎ) (ครั้งที่ 3) 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

ทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ศ.วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์ 
 

10 พ.ย. 62 
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ครั้งที่ 1) 
อ.สมชัย วัฒนกำรุณ 
 

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ครั้งที ่2) 
อ.สมชัย วัฒนกำรุณ 
 

16 พ.ย. 62 

กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน  
 (ครั้งที่ 1) 
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
 

กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน  
 (ครั้งที่ 2) 
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

17 พ.ย. 62 
หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง (ครั้งที่ 1) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 

หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองในศาลปกครอง (ครั้งที่ 2) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 

23 พ.ย 62 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(ครั้งที่ 1) 
 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(ครั้งที่ 2) 
 

24 พ.ย 62 
การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ครั้งที่ 1) 
อ.เชวง ชูศิริ 

การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ครั้งที่ 2) 
อ.เชวง ชูศิริ 
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วัน เดือน ปี เช้ำ (09.00 – 12.00 น.) บ่ำย (13.00 – 17.30 น.) 

30 พ.ย 62 
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ครั้งที่ 1) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 
 

วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ครั้งที่ 2) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 

1 ธ.ค. 62 
การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง (ครั้งที่ 1) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 

การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง (ครั้งที่ 2) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 
 

7 ธ.ค. 62 

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและ 
ความรับผิดอย่างอ่ืน (ครั้งที่ 1) 
อ.ประนัย วณิชชำนนท์ 

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและ 
ความรับผิดอย่างอ่ืน (ครั้งที ่2) 
อ.ประนัย วณิชชำนนท์ 
 

8 ธ.ค. 62 
การบังคับคดีปกครอง (ครั้งที่ 1) 
อ.สมรรถชัย  วิศำลำภรณ์ 

การบังคับคดีปกครอง (ครั้งที่ 2) 
อ.สมรรถชัย วิศำลำภรณ์ 
 

14 ธ.ค. 62 

คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ ค าสั่ง และ 
การห้ามกระท า (ครั้งที่ 1) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 
 

คดีปกครองเกี่ยวกับการ เพิกถอน กฎ ค าสั่ง และ 
การห้ามกระท า (ครั้งที่ 2) 
ศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 

15 ธ.ค. 62 

คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความล่าช้า (ครั้งที่ 1) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 

คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความล่าช้า (ครั้งที่ 2) 
อ.ไชยเดช ตันติเวสส 
 

21 ธ.ค. 62 
คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร 
และเหตุเดือดร้อนร าคาญ (ครั้งที่ 1) 
 

คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และ
เหตุเดือดร้อนร าคาญ (ครั้งที่ 2) 
 

22 ธ.ค. 62 
คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และการพัสดุ 
(ครั้งที่ 1) 
อ.อิทธิพร จิระพัฒนำกุล 

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และการพัสดุ 
(ครั้งที่ 2) 
อ.อิทธิพร จิระพัฒนำกุล 

4 ม.ค.63 

กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี  
การท าค าพิพากษา และการอุทธรณ์  
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลำภ 
 

วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด  
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลำภ 

5 ม.ค.63 
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) 
ดร.ประพจน์ คล้ำยสุบรรณ 

คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) 
ดร.ประพจน์ คล้ำยสุบรรณ 
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11 ม.ค.63 

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ (ครั้งที่ 1) 
อ.วิริยะ ว่องวำณิช 
 

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(ครั้งที่ 2) 
อ.วิริยะ ว่องวำณิช 
 

12 ม.ค. 63 
คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 1) 
อ.ประนัย วณิชชำนนท์ 
 

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 2) 
อ.ประนัย วณิชชำนนท์ 

18 ม.ค.63 
คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) 
อ.สมชัย วัฒนกำรุณ 
 

คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น (ครั้งที ่2) 
อ.สมชัย วัฒนกำรุณ 

19 ม.ค.63 

คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม (ครั้งที่ 1) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 
 

คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม (ครั้งที่ 2) 
อ.ประวิตร บุญเทียม 

25 ม.ค.63 

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ 
(ครั้งที่ 1) 
อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ 
 

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ 
(ครั้งที่ 2) 
อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ 

26 ม.ค.63 

คดีปกครองอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครอง (ครั้งที่ 1) 
ผศ.ดร.ต่อพงษ์ กิตติยำนุพงศ์ 
 

คดีปกครองอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง (ครั้งที่ 2) 
ผศ.ดร.ต่อพงษ์ กิตติยำนุพงศ์ 
 

1 ก.พ. 63 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่ง 
ไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา (ครั้งที่ 1) 
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลำภ 
 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่
รับค าฟ้องไว้พิจารณา (ครั้งที่ 2) 
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  มีลำภ 

2 ก.พ. 63 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกของตุลาการ
เจ้าของส านวน (ครั้งที่ 1) 
อ.ไชยวัฒน์ ธ ำรงศรีสุข 
 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของ
ส านวน (ครั้งที่ 2) 
อ.ไชยวัฒน์ ธ ำรงศรีสุข 

8 ก.พ. 63 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการ 
ผู้แถลงคดี (ครั้งที่ 1) 
อ.สมรรถชัย วิศำลำภรณ์ 
 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการ 
ผู้แถลงคดี (ครั้งที่ 2) 
อ.สมรรถชัย วิศำลำภรณ์ 
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9 ก.พ. 63 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและการท า
ค าบังคับ (ครั้งที่ 1) 
อ.สมรรถชัย วิศำลำภรณ์ 
 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและการท าค า
บังคับ (ครั้งที่ 2) 
อ.สมรรถชัย วิศำลำภรณ์ 
 

15 ก.พ. 63 ประมวลควำมรู้  
 

16 ก.พ. 63  
22 ก.พ. 63   
23 ก.พ. 63   

29 ก.พ. 63 สอบวัดควำมรู้ภำคทฤษฎี 
 

1 มี.ค. 63 สอบวัดควำมรู้ภำคปฏิบตัิ 
 

 


