โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รวมกับ

สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹
1. หลักสูตรกฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ (กฎหมายกับกระบวนการยุตธิ รรม
ทางปกครอง สำหรับผูบริหารหนวยงานภาครัฐและเอกชน) (30 ชั่วโมง) (5วัน)

คาลงทะเบียน 4,500 บาท

2. หลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั่วไป (142 ชั่วโมง) (24วัน)

คาลงทะเบียน 29,000 บาท

3. หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (101 ชั่วโมง) (17วัน)

คาลงทะเบียน 19,000 บาท

4. หลักสูตรคดีปกครองและมาตรการบังคับทางปกครอง (105 ชั่วโมง) (18วัน)

คาลงทะเบียน 19,000 บาท

** ทั้งนี้ผูรวมอบรมสามารถ เบิก จาย ไดตามระเบียบของหนวยงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163,www.slp.dusit.ac.th/

สมัครผ่านออนไลน์

หรือ 08-96880865,09-23232833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ไดการรับรองจาก ก.ศป. แลว) รุนที่ 2

พิเศษ
- บุคลากร ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 15%
- กรณีหน่วยงานของผู้สมัครที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง ลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 15%

ºÃÃÂÒÂâ´ÂÇÔ·ÂÒ¡Ã¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô ÍÒ·Ô

- ศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

- ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

- ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

- ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

- รศ.ดร.วิษณุ วรัญู

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

- อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด

- อ.ประวิตร บุญเทียม

ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ

- อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ

ประธานแผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด

- อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

- ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิด
อยางอื่นในศาลปกครองสูงสุด

- ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

- ศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน

- อ.สมชัย วัฒนการุณ

- ดร.ประสาท พงษสุวรรณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

- อ.ประนัย วณิชชานนท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

- อ.ไชยวัฒน ธำรงศรีสุข
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

- อ.ไชยเดช ตันติเวสส

อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี

คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ผศ.ดร.ตอพงศ กิตติยานุพงศ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- รศ.มานิตย จุมปา

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ฯลฯ

เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง

»ÃÐâÂª¹·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÍºÃÁ
1. สามารถเทียบโอนเพือ่ ลดหนวยกิตการศึกษาตอนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
(เฉพาะสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง)

2. สามารถนำความรูที่ไดรับไปปรับใชเพื่อสรางความเขาใจและลดปญหาเกี่ยวกับคดีปกครองในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3. สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับคำสั่งทางปกครองไดเปนอยางดี
4. ผูสอบผานหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ไดการรับรองจาก ก.ศป. แลว)
สามารถไดรบั การพิจารณาใหเปนผูม คี ณ
ุ สมบัตใิ นการแตงตัง้ เปนตุลาการศาลปกครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163,www.slp.dusit.ac.th/

หรือ 08-96880865,09-23232833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2562
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หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
(ทีไ่ ด้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. หลักการและเหตุผล
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง นั บ ตั้ ง แต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้รับการบัญญัติขึ้นภายใต้หลักความเสมอภาค
และภราดรภาพ ศาลปกครองจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยกาหนดให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ กับ เอกชนอัน เนื่ องมาจากการกระทาหรือ การละเว้นการกระทาที่ห น่ว ยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อพิพาทดังกล่าว
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ “หลั ก กฎหมายมหาชน” และ “หลั ก กฎหมายปกครอง” เนื่ อ งจากเป็ น
หลักกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสาคัญ ซึ่งปัจจุบันหลัก
กฎหมายดังกล่าวมีความสาคัญอย่างมาก จึงจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น
โรงเรี ย นกฎหมายและการเมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เป็ 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 กฎหมายเป็น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ได้ ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและความจาเป็ นในการจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายปกครอง และวิธี
พิจ ารณาคดีป กครอง เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และประสบการณ์ให้ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่จะได้มีองค์ความรู้และทักษะในการใช้กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป
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. หน่วยงานผู้จัด
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. สถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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5. ชื่อประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Certificate of Governing Law and Judicial Procedures
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
6.2 เพื่อผลิ ตนั กกฎหมายปกครองระดับประกาศนียบัตรที่มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ
6.3 เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่มีความสนใจสามารถเข้ามาศึกษา
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยสามารถนาแนวคิดและหลักการของกฎหมายปกครอง
ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐได้จริง
6.4 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มีค วามรู้ค วามเข้ า ใจทางด้ า นกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครองทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษานิติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า กั บ ปริ ญ ญาตรี
ทางนิติศาสตร์ จะอบรมภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติแบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา จานวน รวม 348 ชั่วโมง
7.2 ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมที่ ไ ม่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษานิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ปริ ญ ญาตรี
ทางนิ ติ ศ าสตร์ ต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมเพิ่ ม เติ ม ก่ อ นการอบรมตามหลั ก สู ต ร กฎหมายปกครอง
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองในกลุ่ ม วิ ช าที่ 7 จ านวน 30 ชั่ ว โมง รวมเป็ น 378 ชั่ ว โมง
7.3 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เทียบเท่าปริญญาโท
7.4 รายวิชาในหลักสูตรสามารถนาไปเทียบโอนในการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย
มหาชนได้ โดยต้องพิจารณารายวิชาและจานวนชั่วโมงเรียนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การเทียบโอน
8. หัวข้อวิชาที่อบรม
ปฐมนิเทศ
จานวน
3 ชั่วโมง
1.กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ
จานวน
30 ชั่วโมง
1) กลุ่มวิชา การฝึกอบรมเพิ่มเติมสาหรับผู้ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
คาอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
12 ชั่วโมง
(2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
6 ชั่วโมง
(3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3 ชั่วโมง
(4) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
6 ชั่วโมง
(5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 ชั่วโมง
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2. กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั่วไป จานวน
142 ชั่วโมง
1) กลุ่มวิชา หลักพื้นฐานของกฎหมายมหาชน จานวน
21
ชั่วโมง
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า : ศึ ก ษาปรั ช ญาและแนวความคิ ด หลั ก ของกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง โดยศึกษาถึงความหมาย ลักษณะเฉพาะ การแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวความคิดในกฎหมายมหาชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
สถาบั น ทางกฎหมายมหาชน สาระส าคั ญ ของรั ฐ และรั ฐ ธรรมนู ญ ลั ก ษณะทางกฎหมายของรั ฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย อานาจ ทฤษฏีการแบ่งแยกอานาจ สถาบันภายในรัฐที่ใช้อานาจ
ต่าง ๆ เช่น สถาบันทางการเมือง สถาบันทางปกครอง สถาบันทางการคลัง สถาบันศาล การจากัด
อานาจรัฐ การควบคุม การใช้อานาจต่าง ๆ หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน
(1) แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและ
6 ชั่วโมง
กฎหมายมหาชน
(2) รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน
9 ชั่วโมง
(3) หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
6 ชั่วโมง
2) กลุม่ วิชา กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
จานวน 121 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาทางปกครอง คาสั่งทางปกครอง และกฎ รวมทั้งทฤษฎีและความคิดพื้นฐาน
ทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความ
รับผิดของฝ่ายปกครอง การควบคุมและตรวจสอบการกระทาของฝ่ายปกครอง และบุคลากรภาครัฐ
ตลอดจนทฤษฎีและความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ทรัพย์สินของ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(1) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
16 ชั่วโมง
(2) โครงสร้างของฝ่ายปกครอง
12 ชั่วโมง
(3) นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (กฎ และคาสั่งทางปกครอง)
36 ชั่วโมง
(4) สัญญาของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง และอนุญาโตตุลาการ 12 ชั่วโมง
(5) ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และกฎหมายว่าด้วย
12 ชั่วโมง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(6) การควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครอง
12 ชั่วโมง
(7) บุคลากรภาครัฐ
9 ชั่วโมง
(8) บริการสาธารณะ
9 ชั่วโมง
(9) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3 ชั่วโมง
และโทรคมนาคม

5

3. กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จานวน 101 ชั่วโมง
1) กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ จานวน
35 ชั่วโมง
ค าอธิ บายรายวิชา : ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบีย บราชการบริ ห าร
ส่ ว นกลางและท้องถิ่น บทบั ญญัติของรัฐ ธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองส่ ว นกลางและ
ท้องถิ่น โครงสร้าง อานาจหน้าที่ รายได้ และการบริหารงานบุคคลของราชการส่วนกลางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน
(1) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3 ชั่วโมง
(2) กฎหมายเกี่ยวกับการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ชั่วโมง
(3) กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
6 ชั่วโมง
(9) ทรัพย์สินของแผ่นดิน
9 ชั่วโมง
(10) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 ชั่วโมง
(11) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
6 ชั่วโมง
2) กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง จานวน
66 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง
หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอานาจศาลปกครอง เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง การ
ชี้ขาดอานาจหน้ าที่ร ะหว่างศาล การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง กระบวนพิจารณาในชั้น
พิจารณาคดี การทาคาพิพากษา และการอุทธรณ์
(1) ระบบศาลปกครองและโครงสร้างของศาลปกครอง
6 ชั่วโมง
(2) หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครอง
6 ชั่วโมง
(3) เขตอานาจศาลปกครอง
15 ชั่วโมง
(4) เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง
9 ชั่วโมง
(5) การวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล
6 ชั่วโมง
(6) วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
6 ชั่วโมง
(7) การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง
6 ชั่วโมง
(8) กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทาคาพิพากษา
และการอุทธรณ์
3 ชั่วโมง
(9) วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด
3 ชั่วโมง
(10) การบังคับคดีปกครอง
6 ชั่วโมง
4.คดีปกครองและมาตรการบังคับทางปกครอง
จานวน
105 ชั่วโมง
1) กลุ่มวิชาคดีปกครองเฉพาะด้าน
จานวน
72 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงคดีปกครองเฉพาะด้าน และคดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน
กฎ คาสั่งและการห้ามการกระทา คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อน
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ราคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ คดี
ปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลคดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น คดีปกครองเกี่ยวกับ
กิจ การวิทยุ กระจายเสีย ง วิทยุ โ ทรทัศน์ และโทรคมนาคม คดีปกครองเกี่ยวกับ วินัยการคลังและ
การงบประมาณ คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
(1) คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คาสั่ง และการห้ามกระทา
6 ชั่วโมง
(2) คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า 6 ชั่วโมง
(3) คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น 6 ชั่วโมง
(4) คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
6 ชั่วโมง
(5) คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร
และเหตุเดือดร้อนราคาญ
6 ชั่วโมง
(6) คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
6 ชั่วโมง
(7) คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
6 ชั่วโมง
(8) คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
6 ชั่วโมง
(9) คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น
6 ชั่วโมง
(10) คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และโทรคมนาคม
6 ชั่วโมง
(11) คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ
6 ชั่วโมง
(12) คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง 6 ชั่วโมง
2) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ
จานวน
33 ชั่วโมง
(1) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคาฟ้องและจัดทาคาสั่งไม่รับฟ้อง
ไว้พิจารณา
9 ชั่วโมง
(2) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาบันทึกของตุลาการเจ้าของสานวน
9 ชั่วโมง
(3) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาคาแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
9 ชั่วโมง
(4) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาคาพิพากษาและการทาคาบังคับ
6 ชั่วโมง
9. วิธีการคัดเลือก
สอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐานกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
10. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10.1 ด้านสถานที่ในการจัดการอบรม
- ห้องอบรม จานวน 2 ห้อง
- ห้องเธียร์เตอร์ จานวน 2 ห้อง
10.2 ด้านโสตทัศนูปกรณ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
- Printer แบบต่าง ๆ
- เครื่องช่วยสอน
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- ร้านถ่ายเอกสาร
10.3 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
- ห้องสมุด
- บริการคอมพิวเตอร์เพื่องานสืบค้นสารสนเทศ/อินเทอร์เน็ต
- โรงอาหาร 3 ที่
- ที่พัก โรงแรมสวนดุสิตเพลส
- สถานที่จอดรถ 4 อาคาร
- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สามารถจอดได้ 80 คัน
- อาคาร 12 สามารถจอดได้ 160 คัน
- ใต้อาคารรักตะกนิษฐ 65 คัน
- ร้านสะดวกซื้อ (ในมหาวิทยาลัย)
- ร้านโฮมเบอร์เกอรี่
- ศูนย์สุขภาพ เช่น โรงยิมส์ ฟิสเนต สระว่ายน้า
11. อาจารย์ประจาหลักสูตร
11.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
(1) รองศาสตราจารย์ 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
(7) อาจารย์ศักดา ศรีทิพย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(8) อาจารย์กันวิศา สุขพานิช
ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

8

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11.2 อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอน
- ศ.(พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ*
- ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์*
- ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ*
- ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์*
- รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู
- อ.สมรรถชัย วิศาลาภรณ์*
- อ.ประวิตร บุญเทียม*
- อ.สุเมธ รอยกุลเจริญ*
- อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ*
- อ.สมชัย วัฒนการุณ*
- ดร.บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์
- ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์*
- อ.ประนัย วณิชชานนท์*
- อ.ไชยวัฒน์ ธารงศรีสุข*
- อ.ไชยเดช ตันติเวสส*
- อ.วชิระ ชอบแต่ง*
- อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล*
- ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ*
- อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล*
- อ.วิริยะ ว่องวาณิช*
- ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ*
- ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์*
- ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์*
- ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์*
- รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ*
- ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล*
- ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์*
- รศ.สมยศ เชื้อไทย
- ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์*
- รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท*
- รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
- รศ.มานิตย์ จุมปา*

อดีตประธานศาลฎีกา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและ
การงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด
ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ประจาศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองกลาง
ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
- ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
- ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ*
- ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร*

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- อ.วิรัช ชินวินิจกุล
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อ. เชวง ชูศิริ*
เลขาธิการประธานศาลฎีกา
- ศ.(พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบารุง*
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ดร.สุรพงษ์ มาลี
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
- ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักประธานศาลฎีกา
หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ที่ตอบรับเป็นวิทยากรแล้ว
12.

ค่าใช้จ่าย
12.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
12.2 หลักสูตรกฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ (กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองสาหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
12.3 หลักสูตรกฎหมายปกครองมหาชนและกฎหมายปกครองทั่วไป ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท
12.4 หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค่าลงทะเบียน 19,000 บาท
12.5 หลักสูตรคดีปกครองและมาตรการบังคับทางปกครอง ค่าลงทะเบียน 19,000 บาท
13.

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
13.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
13.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
13.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จานวน 1 ฉบับ
13.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
13.5 สาเนาเอกสารอื่นๆ (กรณีที่ชื่อ - สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)
13.6 จดหมายแสดงเหตุผลและแรงจูงใจในการสมัครเข้าศึกษา
13.7 ใบรับรองประสบการณ์ในการทางาน

14. สถานทีร่ ับสมัครและติดต่อ
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
14.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในวันและเวลาราชการ หรือ
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14.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียน
กฎหมายและการเมื อ ง (ผู้ อ านวยการโครงการ) เลขที่ 295 มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เขตดุ สิ ต
แขวงดุสิ ต กรุ งเทพฯ 10300 (โดยถือวันประทับตราไปรษณี ยากรเป็นวันที่รับใบสมัคร) โดยโอนเงิ น
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เงินฝากถอนคืน) เลขที่ 131 – 073803 – 2
แล้วสาเนาใบโอนเงินพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ และจ่าหน้า
ซองถึงตัวท่านเอง เพื่อโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะได้จัดส่งบัตรประจาตัว
สอบให้
หากมี ข้ อสงสั ย กรุ ณาติ ดต่ อทางโทรศั พท์ ห มายเลข 02 241 7191 – 5 ต่ อ 4160 หรื อ
08 9688 0865 ติดต่อนางสาวเต็มใจ มนต์ไธสงค์ ผู้ประสานงาน

ใบสมัครเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่น 2
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-----------------------------------------------1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...........................................................................
1.2 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.3 เลขบัตรประจาตัวประชาชน     
1.4 วัน/เดือน/ปีเกิด........................................อายุ..................... ปี
1.5 วุฒิการศึกษา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

วุฒิเต็ม (วุฒิย่อ)
และสาขาวิชา

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา

รูปถ่ายขนาด
1.5”

ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ

1.6 อาชีพ............................................................ตาแหน่ง..................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท......................................................................................................................................
1.7 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่......................หมู่ท.ี่ ..............ตรอก/ซอย.........................................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................................
โทรศัพท์....................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................................
E-mail..........................................................................................................................................................
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบในปัจจุบัน
(1) ......................................................................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................................................................
(3) ......................................................................................................................................................................
3. หลักสูตรอบรม
 หลักสูตรกฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ
 หลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั่วไป
 หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 หลักสูตรคดีปกครองและมาตรการบังคับทางปกครอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทรา บ
และยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ
ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร
(..........................................)
วันที่สมัคร..................................

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง ทีไ่ ด้รับรองจาก
(ก.ศป.แล้ว รุน่ 2)
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กาหนดการคัดเลือก
กาหนดการ
ประชาสัมพันธ์ พร้อมจาหน่าย
ใบสมัคร และเปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก

วัน เวลา
วันที่ 24 กันยายน
2562 ถึง
29 กุมภาพันธ์ 2563
2 มีนาคม 2563

สถานที่
สานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
แยกสวนรื่นฤดี) ชั้น 3
www.slp.dusit.ac.th
7 มีนาคม 2563
สานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย แยก
สวนรื่นฤดี) ชั้น 3
9 มีนาคม 2563
สานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลั ย
แยกสวนรื่นฤดี) ชั้น 3 www.slp.dusit.ac.th

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็นและเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ มีสิ ทธิเข้าศึกษาในหลั กสู ตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.
รับรอง
(2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (ในระบบเกรดเต็ม 4.00) หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 (ในระบบร้อยละ)
2. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. มีศักยภาพในการนาความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานหรือในกระบวนการยุติธรรม
วิธีการคัดเลือก
สัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครอง

เกณฑ์ผ่านการอบรมและเอกสารรับรองที่ได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดของ
หลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดของ
หลักสูตร และผ่านการทดสอบทั้งภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติ ดังนี้
(1) ข้อสอบภาควิชาการ รวม 5 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(2) ข้อสอบภาคปฏิบัติในการจัดทาคาสั่งไม่รับคาฟ้ องไว้พิจารณา (ต.19) หรือบันทึกของตุลาการ
เจ้าของสานวน (ต.14) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทั้ ง นี้ แต่ ล ะภาคต้ อ งได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า 50 คะแนน และสองภาครวมกั น ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 60
จึงจะถือว่าสอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 1 1 . 3 เ ป็ น ผู้ มี
ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการดาเนินงานของผู้จัด
ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 11.2 สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ไขได้ตามตาราง
การสอบในรุ่นถัดไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาการศึกษา
1. ระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน
2. ศึกษาเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

