หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองชั้นสูง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว

จัดโดย
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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โครงการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ซึ่งมีเจตนารมณ์หลักในการปฏิรูปการเมือง ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งปรับ ปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้ มีเสถียรภาพและประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น จึงบัญ ญั ติให้ จัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน
องค์กรตุลาการ มีการจัดตั้งศาลใหม่ขึ้น 2 ศาลได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง การถือกำเนิดขึ้นของศาล
ปกครองนี้เองนับเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมของไทย กล่าวคือ ระบบศาลคู่
ซึ่งมีกระบวนวิธีพิจารณาที่แตกต่างกันระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง กอปรกับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ได้มี
การตราพระราชบัญญัติซึ่งมีเนื้อหาเป็นการวางกรอบหลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจและการควบคุมการใช้อำนาจของ
ฝ่ายปกครองขึ้นมาหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
องค์กรและระบบกฎหมายขึ้น แต่บุ คลากรทางกฎหมายที่มีอยู่ในปั จจุบัน ยังไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการ
ของบรรดาองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ได้เท่าที่ควร
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความพยายามผลิตบุคลากรทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน
จากสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างยาวนานคืออย่างน้อย 2 ปี อาจไม่ทันต่อความต้องการของบรรดาหน่วยงานที่
ต้องใช้กฎหมายมหาชนในการปฏิบัติห น้าที่ ตลอดจนอาจไม่สนองตอบความประสงค์ของบรรดาผู้ปฏิบัติงานทาง
กฎหมายที่อาจมิได้ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีขั้นตอนและองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่าการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะการฝึกอบรมระยะยาว
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ด้วยเหตุนี้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับบั ณฑิตศึกษาด้าน
นิติศาสตร์จึงเล็งเห็น ความสำคัญของบทบาทที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงจะพึงเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางกฎหมายทั้งผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีองค์ความรู้และทักษะ
ในการใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมาย
ปกครองและคดี ป กครองชั้น สูง ” จึ งได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่ อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทางกฎหมายมหาชน
กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง รวมทั้งนิติวิธี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
2. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง
3. หน่วยงานผู้จัดอบรม
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อพัฒ นาความรู้ด้านกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครองเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง
4.3 เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ท างกฎหมายมหาชน นิ ติวิ ธีในกฎหมายหาชนเพื่ อนำมาใช้ ใน
การปฏิบัติงาน
5. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 6 หมวดวิช า โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีจำนวน 294 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 33 ชั่วโมง
รวม 327 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้
หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน
หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน
หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ

36
138
15
63
42
33

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง รวมเป็น 357 ชั่วโมง
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หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
ภาคต้น ภาคกฎหมายปกครองหลักทั่วไป ประกอบด้วย
หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน
หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ภาคปลาย ภาคคดีปกครอง ประกอบด้วย
หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน
หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ

36 ชั่วโมง
138 ชัว่ โมง
15 ชัว่ โมง
63 ชั่วโมง
42 ชัว่ โมง
33 ชัว่ โมง

รายวิชาในแต่ละหมวด
หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (36 ชั่วโมง)
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1. แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง)
2. หลักการพื้นฐานว่าด้วยรัฐ (3 ชั่วโมง)
3. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง (6 ชั่วโมง)
4. สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (6 ชั่วโมง)
5. หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน (6 ชั่วโมง)
6. หลักกฎหมายว่าด้วยการคลังและการงบประมาณ (6 ชั่วโมง)
7. หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (6 ชั่วโมง)
หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (138 ชั่วโมง)
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1.

โครงสร้างของฝ่ายปกครอง (12 ชั่วโมง)

2.

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง (12 ชั่วโมง)

3.

กฎและคำสั่งทางปกครอง (36 ชั่วโมง)

4.

สัญญาของฝ่ายปกครอง อนุญาโตตุลาการและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (15 ชั่วโมง)

5.

ความรับผิดของฝ่ายปกครอง (12 ชั่วโมง)

6.

การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง (12 ชั่วโมง)

7.

บริการสาธารณะ (9 ชั่วโมง)

8.

บุคลากรภาครัฐ (9 ชั่วโมง)
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9.

ทรัพย์สินของแผ่นดิน (9 ชั่วโมง)

10. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (6 ชั่วโมง)
11. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (6 ชั่วโมง)
หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (15 ชั่วโมง)
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1.

หลักกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (6 ชั่วโมง)

2.

กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ชั่วโมง)

3.

กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรอิสระ (3 ชั่วโมง)

หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (63 ชั่วโมง)
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1. ระบบศาลปกครองและโครงสร้างของศาลปกครอง (6 ชั่วโมง)
2. หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น (9 ชั่วโมง)
3. เขตอำนาจศาลปกครอง (9 ชั่วโมง)
4. เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง (9 ชั่วโมง)
5. การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (3 ชั่วโมง)
6. วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (6 ชั่วโมง)
7. การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง (6 ชั่วโมง)
8. กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา และการอุทธรณ์ (6 ชั่วโมง)
9. วิธีพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด (3 ชั่วโมง)
10. การบังคับคดีปกครอง (6 ชั่วโมง)
หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน (42 ชั่วโมง)
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1.

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด (6 ชั่วโมง)

2.

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (6 ชั่วโมง)

3.

คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (6 ชั่วโมง)

4.

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (6 ชัว่ โมง)

5.

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย (6 ชั่วโมง)

6.

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ชั่วโมง)
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7.

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (6 ชั่วโมง )

หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ (33 ชั่วโมง)
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1.

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคำฟ้องและจัดทำคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (9 ชั่วโมง)

2.

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวน (9 ชั่วโมง)

3.

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี (9 ชั่วโมง)

4.

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำพิพากษาและการทำคำบังคับ (6 ชั่วโมง)

หมวดเสริมพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีทางกฎหมาย) (30 ชั่วโมง)
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (6 ชั่วโมง)

2.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน (12 ชั่วโมง)

3.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง (6 ชั่วโมง)

4.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา (6 ชั่วโมง)

6. วิทยากรผู้บรรยาย
หลักสู ตรประกาศนียบั ตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูงได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุ ณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนและผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน ที่มีผลงานทางวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับ โดยวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตร1มีรายนามดังนี้
1.

นายปิยะ ปะตังทา

ประธานศาลปกครองสูงสุด

2.

ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

3.

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

4.

นายนพดล เฮงเจริญ

อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด

5.

นายสุชาติ มงคลเลิศลพ

ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด

6.

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์

ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

7.

นายประวิตร บุญเทียม

ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด

8.

ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

9.

นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

1 หลักสูตรได้ทาบทามและได้รับการตอบรับเป็นผูบ
้ รรยายจากวิทยากรทุกท่านแล้ว
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10.

นายประนัย วณิชชานนท์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

11.

นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

12.

นายไชยเดช ตันติเวสส

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

13.

นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด

14.

ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด

15.

นายอนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก

16. ดร.เจตน์ สถาวรศีลพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สำนักกฎหมาย สำนักงานศาลปกครอง

17.

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

18.

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

19.

ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

20.

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

21.

ศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22.

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23.

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24.

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25.

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26.

รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27. ผศ.ดร.เอกบุ ญ วงศ์ส วัส ดิ์กุ ล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28.

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

29.

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

30.

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

31.

ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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7. รายละเอียดวิชาและรายชื่อวิทยากร
ปฐมนิเทศ

3 ชั่วโมง

หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน
ชื่อวิชา
แนวคิดของกฎหมาย
มหาชน การแบ่งแยก
กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน
(3 ชั่วโมง)
หลักการพื้นฐานว่าด้วย
รัฐ (3 ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา
- ศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักเกณฑ์ที่ใช้การแบ่งแยก
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
- ประโยชน์ในทางปฏิบัติของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสองสาขา
การใช้การตีความที่แตกต่างกันของกฎหมายทั้งสองสาขา

- หลักการเกี่ยวกับรัฐ กำเนิดและวิวัฒนาการของ
แนวความคิดว่าด้วยรัฐ องค์ประกอบ รูปแบบของรัฐ และสถานะ
ทางกฎหมายของรัฐ
- ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ รัฐธรรมนูญและอำนาจอธิปไตย การ
แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตย
- ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม
รัฐธรรมนูญและสถาบัน - รูปแบบของรัฐบาล
ทางการเมือง (6 ชั่วโมง) - องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
- กลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ และการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
- แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ประเภทของสิทธิและ
เสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพ
- การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็น
ขั้นพื้นฐาน
มนุษย์โดยรัฐธรรมนูญ
(6 ชั่วโมง)
- การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการ
และองค์กรอื่น
ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปัญหาและคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
หลักกฎหมายว่าด้วย - ข้อความคิดว่าด้วยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
บุคคลและนิติบุคคล - ความหมายของฝ่ายปกครอง
ในกฎหมายมหาชน ฝ่ายปกครองในรูปของหน่วยงานทางปกครองและฝ่ายปกครอง
(6 ชั่วโมง)
ในรูปเจ้าหน้าที่ของรัฐ

36 ชั่วโมง
วิทยากร
ศ.ดร.เกรียงไกร
เจริญธนาวัฒน์

ศ.ดร.เกรียงไกร
เจริญธนาวัฒน์

ดร.ฌานิทธิ์
สันตะพันธุ์

ศ.ดร.บรรเจิด
สิงคะเนติ

ผศ.ดร.อมรรัตน์
กุลสุจริต
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ชื่อวิชา
หลักกฎหมายว่าด้วย
การคลังและ
การงบประมาณ
(6 ชั่วโมง)

หลักกฎหมายมหาชน
ทางเศรษฐกิจ
(6 ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา
- ข้อความคิดวาด้วยการคลังสาธารณะ
- หลักการพื้นฐานทางกฎหมายภาษีอากร
- ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หนี้สาธารณะ
และการบริหารหนี้สาธารณะ
- กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
- กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
- การจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการ
กระทำทางเศรษฐกิจ
- การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจโดยให้เอกชนรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะ
- การจัดทำวิสาหกิจและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- กรณีศึกษาการตั้งบริษัทจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
ชื่อวิชา
โครงสร้างของ
ฝ่ายปกครอง
(12 ชั่วโมง)

-

หลักความชอบด้วย กฎหมายของการกระทำ ทางปกครอง (12 ชั่วโมง)

วิทยากร

รศ.ดร.สุปรียา
แก้วละเอียด

ผศ.ดร.พัชรวรรณ
นุชประยูร

138 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิทยากร
การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
หลักการรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ และกระจายอำนาจ
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญชัย
การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
แสวงศักดิ์
การจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่อง
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
ผศ.ดร.เอกบุ ญ
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
วงศ์ส วัส ดิ์กุล
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ชื่อวิชา
กฎและคำสั่งทางปกครอง
(36 ชั่วโมง)
สัญญาของฝ่ายปกครอง
อนุญาโตตุลาการและ
การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
(15 ชั่วโมง)
ความรับผิดของฝ่าย ปกครอง (12 ชั่วโมง)
การควบคุมการใช้
อำนาจของฝ่ายปกครอง (12 ชั่วโมง)
บริการสาธารณะ
(9 ชั่วโมง)

-

คำอธิบายรายวิชา
การกระทำทางปกครอง
คำสั่งทางปกครอง ผลของคำสั่งทางปกครองและการทบทวน
คำสั่งทางปกครอง การบังคับทางปกครอง เหตุที่ใช้อ้างในการ
เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
ลักษณะของกฎ ความแตกต่างระหว่างกฎกับมาตรการภายใน
ของฝ่ายปกครอง
คดีปกครองเกี่ยวกับกฎและคำสั่งทางปกครอง
สัญญาของฝ่ายปกครองสัญญาทางปกครองและประเภทต่าง ๆ
ของสัญญาทางปกครอง การเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง
ผลของสัญญาทางปกครอง การสิ้นสุดลงของสัญญาทาง
ปกครอง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562
การระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครอง
คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
หลักความรับผิดของรัฐ
หลักการพื้นฐานของความรับผิดของฝ่ายปกครอง
การดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดของ
ฝ่ายปกครอง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
คำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง
ระบบ ขอบเขตของการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง
การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
การควบคุมโดยองค์กรภายนอก
การควบคุมการกระทำทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ
วิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำ
บริการสาธารณะ
รูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ
เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

วิทยากร
ศ.ดร.บรรเจิด
สิงคะเนติ
และ
ผศ.ดร.พัชรวรรณ
นุชประยูร
ดร.ประสาท
พงษ์สุวรรณ์
และ
อาจารย์ชุณหจิต
สังข์ใหม่

ผศ.ดร.เอกบุ ญ
วงศ์ส วัส ดิ์กุล

ศ.ดร.บรรเจิด
สิงคะเนติ

ศ.ดร.สุรพล
นิติไกรพจน์
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ชื่อวิชา
บุคลากรภาครัฐ
(9 ชั่วโมง)
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
(9 ชั่วโมง)
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
(6 ชั่วโมง)

-

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง
(6 ชั่วโมง)
-

-

คำอธิบายรายวิชา
การจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและจัดทำบริการสาธารณะ
ระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ
การจำแนกบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของบุคลากรภาครัฐ
ความหมาย ลักษณะ ประเภทของทรัพย์สินของแผ่นดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักการเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของราชการ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับ
ข้อมูลของราชการ
แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต
ของการใช้บังคับ
สาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
การมีผลใช้บังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำคำสั่ง
ทางปกครองและการดำเนินการของฝ่ายปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ชื่อวิชา

คำอธิบายรายวิชา

- โครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดิน
หลักกฎหมายว่าด้วย - การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ระเบียบบริหารราชการ ท้องถิ่น
แผ่นดิน (6 ชั่วโมง) - หลักการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน

วิทยากร

อาจารย์ประนัย
วณิชชานนท์
ดร.ฌานิทธิ์
สันตะพันธุ์

อาจารย์สมชัย
วัฒนการุณ

ศ.(พิเศษ) ดร.
ชาญชัย แสวงศักดิ์

15 ชั่วโมง
วิทยากร
ศ.ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์
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ชื่อวิชา
กฎหมายว่าด้วยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ชั่วโมง)
-

กฎหมายว่าด้วย
รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงาน
ธุรการของศาลและองค์กร อิสระ (3 ชั่วโมง) -

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ของไทย
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การคลังท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและมิใช่
รัฐวิสาหกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชน
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยธุรการของศาลและขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ชื่อวิชา
ระบบศาลปกครองและ
โครงสร้างของศาล
ปกครอง
(6 ชั่วโมง)
หลักทั่วไปว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครองชั้นต้น
(9 ชั่วโมง)
เขตอำนาจศาลปกครอง
(9 ชั่วโมง)

เงื่อนไขในการฟ้องคดี
ปกครอง (9 ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา
- ศึกษาหลักการทั่วไปว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง ระบบ
ศาลคู่ ความเป็นมาและโครงสร้างของศาลปกครองไทย และ
หลักการสำคัญของคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
-

หลักทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ลักษณะ ประเภทของคดีปกครอง
ลำดับการพิจารณาประเด็นในคดีปกครอง
กระบวนการพิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้อง

- ศึกษาคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง
- เขตอำนาจศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด
- การพิจารณาของศาลในการตรวจสอบเรื่องเขตอำนาจศาล
- เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองของไทยและต่างประเทศ

วิทยากร

ศ.ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์

ศ.ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์

63 ชั่วโมง
วิทยากร
อาจารย์ปิยะ
ปะตังทา

ดร.ประสาท
พงษ์สุวรรณ์

ศ.(พิเศษ) ดร.
ชาญชัย
แสวงศักดิ์
ดร.ประสาท
พงษ์สุวรรณ์
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ชื่อวิชา
การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล
(3 ชั่วโมง)
วิธีการชั่วคราวก่อน
การพิพากษา
(6 ชั่วโมง)
การแสวงหาข้อเท็จจริง
ในคดีปกครอง
(6 ชั่วโมง)
กระบวนพิจารณาในชั้น
นั่งพิจารณาคดี การทำ
คำพิพากษา และการ
อุทธรณ์ (6 ชั่วโมง)
วิธีพิจารณาในศาล
ปกครองสูงสุด (3 ชั่วโมง)
การบังคับคดีปกครอง
(6 ชั่วโมง)

-

คำอธิบายรายวิชา
หลักการในกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล
แนวคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการและวิธีพิจารณาวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
แนวคำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

- กระบวนพิจารณาในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง
- ขั้นตอนและหลักการสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริง
- กระบวนพิจารณาในชั้นการนั่งพิจารณาคดี
- หลักการสำคัญในการทำคำพิพากษา

- หลักการสำคัญเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด
- แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง
- ขั้นตอนต่าง ๆ ในการบังคับคดีปกครอง

หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน
ชื่อวิชา
คดีปกครองเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด
(6 ชั่วโมง)

-

คดีปกครองเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง
การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
(6 ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา
คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่อยู่ในเขตอำนาจ
ของศาลปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครองที่อยู่ใน
อำนาจของศาลปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

วิทยากร
ดร.เจตน์
สถาวรศีลพร
อาจารย์ไชยเดช
ตันติเวสส
อาจารย์ประวิตร
บุญเทียม
อาจารย์ประสิทธิ์ศักดิ์
มีลาภ
อาจารย์ประสิทธิ์ศักดิ์
มีลาภ
อาจารย์สมรรถชัย
วิศาลาภรณ์
42 ชั่วโมง
วิทยากร
อาจารย์ประนัย
วณิชชานนท์

อาจารย์อิทธิพร
จิระพัฒนากุล
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ชื่อวิชา
คดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
(6 ชัว่ โมง)

-

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน และการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
(6 ชัว่ โมง)
คดีปกครองเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
และวินัย
(6 ชั่วโมง)
คดีปกครองเกี่ยวกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(6 ชัว่ โมง)
คดีปกครองเกี่ยวกับ การบริหารราชการ แผ่นดิน (6 ชั่วโมง )

คำอธิบายรายวิชา
หลักทฤษฎี แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินและการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ
ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และวินัย
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและวินัย
หลักกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้อำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลั
กษณะเฉพาะคดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ
ชื่อวิชา
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคำฟ้องและจัดทำคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
(9 ชั่วโมง )
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวน
(9 ชั่วโมง)
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
(9 ชั่วโมง)
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำพิพากษาและการทำคำบังคับ (6 ชั่วโมง)

วิทยากร

ดร.ประพจน์
คล้ายสุบรรณ

อาจารย์สุชาติ
มงคลเลิศลพ

อาจารย์ประนัย
วณิชชานนท์

อาจารย์อนุชา
ฮุนสวัสดิ์กุล
อาจารย์นพดล
เฮงเจริญ
33 ชั่วโมง

วิทยากร
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์
อาจารย์ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข
อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
อาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
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หมวดเสริมพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีทางกฎหมาย)
ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไป
(6 ชั่วโมง)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายเอกชน
(12 ชั่วโมง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิธีพิจารณาความแพ่ง (6 ชั่วโมง)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาและ
วิธีพิจารณาความอาญา
(6 ชั่วโมง)
-

คำอธิบายรายวิชา
บ่อเกิดของกฎหมาย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ระบบของกฎหมาย
ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
การใช้การตีความกฎหมาย
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมาย
เอกชน
หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
นิติกรรมและสัญญา ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
หนี้ ทรัพย์
หลักกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สำคัญ
หลักพื้นฐานว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ขั้นตอนสำคัญของวิธีพิจารณาความแพ่ง
หลักเกณฑ์ในวิธีพิจารณาความแพ่งที่นำมาใช้ในการดำเนินคดี
ปกครอง
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและลักษณะทั่วไปของ
กฎหมายอาญา
ความรับผิดในทางอาญา
หลักพื้นฐานว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
ขั้นตอนสำคัญของวิธีพิจารณาความอาญา

30 ชั่วโมง
วิทยากร
อาจารย์สุรสิทธิ์
แสงวิโรจน์พัฒน์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์
ปรกติ
และ
ศ.(พิเศษ) จรัญ
ภักดีธนากุล

ดร.วรรณชัย
บุญบำรุง

รศ.ดร.ปกป้อง
ศรีสนิท

8. กำหนดการอบรมและสถานที่อบรม
ระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 8 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564)
เทอมต้น
เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 (5 เดือน)
เทอมปลาย เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 (3 เดือน)
รับสมัคร

เดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

สอบคัดเลือก

เดือนธันวาคม 2563

วันเริ่มต้นการอบรม รุ่นที่ 3

เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564
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กำหนดเวลาอบรม

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2727 3706
โทรสาร 0 2374 4731

9. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์จะต้องอบรมความรู้พื้นฐานกฎหมาย
เพิ่มเติม 30 ชั่วโมง
2) สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายมหาชน และการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งมีความ
พร้อมในการศึกษา
3) มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดการศึกษา
4) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
5) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน
10. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 ฉบับ
11. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ฟรีค่าสมัคร
500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
65,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาค ดังนี้
ภาคต้น*
35,000 บาท
ภาคปลาย* 30,000 บาท
*สามารถแบ่งจ่ายภาคละ 2 งวด
สำหรับ ผู้ เข้ารับ การอบรมที่ ไม่ มีวุฒิ ก ารศึ กษานิติ ศาสตรบั ณ ฑิ ตหรือเที ยบเท่าปริญ ญาตรีท างนิ ติศาสตร์
ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกประเภท และนักศึกษาเก่า - ปัจจุบัน หรือบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรฯ จัดสรรส่วนลด 5,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม
ตลอดระยะเวลาอบรม
12. จำนวนผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน
13. วิทยากรผู้บรรยาย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและคดีปกครอง
ในสถาบันการศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยทางหลักสูตรได้ติดต่อและได้รับ
เอกสารตอบรับเป็นผู้บรรยายแล้ว
14. การทดสอบเพื่อเข้ารับการอบรม
1) ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรอง
2) สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิ การศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
ต้องผ่านการอบรมเสริมพื้นฐานก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง
3) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานกฎหมาย 50 ข้อ
3.2 คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความพร้อมใน
การเข้ารับการอบรม ประกอบกับประวัติการศึกษาและการทำงาน
15. การวัดผลและการสำเร็จการฝึกอบรม
15.1 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดในแต่ละ
หมวดจึงถือเป็นผู้มีสิทธิสอบในหมวดนั้น
15.2 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนด ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติ ครบถ้วนตามเกณฑ์และสอบผ่านตามเกณฑ์วัดผลในข้อ 15.1-15.2 จึงถือว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมาย
ปกครองและคดีปกครองชั้นสูง”
หมายเหตุ : กรณี ที่ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมสอบไม่ ผ่ า น สามารถลงทะเบี ย นสอบใหม่ โดยได้ รั บ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ กำหนดวันเวลาสอบใหม่เป็นไปตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
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16. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
อาจารย์ ดร.ณานิทธิ์ สันตะพันธุ์
นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ประสานงานหลักสูตร

