ที่ นต.0405/06064
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
เรื่ อง ขอเชิญสมัครหลักสู ตรอบรมความรู ้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสู ง รุ่ นที่ 2
เรียน ผูส้ นใจทุกท่าน
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. โครงการอบรม
จานวน 1 ชุด
2. ใบสมัคร
จานวน 1 ชุด
ด้วยคณะนิ ติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ ได้จดั โครงการหลักสู ตร
อบรมความรู ้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสู ง รุ่ นที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผอู ้ บรมได้เรี ยนรู ้และเข้าใจ
ในแนวคิดและหลักการ ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถ
นาหลักการแนวคิ ดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจริ งได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น กาหนดเปิ ดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 16 สิ งหาคม 2562 ดังมีรายละเอียดของหลักสู ตร
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการอบรม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
คณะนิ ติศาสตร์ ปรี ดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ พิจารณาเห็ นแล้วว่าโครงการ
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอเรี ยนเชิ ญ
ท่ า นพิ จารณาส่ ง บุ ค ลากรที่ ส นใจและมี คุ ณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ก าหนดเข้า รั บ การคัดเลื อกพร้ อมทั้ง ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้ตามระเบียบของหน่ วยงานที่ มี
งบประมาณ โดยขอให้ส่งใบสมัครถึ งคณะฯ ภายในวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถดู รายละเอียด
พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครโครงการหลักสู ตรอบรมฯได้ที่ http://law.dpu.ac.th/download.html ส่ งใบสมัคร
และเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งค่าสมัครมาที่อีเมล์ adlaw.dpu@gmail.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ คณะนิ ติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรี ดีพนมยงค์
คณะนิติศาสตร์ ปรี ดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
โทร. 02-954-7300 ต่อ 891, 753, 308 , 0873601062 โทรสาร 02-954-9518 อีเมล์ : adlaw.dpu@gmail.com

หลักสู ตรอบรมความรู้ ทางด้ านกฎหมายปกครองชั้ นสู ง รุ่ นที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง เป็ นกฎหมายที่กาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารราชการ
ซึ่ งเป็ นบริ การสาธารณะ และยังเป็ นกฎหมายที่กาหนดสถานะและอานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรของรั ฐฝ่ าย
ปกครองกับการคุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน การเรี ยนรู ้ ลกั ษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายปกครอง จึงมีความสาคัญมากในการใช้และการตีความ เพื่อประโยชน์สาธารณะและคุม้ ครองสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชน ปั จจุบนั กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันเพิ่ม
มากขึ้ น ดังนั้น จึ งควรส่ งเสริ มสนับสนุ นและเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน หากเข้าใจลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายปกครองแล้ว จะสามารถนาไปใช้ในการตีความกฎหมายและเข้าถึ งเจตนารมณ์ อนั แท้จริ งของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองได้ท้ งั ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ สามารถนาหลักการแนวคิ ด
เกี่ ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองที่ ไ ด้รับการอบรมไปใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ งานจริ งได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ด้ว ยหลัก สู ต รอบรมความรู ้ ท างด้า นกฎหมายปกครองชั้น สู ง ของคณะนิ ติ ศ าสตร์ ป รี ดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ใน
คราวประชุ มครั้งที่ 221-6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และเปิ ดอบรมรุ่ นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผา่ นมา
บัดนี้ทางคณะฯ เห็นควรจัดให้มีโครงการหลักสู ตรอบรมความรู ้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสู ง รุ่ นที่ 2 ขึ้น
เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้ง
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถนาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไป
ใช้ในการปฏิบตั ิงานทางด้านการอานวยความยุติธรรมทางปกครองได้ต่อไป
2. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรอบรมความรู ้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสู ง รุ่ นที่ 2
3. หน่ วยงานผู้จัดอบรม
คณะนิติศาสตร์ ปรี ดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
4. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ในกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิในหลักการปฏิบตั ิราชการที่ดีและการบริ หารจัดการภาครัฐ
2. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3. เพื่อให้ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

5. โครงสร้ างหลักสู ตร
1. ประกอบด้วยการปฐมนิ เทศภาควิชาการและการอบรมภาคปฏิ บตั ิ โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 8
หมวดวิชา ทั้งหมด 30 สัปดาห์ 120 ครั้ง ครั้งละ 3 ชัว่ โมง รวม 360 ชัว่ โมง รวมดูงานศาลปกครองและ
สัมมนานอกสถานที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมวดรายวิชา
ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน
สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐ
การจัดระเบียบราชการบริ หาร
การคลังสาธารณะและวิธีการงบประมาณของไทย
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
การกระทาทางปกครองและความรับผิดของฝ่ ายปกครอง
การควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
สัมมนากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง (ภาคปฏิบตั ิ)
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
24

*ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนรายวิชาไปยังหลักสู ตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชนได้ จานวน 9
หน่ วยกิต หรื อ 3 วิชา เฉพาะผู้ทจี่ บหลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

2. สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิ ติศาสตรบัณฑิ ตต้องเข้ารับการอบรมเพิ่ม เติ ม
ก่อนเริ่ มการอบรมตามหลักสู ตร จานวน 30 ชัว่ โมง
6. การอบรมเพื่อปรับพืน้ ฐานสาหรับผู้ทไี่ ม่ มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต จานวน 30 ชั่วโมง
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
7. คุณสมบัติผ้ขู องเข้ ารับการอบรมและวิธีการคัดเลือก
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิ ติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ กาหนด
3. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสู ตรการศึกษา
4. ไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความประพฤติ เสื่ อมเสี ยและมีศกั ยภาพในการนาความรู ้ ที่ได้รับจากการอบรมใน
หลักสู ตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหรื อในกระบวนการยุติธรรม

8. เกณฑ์ การสาเร็จการอบรมตามหลักสู ตรและเอกสารรับรองทีไ่ ด้ รับ
1. ผูท้ ี่เข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลักสู ตรจะได้รับ
เกี ยรติ บตั รรั บรองว่าเป็ นผูเ้ ข้ารั บการอบรมหลักสู ตรอบรมความรู ้ ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสู ง ตาม
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว
2. ผูท้ ี่เข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลักสู ตรและผ่าน
การสอบได้ค่าระดับเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรอบรมความรู ้ ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสู งกาหนด จะได้รับประกาศนี ยบัตรรับรองว่า
เป็ นผูส้ อบผ่านหลักสู ตรอบรมความรู ้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสู ง ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก
ก.ศป. แล้ว
3. ผูท้ ี่ สอบผ่านลักษณะวิชาครบทุกวิชาจะต้องรับการอบรมปั จฉิ มนิ เทศในหัวข้อเรื่ องคุ ณธรรม
สาหรับนักกฎหมายมหาชนและนักกฎหมายปกครองและศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง
4. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ กาหนด
9. กาหนดการอบรมและสถานทีอ่ บรม
ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสู ตร ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 เรี ยนทุก
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ณ ห้องประชุม/สัมมนา มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
10. วิทยากรผู้บรรยาย
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
จากองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็ นต้นว่า ตุลาการศาลปกครองและอาจารย์มหาวิทยาลัย
11. ค่ าใช้ จ่ายการอบรม
1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสู ตร (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่ องดื่ม และเอกสาร
ประกอบการอบรม) คนละ 66,500 บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งจ่ายได้ 4 งวด / ชาระผ่านบัตร
เครดิตธนาคารกสิ กรไทย 0% 12 เดือนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
(ศึกษาดูงานต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
3. การอบรมปรับพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่ไม่มีวฒ
ุ ินิติศาสตรบัณฑิต จานวน 30 ชัว่ โมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สามารถชาระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วสิ /บัตรเครดิต

12. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รู ป
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้า
มี) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบปริ ญญาบัตรหรื อสาเนาใบแสดงผลการเรี ยน จานวน 1 ฉบับ (นาต้นฉบับมาแสดงวัน
สอบสัมภาษณ์)
13. สถานทีร่ ับสมัครและติดต่ อ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรื อทางอีเมล์ adlaw.dpu@gmail.com ได้ ต้ังแต่ บัดนี้ – 16 สิ งหาคม 2562
ที่คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 6 เลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขต
หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 400 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาเออร์ เบินสแควร์ ชื่ อบัญชี “มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์” เลขบัญชี 647-200-1114
แล้วส่ งสาเนาใบโอนเงินมาพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทางอีเมล์ หรื อทางโทรสาร ทางคณะฯ จะ
ส่ งบัตรประจาตัวสอบให้ผสู ้ มัครทางอีเมล์หรื อผูส้ มัครสามารถมารับ บัตรประจาตัวสอบได้ที่คณะฯ ในวัน
สอบสัมภาษณ์ หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาติ ดต่ อทางโทรศัพท์ (02) 954-7300 ต่อ 891,812,308 ,087-360-1062
(คุณภัทรดนัย) หรื อที่ https://www.facebook.com/ADLAWPRIDI/ โทรสาร 02-954-9518
กาหนดการ
เปิ ดรับใบสมัคร

วันเวลา
วันนี้ – วันที่ 16 สิ งหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 21 สิ งหาคม 2562
วันที่ 24 สิ งหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ น
วันที่ 27 สิ งหาคม 2562
การคัดเลือก
หมายเหตุ: กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

สถานทีร่ ับสมัคร/ประกาศผล
คณะนิติศาสตร์ปรี ดี พนมยงค์ หรี อ
Download แบบฟอร์มได้ที่
http://law.dpu.ac.th/download.html
คณะนิติศาสตร์ปรี ดี พนมยงค์ และ
http://law.dpu.ac.th
คณะนิติศาสตร์ปรี ดี พนมยงค์ และ
http://law.dpu.ac.th
คณะนิติศาสตร์ปรี ดี พนมยงค์ และ
http://law.dpu.ac.th

เลขที.่ ...................
ใบสมัคร
หลักสู ตรอบรมความรู้ ทางด้ านกฎหมายปกครองชั้ นสู ง รุ่ นที่ 2

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................ชื่อเล่น.............
1.2 เพศ ชาย หญิง
ศาสนา พุทธ คริ สต์ อิสลาม
1.3 เลขประจาตัวประชาชน
    
1.4 วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................อายุ.................
1.5 วุฒิการศึกษา 1..............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
1.6 อาชีพ..................................................................ตาแหน่ง.....................................................
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั .......................................................................................................................
1.7 ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /หมู่บา้ น...................................................................
เลขที่......................หมู่ที่........ตรอก/ซอย........................... ถนน..............................ตาบล/แขวง
...........................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณี ย.์ ................
โทรศัพท์…………….………มือถือ………………..….e-mail………………………………….
1.8 โรคประจาตัว...................................................
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบในปัจจุบัน.................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. เหตุผลในการเข้ าศึกษาอบรม........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ทั้งนี้ขา้ พเจ้ารับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของหลักสู ตรทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
วันที่สมัคร........./.................../................
หมายเหตุ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่ งใบสมัครมาทางอีเมล์ adlaw.dpu@gmail.com วันสอบสัมภาษณ์นาเอกสารฉบับจริ งมาแสดงด้วย
3. ชาระค่าสมัครผ่านช่องทางการโอนเท่านั้น

