
หลักสูตรอบรมความรู้ทางดา้นกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นท่ี 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ

ซึ่งเป็นบริการสาธารณะ และยังเป็นกฎหมายที่ก าหนดสถานะ อ านาจหน้าที่  ระหว่างองค์กรของรัฐ          
ฝ่ายปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน    
และกฎหมายปกครองจึงมีความส าคัญมากในการใช้และการตีความ เพื่อประโยชน์สาธารณะและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ปัจจุบันกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน       
เพิ่มมากข้ึน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน      
และกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน หากเข้าใจลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน  
และกฎหมายปกครองแล้ว จะสามารถน าไปใช้ในการตีความกฎหมายและเข้าถึงเจตนารมณ์อันแท้จริง        
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองได้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าหลักการแนวคิด
เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
           ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในคราวประชุม

ครั้งที่ 221-6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในการสอบตุลาการศาลปกครอง จึงจัดให้มีโครงการ

หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูง รุ่นที่ 1 ข้ึน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ      

ในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน า

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการอ านวย

ความยุติธรรมทางปกครองได้ต่อไป 

2. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูง รุ่นที่ 1 

3. หน่วยงานผู้จัดอบรม 
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง     

ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในหลักการปฏิบัติราชการที่ดีและการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 



3. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย

ปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองไปใช้ในการปฏิบัติง านจริง  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
1. ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หมวดวิชา 

ทั้งหมด 30 สัปดาห์ 120 ครั้ง ครั้งละ 3 ช่ัวโมง รวม 360 ช่ัวโมง รวมดูงานศาลปกครองและสัมมนา        
นอกสถานที่ 

2. ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตร์ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการ
อบรมตามหลักสูตร จ านวน 30 ช่ัวโมง  

ปีการศึกษา 2561 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน                                                           
                                               3  หน่วยกิต 
สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบ 
    การใช้อ านาจรัฐ                        3  หน่วยกิต 
การจัดระเบียบราชการบรหิาร                     
                                               3  หน่วยกิต  
การคลงัสาธารณะและวิธีการงบประมาณของไทย                                                        
                                               3  หน่วยกิต 

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                        
                                               3  หน่วยกิต 
การกระท าทางปกครองและความรบัผิด 
    ของฝ่ายปกครอง                       3  หน่วยกิต 
การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและ 
    วิธีพิจารณาคดีปกครอง               3  หน่วยกิต 
สัมมนากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง    
    (ภาคปฏิบัติ)                            3  หน่วยกิต 

รวม                                         12 หน่วยกิต รวม                                         12 หน่วยกิต 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเทียบความรู้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชนได้ 
จ านวน 9 หน่วยกิต เฉพาะผู้ที่จบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
6. ฝึกอบรมเพ่ิมเตมิส าหรับผู้ท่ีไมม่ีวุฒินิติศาสตรบณัฑิต จ านวน 30 ชั่วโมง 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและวิธีการคัดเลือก 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

วิทยฐานะ 
2. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก าหนด 
3. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา 



4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียและมีศักยภาพในการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม          
ในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือในกระบวนการยุติธรรม 
8. เกณฑ์การส าเร็จการอบรมตามหลักสูตรและเอกสารรับรองท่ีได้รับ 

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรจะได้รับ

เกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้ เ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูง             

ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว  

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรและผ่าน

การสอบได้ค่าระดับเฉลีย่สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูงก าหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้สอบ

ผ่านหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูง ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว  

3. ผู้ที่สอบผ่านลักษณะวิชาครบทุกวิชาจะต้องรับการอบรม ปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงานศาลปกครอง 

ในหัวเรื่องคุณธรรมส าหรับนักกฎหมายมหาชนและนักกฎหมายปกครอง 

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก าหนด 

9. ก าหนดการอบรมและสถานท่ีอบรม 

ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 เรียนทุกวัน

เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ณ ห้องประชุม/สัมมนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        

ถ.ประชาช่ืน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

10. วิทยากรผู้บรรยาย  

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง  

องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้นว่า ตุลาการศาลปกครองและอาจารย์มหาวิทยาลัย 

11. จ านวนผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายการอบรม 

1. ประมาณรุ่นละ 120 คน 

2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท  

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสาร

ประกอบการอบรม) ประมาณคนละ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ส าหรับผู้ที่ ไม่มีวุฒินิติศาสตร

บัณฑิต ต้องอบรมเพิ่มเติมอีก 30 ช่ัวโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถช าระ

ค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส/บัตรเครดิต 

 



12. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ถ้ามี) 

จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ (น าต้นฉบับมาแสดงวันสอบ

สัมภาษณ์) 

13. สถานท่ีรับสมัครและติดต่อ 
ยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเองหรอืทางอีเมล์ lawpridi@dpu.ac.th ได้ต้ังแต่วันที่ 6 ธันวาคม  

2560 – 31 มกราคม 2561 ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิ
พิทักษ์ ช้ัน 6 เลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาช่ืน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยโอนเงินค่าธรรมเนียม   
การสมัคร จ านวน 400 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      
ช่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (คณะนิติศาสตร์)” เลขที่บัญชี 152-227155-7 แล้วส่งส าเนาใบโอนเงิน
มาพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมคัรทางทางอีเมล ์หรอืทางโทรสาร ทางคณะฯ จะส่งบัตรประจ าตัวสอบให้
ผู้สมัครทางอีเมล์หรือผู้สมัครสามารถมารับบัตรประจ าตัวสอบได้ที่คณะฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ (02) 954-7300 ต่อ 428, 753, 308 โทรสาร (02) 954-7353, (02) 954-9518 
หรือที่ https://www.facebook.com/lawpridi.dpu/ พิเศษสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 30 ท่านแรก   
รับส่วนลด 3,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะฯ ถือเป็นท่ีสุด 
 

หมายเหตุ:  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

ก าหนดการ วันเวลา สถานท่ีรับสมัคร/ประกาศผล 
เปิดรบัใบสมัคร วันที่ 6 ธันวาคม 2560 –  

วันที่ 31 มกราคม 2561 
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ หรีอ

download แบบฟอร์มได้ที ่ 
http://www.dpu.ac.th/law/download 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ
http://www.dpu.ac.th/law   

สอบสัมภาษณ์ 
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ           
http://www.dpu.ac.th/law 

ประกาศรายช่ือผูผ้่าน
การคัดเลือก 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ
http://www.dpu.ac.th/law    

https://www.facebook.com/lawpridi.dpu/%20โทรสาร


                          เลขที.่................... 

ใบสมัคร 
หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 

      จบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
      จบหลักสูตรอ่ืน 

1. ประวัติส่วนตัว 
1.1 ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................ช่ือเล่น.............  
1.2 เพศ ชาย หญิง  ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม 
1.3 เลขประจ าตัวประชาชน      
1.4 วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................อายุ................. 
1.5 วุฒิการศึกษา 1........................................................................................................... ................... 
   2...............................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ... 
1.6 อาชีพ..................................................................ต าแหน่ง..................................................... 
     ช่ือหน่วยงาน/บริษัท.......................................................................................................... ............. 
1.7 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/หมู่บ้าน................................................................. .. 
      เลขที่......................หมู่ที.่.......ตรอก/ซอย...........................  ถนน..............................ต าบล/แขวง      
      ...........................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์................. 
     โทรศัพท์…………….………มือถือ………………..….e-mail…………………………………. 
1.8 โรคประจ าตัว................................................... 

2. ลักษณะงานและความรบัผิดชอบในปัจจุบนั.................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................  
3. เหตุผลในการเข้าศึกษาอบรม.................................................................................................. ......................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ   
      ลงช่ือ .......................................................ผูส้มัคร 
               (.......................................................) 
                     วันที่สมัคร........./.................../................ 
หมายเหตุ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง 

1. สมัครด้วยตนเอง 
2. สมัครทางอีเมล์ lawpridi@dpu.ac.th  วันสอบสัมภาษณ์น าเอกสารมาด้วย      

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 


