
 
 
 
ที ่ นต.0405/06064         วนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 
เร่ือง  ขอเชิญสมคัรหลกัสูตรอบรมความรู้ทางดา้นกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นท่ี 2 
เรียน  ผูส้นใจทุกท่าน 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. โครงการอบรม  จ านวน 1 ชุด 
  2. ใบสมคัร   จ านวน 1 ชุด 
 

  ดว้ยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดจ้ดัโครงการหลกัสูตร
อบรมความรู้ทางดา้นกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูอ้บรมไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ
ในแนวคิดและหลกัการ ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถ
น าหลกัการแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบติังานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ก าหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี ้– 16 สิงหาคม 2562  ดงัมีรายละเอียดของหลกัสูตร
การสมคัรเขา้รับการคดัเลือก ค่าใชจ่้ายในการอบรม และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
  คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พิจารณาเห็นแล้วว่าโครงการ
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอเรียนเชิญ
ท่านพิจารณาส่งบุคลากรท่ีสนใจและมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเข้ารับการคดัเลือกพร้อมทั้ งช่วย
ประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้ตามระเบียบของหน่วยงานท่ีมี
งบประมาณ โดยขอให้ส่งใบสมคัรถึงคณะฯ  ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียด
พร้อมดาวน์โหลดใบสมคัรโครงการหลกัสูตรอบรมฯไดท่ี้ http://law.dpu.ac.th/download.html  ส่งใบสมคัร
และเอกสารหลกัฐานพร้อมทั้งค่าสมคัรมาท่ีอีเมล ์ adlaw.dpu@gmail.com 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งน้ี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล)  
           คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค ์ 

 
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์                                                                
โทร. 02-954-7300 ต่อ 891, 753, 308 , 0873601062 โทรสาร 02-954-9518 อีเมล ์: adlaw.dpu@gmail.com 

 
 

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


หลกัสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูง รุ่นที ่2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลกัการและเหตุผล 
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารราชการ

ซ่ึงเป็นบริการสาธารณะ และยงัเป็นกฎหมายท่ีก าหนดสถานะและอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งองคก์รของรัฐฝ่าย
ปกครองกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเรียนรู้ลกัษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายปกครอง จึงมีความส าคญัมากในการใชแ้ละการตีความ เพื่อประโยชน์สาธารณะและคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ปัจจุบนักฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัเพิ่ม
มากข้ึน ดงันั้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายมหาชนและ
กฎหมายปกครองให้แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชน หากเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายปกครองแล้ว จะสามารถน าไปใช้ในการตีความกฎหมายและเข้าถึงเจตนารมณ์อนัแท้จริงของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองได้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถน าหลกัการแนวคิด
เก่ียวกบักฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองท่ีได้รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบติังานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
           ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ใน

คราวประชุมคร้ังท่ี 221-6/2560 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 และเปิดอบรมรุ่นท่ี 1 เม่ือปีพ.ศ. 2561 ท่ีผา่นมา 

บดัน้ีทางคณะฯ เห็นควรจดัใหมี้โครงการหลกัสูตรอบรมความรู้ทางดา้นกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นท่ี 2 ข้ึน 

เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในแนวคิดและหลกัการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้ง

ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถน าหลกัการแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไป

ใชใ้นการปฏิบติังานทางดา้นการอ านวยความยติุธรรมทางปกครองไดต่้อไป 

2. ช่ือหลกัสูตร 
หลกัสูตรอบรมความรู้ทางดา้นกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นท่ี 2 

3. หน่วยงานผู้จัดอบรม 
คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง     

ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติัในหลกัการปฏิบติัราชการท่ีดีและการบริหารจดัการภาครัฐ 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบักฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

3. เพื่อให้ผูศึ้กษาได้เรียนรู้และเขา้ใจในแนวคิดและหลกัการของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย

ปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งกระบวนวธีิพิจารณาคดีปกครองไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 



5. โครงสร้างหลกัสูตร 
1. ประกอบด้วยการปฐมนิเทศภาควิชาการและการอบรมภาคปฏิบติั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 8

หมวดวิชา ทั้งหมด 30 สัปดาห์ 120 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง รวม 360 ชัว่โมง  รวมดูงานศาลปกครองและ
สัมมนานอกสถานท่ี 

 
หมวดรายวชิา หน่วยกิต 

1. ทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน                                                           
2. สถาบนัทางการเมืองและองคก์รตรวจสอบ การใชอ้ านาจรัฐ                         
3. การจดัระเบียบราชการบริหาร                     
4. การคลงัสาธารณะและวธีิการงบประมาณของไทย                                                        
5. กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ           
6. การกระท าทางปกครองและความรับผดิของฝ่ายปกครอง 
7. การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดี

ปกครอง        
8. สัมมนากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง (ภาคปฏิบติั)                                

3  
3 
3 
3  
3  
3  
3  
 

3  
รวม 24 

*ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถเทยีบโอนรายวชิาไปยงัหลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมายมหาชนได้ จ านวน 9
หน่วยกติ หรือ 3 วชิา เฉพาะผู้ทีจ่บหลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต 
 

  2. ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบณัฑิตตอ้งเขา้รับการอบรมเพิ่มเติม
ก่อนเร่ิมการอบรมตามหลกัสูตร จ านวน 30 ชัว่โมง  
 
6. การอบรมเพ่ือปรับพืน้ฐานส าหรับผู้ทีไ่ม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต จ านวน 30 ช่ัวโมง 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายแพง่และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

2. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายอาญาและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

7. คุณสมบัติผู้ของเข้ารับการอบรมและวธีิการคัดเลือก 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทุกสาขาวชิาจากสถาบนัการศึกษาท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง

วทิยฐานะ 
2. ผา่นการสอบสัมภาษณ์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์ก าหนด 
3. มีความตั้งใจและสามารถเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองไดต้ลอดหลกัสูตรการศึกษา 
4. ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียและมีศกัยภาพในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมใน

หลกัสูตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการปฏิบติังานในหน่วยงานหรือในกระบวนการยติุธรรม 
 
 



 
8. เกณฑ์การส าเร็จการอบรมตามหลกัสูตรและเอกสารรับรองทีไ่ด้รับ 

1. ผูท่ี้เขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลกัสูตรจะไดรั้บ

เกียรติบตัรรับรองว่าเป็นผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง ตาม

มาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองจาก ก.ศป. แลว้  

2. ผูท่ี้เขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลกัสูตรและผ่าน

การสอบได้ค่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรอบรมความรู้ทางดา้นกฎหมายปกครองชั้นสูงก าหนด จะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองวา่

เป็นผูส้อบผา่นหลกัสูตรอบรมความรู้ทางดา้นกฎหมายปกครองชั้นสูง ตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองจาก 

ก.ศป. แลว้  

3. ผูท่ี้สอบผ่านลกัษณะวิชาครบทุกวิชาจะตอ้งรับการอบรมปัจฉิมนิเทศในหัวขอ้เร่ืองคุณธรรม

ส าหรับนกักฎหมายมหาชนและนกักฎหมายปกครองและศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง  

4. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ก าหนด 

9. ก าหนดการอบรมและสถานทีอ่บรม 

ระยะเวลาการอบรมตลอดหลกัสูตร ระหวา่งเดือนกนัยายน 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 เรียนทุก

วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ณ หอ้งประชุม/สัมมนา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

ถ.ประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

10. วทิยากรผู้บรรยาย  

วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง

จากองคก์รภาครัฐและสถาบนัการศึกษาต่างๆ เป็นตน้วา่ ตุลาการศาลปกครองและอาจารยม์หาวทิยาลยั 

11. ค่าใช้จ่ายการอบรม 

1. ค่าธรรมเนียมการสมคัร 400 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายในการอบรมตลอดหลกัสูตร (รวมค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม และเอกสาร

ประกอบการอบรม) คนละ 66,500 บาท (หกหม่ืนหกพนัหา้ร้อยบาทถว้น) แบ่งจ่ายได ้4 งวด / ช าระผา่นบตัร

เครดิตธนาคารกสิกรไทย  0%  12 เดือนตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด  

(ศึกษาดูงานต่างประเทศมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม) 

3. การอบรมปรับพื้นฐานส าหรับผูท่ี้ไม่มีวฒิุนิติศาสตรบณัฑิต จ านวน 30 ชัว่โมง มีค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 

5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) สามารถช าระค่าใชจ่้ายผา่นธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วสิ/บตัรเครดิต  

 

 



 

12. เอกสารและหลกัฐานการสมัคร 

1. ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป  

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ (ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล ถา้

มี) จ  านวน 1 ฉบบั 

3. ส าเนาใบปริญญาบตัรหรือส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบบั (น าตน้ฉบบัมาแสดงวนั

สอบสัมภาษณ์) 

13. สถานทีรั่บสมัครและติดต่อ 
ยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองหรือทางอีเมล์  adlaw.dpu@gmail.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562 

ท่ีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์อาคาร 6 ชั้น 6  เลขท่ี 110/1-4 ถ.ประชาช่ืน เขต
หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมคัร จ านวน 400 บาท เขา้บญัชีออมทรัพย ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเออร์เบินสแควร์ ช่ือบญัชี “มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย”์ เลขบญัชี 647-200-1114  
แลว้ส่งส าเนาใบโอนเงินมาพร้อมเอกสารและหลกัฐานท่ีใชส้มคัรทางอีเมล ์หรือทางโทรสาร ทางคณะฯ จะ
ส่งบตัรประจ าตวัสอบให้ผูส้มคัรทางอีเมล์หรือผูส้มคัรสามารถมารับบตัรประจ าตวัสอบไดท่ี้คณะฯ ในวนั
สอบสัมภาษณ์ หากมีขอ้สงสัยกรุณาติดต่อทางโทรศพัท์ (02) 954-7300 ต่อ 891,812,308 ,087-360-1062 
(คุณภทัรดนยั) หรือท่ี  https://www.facebook.com/ADLAWPRIDI/ โทรสาร  02-954-9518 
 

หมายเหตุ:  ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดการ วนัเวลา สถานทีรั่บสมัคร/ประกาศผล 
เปิดรับใบสมคัร วนัน้ี – วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์หรีอ

Download แบบฟอร์มไดท่ี้  
http://law.dpu.ac.th/download.html 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ
สอบสัมภาษณ์ 

วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์และ
http://law.dpu.ac.th 

สอบสัมภาษณ์ 
 

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์และ           
http://law.dpu.ac.th 

ประกาศรายช่ือผูผ้า่น
การคดัเลือก 

วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์และ
http://law.dpu.ac.th 

mailto:adlaw.dpu@gmail.com
https://www.facebook.com/lawpridi.dpu/%20โทรสาร
http://law.dpu.ac.th/download


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

ใบสมัคร 
หลกัสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองช้ันสูง รุ่นที ่2 

 
1. ประวตัิส่วนตัว 

1.1 ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................ช่ือเล่น............. 
1.2 เพศ ชาย หญิง  ศาสนา พุทธ คริสต ์อิสลาม 
1.3 เลขประจ าตวัประชาชน      
1.4 วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................อาย.ุ................ 
1.5 วฒิุการศึกษา 1.............................................................................................................................. 
   2............................................................................................................................... 
   3............................................................................................................................... 
1.6 อาชีพ..................................................................ต  าแหน่ง..................................................... 
     ช่ือหน่วยงาน/บริษทั....................................................................................................................... 
1.7 ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/หมู่บา้น................................................................... 
      เลขท่ี......................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย...........................  ถนน..............................ต  าบล/แขวง      
      ...........................อ าเภอ/เขต.........................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์................ 
     โทรศพัท…์………….………มือถือ………………..….e-mail…………………………………. 
1.8 โรคประจ าตวั................................................... 

2. ลกัษณะงานและความรับผดิชอบในปัจจุบัน.................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
3. เหตุผลในการเข้าศึกษาอบรม........................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขของหลกัสูตรทุกประการ 
       
                                                                  ลงช่ือ.......................................................ผูส้มคัร 
                      (.......................................................) 
                 วนัท่ีสมคัร........./.................../................ 
หมายเหต ุสามารถสมคัรได ้2 ช่องทาง 

1. สมคัรดว้ยตนเอง  
2. ส่งใบสมคัรมาทางอีเมล ์adlaw.dpu@gmail.com  วนัสอบสัมภาษณ์น าเอกสารฉบบัจริงมาแสดงดว้ย     
3. ช าระค่าสมคัรผา่นช่องทางการโอนเท่านั้น  

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 


