โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร)
๑.
๒.
๒.
๓.
๔.

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถานภาพโครงการ :  โครงการเดิม
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
แผนงาน : แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรม :
 กิจกรรมหลัก
 กิจกรรมรอง
 กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมบูรณาการ  กิจกรรม (โครงการคิดค่าบริการทางวิชาการ)
๕. หลักการและเหตุผล :
ในรัฐสมัยใหม่ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเป็นเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อานาจอธิปไตย หากพิจารณาในแง่ของการตรวจสอบการใช้อานาจปกครองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะพบว่าศาล
ปกครองเป็นองค์กรที่มีอานาจในการตรวจสอบว่าการใช้อานาจเช่นว่านั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยคานึงถึง
ความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นผลจากการใช้อานาจปกครองในการจัดทาบริการสาธารณะในด้าน
ต่าง ๆ และสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้อานาจดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าศาลปกครอง
เป็นองค์กรที่มีบ ทบาทส าคัญที่สุ ดในการพิทัก ษ์ประโยชน์สาธารณะและสิทธิเสรีภาพของประชาชนผ่านการ
ตรวจสอบการใช้อานาจปกครองโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
การตรวจสอบการใช้อานาจปกครองโดยศาลปกครองนั้นดาเนินการภายใต้หลักกฎหมายปกครองและ
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นหลัก ดังนั้นการทาความเข้าใจการตรวจสอบการใช้อานาจปกครองย่ อม
จาเป็นต้องกระทาผ่านการศึกษาหลักกฎหมายปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยในปัจจุบันจะ
พบว่าทั้งกฎหมายปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทั้งศาลปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ดังกล่าวถือเป็นการจัดทาบริการสาธารณะด้านการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงซึ่ ง เป็ น องค์ก รที่ มี ศัก ยภาพในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะด้ า น
การศึกษาได้อย่างกว้างขวางที่สุดเนื่องจากมีสาขาวิทยบริการมากถึง ๒๓ สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค และมี
จานวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศ
แม้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงจะได้จัดให้มีการบรรยายวิชากฎหมายปกครองและวิชาวิธี
พิจารณาคดีปกครองทั้งในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิตมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็เป็น
การถ่ายทอดความรู้ในภาคทฤษฎีเป็นหลัก ทางคณะนิติศาสตร์ซึ่งตระหนักถึงความสาคัญของความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมกฎหมาย
ปกครองและวิธี พิ จ ารณาคดีป กครองชั้ น สู งขึ้ น เพื่ อเติ ม เต็ ม บทบาทในการจั ด ทาบริ การสาธารณะทางด้ า น
การศึกษาของคณะนิติศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

-๒๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ การ
การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้าของ
เรี ย นรู้ ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สั งคมเพื่อให้ เกิดความ ภาครัฐ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ :
มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ปี
เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ :
กลยุทธ์ :
วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/
ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
โครงการ และดาเนินการตามความต้องการของ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้รับบริการ
๗. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๗.๑ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองทั้งในทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเข้าใจในกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองจนถึงระดับที่สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๓ เพื่ อขยายโอกาสทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กฎหมายปกครองและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครองให้ แ ก่
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้จากัด
๗.๔ เพื่อยกระดับการจั ดทาบริการสาธารณะทางด้านการศึกษาในสาขากฎหมายมหาชน ของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๘. สถานที่ดาเนินการอบรม
อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่างๆในอนาคต
๙. ระยะเวลาดาเนินการอบรม
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์–๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จานวน ๓๖ ชัว่ โมง อบรมปรับพื้นฐานวันเสาร์และอาทิตย์
วันที่ ๙ มีนาคม – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันเวลาอบรม :
วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จานวน ๖ ชั่วโมง
วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จานวน ๖ ชั่วโมง
๑๐. วิทยากร
๑๐.๑ ตุลาการศาลปกครอง
๑๐.๒ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๑๐.๓ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

-๓-

๑๑. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าอบรม จานวน ๑๐๐ คน
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
๑๕.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท
๑๕.๒ ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรคนละ ๖๙,๐๐๐ บาท สาหรับผู้เข้ารับการ
อบรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ค่ า อาหารกลางวั น อาหารว่ า ง เครื่ อ งดื่ ม และเอกสาร
ประกอบการอบรม
๑๕.๓ ค่า ลงทะเบี ย นเข้ารั บการอบรมปรับ พื้น ฐานความรู้ท างด้านกฎหมาย (จ านวน ๓๖
ชั่วโมง) ๕,๐๐๐ บาท สาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาใน
สาขานิติศาสตร์แต่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการอบรม
๑๓. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรม
๑๓.๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.
๑๓.๑.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีอาการป่วยทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้า
รับการอบรม
๑๓.๑.๓ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๑๔.๓ และได้ชาระค่าลงทะเบียนโดยครบถ้วนแล้ว
๑๔. วิธีสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม
๑๔.๑ ให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมขอใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการแลให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย
ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงกาหนด
๑๔.๒ ผู้ ส มัครเข้า รั บ การอบรมต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่
กาหนดไว้
๑๔.๒.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ชุด
๑๔.๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายชุดสุภาพขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป และประวัติส่วนตัว
๑๔.๒.๓ หลักฐานสาคัญแสดงวุฒิ (สาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษา)
จานวน ๑ ฉบับ
๑๔.๒.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จานวน ๑ ฉบับ
๑๑.๒.๕ สาเนาเอกสารอื่นๆ (กรณีที่ชื่อ – สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
๑๔.๓ วิธีการคัดเลือก
คั ด เลื อ กด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบสั ม ภาษณ์ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การอบรม โดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถและความพร้อมในการเข้ารับการอบรม ประกอบกับประวัติการศึกษาและการทางาน
คณะกรรมการคัดเลื อกจะท าการคัด เลื อ กผู้ เ ข้า อบรมตามความเหมาะสมและหลั กเกณฑ์ ที่
กาหนด

-๔-

๑๕. การรับสมัคร
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑–๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ : สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือ
สังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ พร้อมชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ ๕๐๐.-บาท
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

: ประกาศผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

: สอบสัมภาษณ์ ที่คณะนิติศาสตร์

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม

วันที่ ๒๙ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ชาระค่าสมัครอบรม จานวนเงิน ๖๙,๐๐๐.-บาท และ
ค่าอบรมปรับพื้นฐาน คนละ ๕,๐๐๐.-บาท
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

: ปฐมนิเทศ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ -๓ มีนาคม ๒๕๖๒ : เรียนปรับพื้นฐาน ๓๖ ชั่วโมง
วันที่ ๙ มีนาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

: เริ่มการอบรม และจบการอบรม

วันที่ ๑๙ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

: สอบข้อเขียน

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

: ประกาศผลสอบ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

: รับประกาศนียบัตร และปิดโครงการ

กรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ที่ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย ห้อง
๑๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารคณะนิติศาสตร์ ๑ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๑๖๓ หรือ
โทรสาร ๐๒-๓๑๐-๘๑๖๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการและให้ความช่วย
เหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และทีเ่ ว็บไซต์ของโครงการฯ
www.law.ru.ac.th และ E-mail. adlaw.ru@gmail.com
๑๖. วุฒิบัตรที่ได้รับ
ผู้สาเร็จการอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองว่า “ผ่านการอบรมกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง” เมื่อเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด
๑๗. การวัดผลการอบรม
๑๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละหมวดวิชาทั้ง
ภาควิชาการ (๕ หมวดวิชา) และภาคปฏิบัติ (๒ หมวดวิชา) จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ
อบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็นและเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร
๑. ปฐมนิเทศ ๓ ชั่วโมง
๒. การอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติรวม ๓๔๒ ชั่วโมง
๓. การอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านกฎหมายจานวน ๓๖ ชั่วโมง สาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มี
วุฒิการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาในสาขานิติศาสตร์แต่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนเข้า
รับการอบรม (รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น ๓๘๑ ชั่วโมง)
หัวข้อวิชา
๑. ภาควิชาการประกอบไปด้วย ๕ หมวดวิชา (รวม ๓๐๖ ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
๑. หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (๓๐ ชั่วโมง)
๑.๑ การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน (๖ ชั่วโมง)
๑.๒ แนวคิดว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลมหาชน (๖ ชั่วโมง)
๑.๓ รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง (๑๒ ชั่วโมง)
๑.๔ หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (๖ ชั่วโมง)
๒. กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (๑๓๕ ชั่วโมง)
๒.๑ โครงสร้างของฝ่ายปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
๒.๒ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
๒.๓ กฎ และคาสั่งทางปกครอง (๓๖ ชั่วโมง)
๒.๔ สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ (๑๘ ชั่วโมง)
๒.๕ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
๒.๖ การควบคุมและตรวจสอบการกระทาของฝ่ายปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
๒.๗ บุคลากรภาครัฐ (๙ ชั่วโมง)
๒.๘ บริการสาธารณะ (๙ ชั่วโมง)
๒.๙ ทรัพย์สินของแผ่นดิน (๙ ชั่วโมง)
๒.๑๐ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (๖ ชั่วโมง)
๓. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (๑๕ ชั่วโมง)
๓.๑ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (๓ ชั่วโมง)
๓.๒ กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖ ชั่วโมง)
๓.๓ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กร
อิสระ (๖ ชั่วโมง)
๔. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (๖๐ ชั่วโมง)
๔.๑ ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง (๖ ชั่วโมง)
๔.๒ หลักพื้นฐานของวิธีพิจารณาคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
๔.๓ เขตอานาจศาลปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)

๔.๔ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
๔.๕ การชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล (๖ ชั่วโมง)
๔.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (๖ ชั่วโมง)
๔.๗ การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
๔.๘. กระบวนการพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทาคาพิพากษา และการอุทธรณ์
(๓ ชั่วโมง)
๔.๙ วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด (๓ ชั่วโมง)
๔.๑๐ การบังคับคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
๕. คดีปกครองเฉพาะด้าน (๖๖ ชั่วโมง)
๕.๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอนกฎ คาสั่ง และการห้ามกระทา (๖ ชั่วโมง)
๕.๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า (๖ ชั่วโมง)
๕.๓ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น (๖ ชั่วโมง)
๕.๔ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ (๖ ชั่วโมง)
๕.๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนราคาญ (๖ ชั่วโมง)
๕.๖ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (๖ ชั่วโมง)
๕.๗ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (๖ ชั่วโมง)
๕.๘ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (๖ ชั่วโมง)
๕.๙ คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น (๖ ชั่วโมง)
๕.๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม (๖ ชั่วโมง)
๕.๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ (๓ ชั่วโมง)
๕.๑๒ คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง (๓ ชั่วโมง)
๒. ภาคปฏิบัติ (๓๖ ชั่วโมง) อันประกอบไปด้วย
๒.๑ การตรวจคาฟ้องและจัดทาคาสั่งไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณา (๙ ชั่วโมง)
๒.๒ การจัดทาบันทึกของตุลาการเจ้าของสานวน (๙ ชั่วโมง)
๒.๓ การจัดทาคาแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี (๙ ชั่วโมง)
๒.๔ การจัดทาคาพิพากษาและการทาคาบังคับ (๙ ชั่วโมง)
๓. อบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านกฎหมายสาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขา
นิติศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาในสาขานิติศาสตร์แต่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการอบรม
(๓๖ ชั่วโมง)
๓.๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (๖ ชั่วโมง)
๓.๒ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน (๖ ชั่วโมง)
๓.๓ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดี (๖ ชั่วโมง)
๓.๔ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน (๑๘ ชั่วโมง)

คาอธิบายรายวิชา
หมวด ๑ หลักการพื้นฐานกฎหมายมหาชน จานวน ๓๐ ชั่วโมง
๑.๑ การแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน (๖ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน เกณฑ์การแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและ
เอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน รวมทั้งประโยชน์ในการแบ่งแยกประเภท
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
๑.๒ แนวคิดว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลมหาชน (๖ ชั่วโมง)
อธิบ ายข้อความคิด ว่าด้ว ยบุ คคลและนิติบุค คลในระบบกฎหมายมหาชน ความหมาย สถานะและ
ลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน รวมทั้งพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคลและนิติบุคคล
ในระบบกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
๑.๓ รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง (๑๒ ชั่วโมง)
อธิบ ายหลั กพื้ น ฐานและแนวคิดว่าด้ว ยรัฐ รูปแบบของรัฐ และอานาจรัฐ ต่อเนื่องด้ว ยความหมาย
รูปแบบ และวัฏจักรของรัฐธรรมนูญ (การสถาปนา การแก้ไขเพิ่มเติม และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ) รวมทั้งการจัด
โครงสร้างและอานาจของสถาบันการเมืองในรัฐสมัยใหม่
๑.๔ หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (๖ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิดและหลักพื้นฐานว่าด้วยการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐและนิติบุคคลมหาชน
และผลกระทบของการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งความแตกต่างและความสัมพั นธ์ของ
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน
หมวด ๒ กฎหมายปกครองภาคทั่วไป จานวน ๑๓๕ ชั่วโมง
๒.๑ โครงสร้างของฝ่ายปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
อธิบายสถานะทางกฎหมายและอานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างของฝ่าย
ปกครองในรูปแบบต่าง ๆ หลักการรวมศูนย์อานาจ การกระจายการรวมศูนย์อานาจและการกระจายอานาจ
รวมทั้งพิจารณาความหมายและหลักการว่าด้วยอานาจบังคับบัญชาและอานาจกากับดูแล
๒.๒ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิด ความหมายและประเภทของการกระทาทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยดุลพินิจของฝ่ าย
ปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง รวมทั้งหลักกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
๒.๓ กฎ และคาสั่งทางปกครอง (๓๖ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิด ความหมาย การจาแนกประเภท กระบวนการและผลของนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว
อันประกอบไปด้วยกฎและคาสั่งทางปกครอง รวมทั้งพิจารณาการบังคับและการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
ฝ่ายเดียว
๒.๔ สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ (๑๘ ชั่วโมง)
อธิ บ ายแนวคิ ด ความหมาย กระบวนการ ผลและการสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาทางปกครองและ
อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งพิจารณาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ

๒.๕ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิด วิวัฒนาการและหลักเกณฑ์ของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทาง
ปกครอง กลไกการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทาละเมิดของฝ่ายปกครอง รวมทั้ง
พิจารณาความแตกต่างระหว่างละเมิดทางแพ่งและทางปกครอง
๒.๖ การควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิดและวิธีการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายปกครอง อันประกอบด้วยการควบคุม
แบบป้องกันและการควบคุมแบบแก้ไข การควบคุมภายในฝ่ายปกครองและการควบคุมภายนอกฝ่ายปกครอง
๒.๗ บุคลากรภาครัฐ (๙ ชั่วโมง)
อธิบายโครงสร้าง สถานะทางกฎหมาย การจาแนกประเภทและความสัมพันธ์ของบุคลากรของรัฐซึ่งเป็น
ผู้ใช้อานาจปกครองในตาแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานะและอานาจของบุคลากร
ของรัฐ
๒.๘ การบริการสาธารณะ (๙ ชั่วโมง)
อธิ บ ายแนวคิ ด วิ วั ฒ นาการ การจ าแนกประเภทและหลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง รวมทั้งพิจารณาถึงกลไกในการดาเนินการและการควบคุมการจัดบริการ
สาธารณะ
๒.๙ ทรัพย์สินของแผ่นดิน (๙ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิด วิวัฒนาการ และการจาแนกประเภทของทรัพย์สินของแผ่นดิน รวมทั้งพิจารณาถึงหลัก
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของแผ่นดิน
๒.๑๐ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (๖ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารขององค์ก รภาครัฐ รวมทั้ง
พิจารณาสถานะและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด ๓ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ จานวน ๑๕ ชั่วโมง
๓.๑ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (๓ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิด โครงสร้างและรูปแบบของระบบราชการส่วนกลางและภูมิภาคผ่ านหลักการรวมศูนย์
อานาจและหลักการกระจายการรวมศูนย์อานาจ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน
๓.๒ กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิด โครงสร้างและรูปแบบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผ่านหลักการกระจายอานาจ
ปกครองโดยพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง รวมทั้งพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรอิสระ
(๖ ชั่วโมง) อธิบายแนวคิด โครงสร้างและรูป แบบของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมทั้งหน่วยงานธุรการของ
ศาลและองค์กรอิสระผ่านหลักการกระจายอานาจปกครองโดยภารกิจ รวมทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมทั้งหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรอิสระ

หมวด ๔ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง จานวน ๖๐ ชั่วโมง
๔.๑ ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง (๖ ชั่วโมง)
อธิบายข้อความคิด วิวัฒนาการ ความหมาย รูปแบบและลักษณะของคดีปกครอง รวมทั้งพิจารณา
แนวคิดว่าด้วยระบบศาลคู่และระบบศาลเดี่ยว ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของศาลปกครองไทยและศาล
ปกครองต่างประเทศ
๔.๒ หลักพื้นฐานของวิธีพิจารณาคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
อธิบ ายข้อ ความคิด พื้น ฐาน วิวัฒ นาการ ลั กษณะ และหลั กกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งกับ วิธีพิ จารณาคดี
ปกครอง รวมทั้งหลักเกณฑ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.๓ เขตอานาจศาลปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)
อธิบายประเภทของคดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองชั้นต้น คดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง
สูงสุ ด และคดีที่ไม่อยู่ ในเขตอานาจของศาลปกครอง รวมทั้งพิจารณากระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคาฟ้อง
เกี่ยวกับเขตอานาจศาลปกครอง
๔.๔ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักพื้นฐาน แนวคิด และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองของไทยและ
ของต่างประเทศ ตลอดจนพิจ ารณาถึงประเด็นปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการฟ้องคดี
ปกครองของไทย
๔.๕ การชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล (๖ ชัว่ โมง)
อธิบายหลักพื้นฐาน แนวคิด และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลของ
ไทยและของต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงแนวคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างศาล
ของประเทศไทย
๔.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (๖ ชั่วโมง)
อธิบายประเภทของวิธีการชั่วคราว กระบวนการต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคาขอทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือคาสั่งทางปกครอง รวมทั้งพิจารณาการออกคาสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ตลอดจนการศึกษา
มาตรการต่าง ๆ ที่ศาลปกครองกาหนดเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี
๔.๗ การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิด หลักเกณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟัง
พยานหลักฐานในคดีปกครอง รวมทั้งพิจารณาการแสวงหาข้อเท็จจริงและจัดทาบันทึกสานวนโดยตุลาการ
เจ้าของสานวน
๔.๘ กระบวนการพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทาคาพิพากษา และการอุทธรณ์ (๓ ชั่วโมง)
อธิบายหลักเกณฑ์และกระบวนการดาเนินคดีปกครองในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทาคาพิพากษา และการ
อุทธรณ์คดีปกครอง เช่น องค์คณะพิจารณาพิพากษา การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การจ่ายสานวนคดีการ
ถอนฟ้อง การร้องสอด และการทาคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดในคดีปกครอง การกาหนดคาบังคับในคดีปกครอง
การอ่านผลแห่งคาพิพากษาหรือคาสั่งชี้ขาดคดี ผลของคาพิพากษาหรือคาสั่ง รวมถึงการอุทธรณ์คาสั่งไม่รับฟ้อง
คาสั่งจาหน่ายคดี การอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งศาลปกครองชั้นต้น

๔.๙ วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด (๓ ชั่วโมง)
อธิบายหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด เช่น การตรวจคาอุทธรณ์ การนั่ง
พิจารณาคดีโดยองค์คณะศาลปกครองสูงสุดในชั้นอุทธรณ์ การมีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองสูงสุดใน
ชั้นอุทธรณ์
๔.๑๐ การบังคับคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง)
อธิบายแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีปกครอง และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับคดีปกครอง เช่น การบังคับคดีตามคาพิพากษาศาลปกครองทั้งในส่วนของคาพิพากษาที่ไม่จาเป็นต้องขอให้
ศาลบังคับคดีและคาพิพากษาที่ต้องขอให้ศาลบังคับคดี วิธีการขอบังคับคดี ความรับผิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดมา
จากการไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา
หมวด ๕ กฎหมายปกครองเฉพาะด้าน จานวน ๖๖ ชั่วโมง
๕.๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอนกฎ คาสั่ง และการห้ามกระทา (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนกฎ คาสั่ง และการ
ห้ามกระทา รวมทั้งพิจ ารณาถึงเหตุแห่ งความไม่ช อบด้ว ยกฎหมายต่าง ๆ และเหตุผ ลของคาพิพากษาศาล
ปกครองที่ใช้ในการเพิกถอนกฎ คาสั่ง หรือการห้ามกระทา
๕.๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความล่าช้า รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและคาบังคับของศาลปกครองที่
เกี่ยวข้องกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า
๕.๓ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น (๖ ชั่วโมง)
อธิ บ ายหลั ก กฎหมายและแนวค าพิพ ากษาศาลปกครองที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ดของ
เจ้าหน้าที่และความรับผิดอย่างอื่น เช่น กรณีฝ่ายปกครองกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอกหรือต่อหน่วยงาน การ
กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับเขตอานาจศาล
๕.๔ คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือการพัสดุ (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง เช่น การ
กาหนดคานิยามของสัญญาทางปกครอง คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่ างศาลเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
รูปแบบของสัญญาทางปกครองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
๕.๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนราคาญ (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร
และเหตุเดือดร้อนราคาญ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการผัง
เมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนราคาญ
๕.๖ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง แวดล้อม เช่น คดีเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ การออกมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายปกครอง ความรับผิดของรัฐ
และการเยียวยาความเสียหายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๗ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (๖ ชั่วโมง)
อธิ บ ายหลั ก กฎหมายและแนวค าพิ พ ากษาศาลปกครองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ที่ ดิ น และการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งพิจ ารณาหลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๕.๘ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
เช่น คดีเกี่ยวกับการการแต่งตั้ง โยกย้าย การสั่งให้ ไปปฏิบัติหน้าที่ การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ตลอดจนคดี
ปกครองที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เช่น คดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย การดาเนินการ
สอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษทางวินัย
๕.๙ คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น คดีเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการ
จัดทาบริการสาธารณะต่าง ๆ
๕.๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม (๖ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
๕.๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ (๓ ชั่วโมง)
อธิบายหลักกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวินัย
การคลังและการงบประมาณ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับวินัย
การคลังและการงบประมาณ
๕.๑๒ คดีปกครองอื่นที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง (๓ ชั่วโมง)
อธิบ ายหลั กกฎหมายและแนวคาพิพากษาศาลปกครองทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องคดี
ปกครองอื่นที่กฎหมายกาหนดให้อยู่ในอานาจของศาลปกครองนอกเหนือจากประเภทคดีอื่น ๆ เช่น คดีเกี่ยวกับ
การชุมนุมสาธารณะ คดีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
อบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านกฎหมายสาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขา
นิติศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาในสาขานิติศาสตร์แต่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการอบรม
จานวน ๓๖ ชั่วโมง
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (๖ ชั่วโมง)
อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปโดยเริ่มตั้งแต่ความหมาย ลักษณะสาคัญ ลาดับชั้น และ
ระบบของกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา เช่น
หลักการเกี่ยวกับการกระทา เจตนา ป้องกัน จาเป็น พยายาม เป็นต้น

๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน (๖ ชั่วโมง)
อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งโดยอธิบายเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสาคัญ เช่น บุคคล นิติ
กรรม สัญญา เอกเทศสัญญา ละเมิด ทรัพย์ ครอบครัว มรดก เป็นต้น
๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดี (๖ ชั่วโมง)
อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทั้งทางแพ่งและอาญา โดยเฉพาะในส่วนของวิธี
พิจารณาความแพ่งที่จะต้องนาไปใช้ปรับใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง
๔. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน (๑๘ ชั่วโมง)
อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายมหาชนซึ่งประกอบไปด้วยหลักพื้นฐานของกฎหมาย
มหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับหลักการที่เป็นพื้นฐานและจาเป็น
สาหรับการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ และไม่ซ้าซ้อนกับเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษา
ในส่วนต่อ ๆ ไป
คณาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. อาจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข อาจารย์ประจาหลักสูตร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ อาจารย์ประจาหลักสูตร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง อาจารย์ประจาหลักสูตร
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้บรรยายปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ สันตาสว่าง
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช
๘. รองศาสตราจารย์พัฒนะ เรือนใจดี
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร สระมาลีย์
๑๐. อาจารย์ ดร.พรพรหม อินทรัมพรรย์
๑๑. รองศาสตราจารย์เรืองยศ แสนภักดี
๑๒. อาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ

