
       ตารางการอบรม 
โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร) 

ระหว่างวันท่ี ๙ มีนาคม – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๑ วันเสาร์ที่ ๙  มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
         เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและ

กฎหมายเอกชน(๖) 
 

- แนวคิดว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคล
มหาชน(๖) 
 

 
   ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
 
   ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

๒  วันเสาร์ที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.        
         เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง

(๖) 
 
- รัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง

(๖) 
 

  
   รศ.ดร.วิษณุ  วรัญญ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
 
   รศ.ดร.ณรงค์เดช  สรุโฆษิต 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓ วันเสาร์ที ่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ(๖) 

 
 

- โครงสร้างของฝ่ายปกครอง(๖) 

 
   รศ.ดร.ณรงค์เดช  สรุโฆษิต 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 

๔ วันเสาร์ที ่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- โครงสร้างของฝ่ายปกครอง(๖) 
 
 
- หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ

กระท าทางปกครอง(๖) 

 
   ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
 
   ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๕ วันอาทิตย์  ๗  เมษายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ

กระท าทางปกครอง(๖) 

 
   ศ.(พิเศษ)ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

๖ วันเสาร์  ๒๐  เมษายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

    เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๒๑  เมษายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- กฎ และค าสั่งทางปกครอง(๖) 
 
 
- กฎ และค าสั่งทางปกครอง(๖) 

 
   ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์ 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์ 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๗ วันเสาร์  ๒๗  เมษายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

    เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- กฎ และค าสั่งทางปกครอง(๖) 
 
 
- กฎ และค าสั่งทางปกครอง(๖) 
 

 
   ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์ 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์  
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๘ วันเสาร์ที ่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- กฎ และค าสั่งทางปกครอง(๖) 
 
 
- กฎ และค าสั่งทางปกครอง(๖) 
 

 
   ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์ 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ศ.ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์ 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๙ วันเสาร์ที ่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- สัญญาทางปกครองและ 

อนุญาโตตุลาการ(๖) 
 

- สัญญาทางปกครองและ
อนุญาโตตุลาการ(๖) 

 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๑๐  วันเสาร์ที ่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- สัญญาทางปกครองและ

อนุญาโตตุลาการ(๖) 
 

- ความรับผิดของฝ่ายปกครอง(๖) 
 

 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

๑๑ วันเสาร์ที ่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- ความรับผิดของฝ่ายปกครอง(๖) 

 
 

- การควบคุมและตรวจสอบการกระท า
ของฝ่ายปกครอง(๖) 

 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

๑๒  วันเสาร์ที ่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การควบคุมและตรวจสอบการกระท า

ของฝ่ายปกครอง(๖) 
 
- บุคลากรภาครัฐ(๖) 
 

 
   ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
 
   อาจารย์อนุพงศ์  สุขเกษม 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

๑๓ วันเสาร์ที ่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
 
วันอาทิตย์  ๙  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- บุคลากรภาครัฐ(๓) 

 
- บริการสาธารณะ(๓) 

   
 

- บริการสาธารณะ(๖) 

 
   อาจารย์อนุพงศ์  สุขเกษม 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
   ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์ 
   ผอ.หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
   ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
   ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์ 
   ผอ.หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
   ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๑๔ วันเสาร์ที ่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น 
. 
               (หยุดครึ่งวัน) 

 
- ทรัพย์สินของแผ่นดิน(๖) 
 
 
- ทรัพย์สินของแผ่นดิน(๓) 
 

 
   อาจารย์สุชาติ  มงคลเลิศลพ 
   ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน 
    ในศาลปกครองสูงสุด 
   อาจารย์สุชาติ  มงคลเลิศลพ 
    ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน 
    ในศาลปกครองสูงสุด 

๑๕ วันเสาร์ที ่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
               (หยุดครึ่งวัน) 

 
- กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ (๖) 
 

- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๓)  

 
   อาจารย์สมชัย  วัฒนการุณ 
   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 
   ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์ 
   ผอ.หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
   ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

๑๖  วันเสาร์ที ่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (๖) 
 
- กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน และหน่วยงานธุรการของศาล
และองค์กรอิสระ (๖)  

 
   ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์ 
   ผอ.หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
   ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
   ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์  
   ผอ.หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
   ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

๑๗  วันเสาร์ที ่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- ข้อความคิดพ้ืนฐานว่าด้วยคดีปกครอง

และระบบศาลปกครอง (๖) 
 
- หลักพ้ืนฐานของวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (๖) 

  
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๑๘  วันเสาร์ที ่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- เขตอ านาจศาลปกครอง (๖) 

 
 

- เขตอ านาจศาลปกครอง (๖) 
 

 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

๑๙ วันเสาร์ที ่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง (๖)  
 
 
- การชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล

(๖)  

 
   อาจารย์สุชาติ  ศรีวรกร 
   รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
    ประจ าศาลปกครองสูงสุด 
   อาจารย์สุชาติ  ศรีวรกร 
   รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
    ประจ าศาลปกครองสูงสุด 

๒๐  วันเสาร์ที ่ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (๖) 

 

 
   อาจารย์สุเมธ  รอยกุลเจริญ 
   ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและ 
   การงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 

๒๑  วันเสาร์ที ่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        
 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟัง

พยานหลักฐานในคดีปกครอง (๖) 
 
 
- กระบวนการพิจารณาในชั้นนั่ง

พิจารณาคดี การท าค าพิพากษา และ
การอุทธรณ ์(๓) 

- วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด
(๓) 

 
   อาจารย์สุเมธ  รอยกุลเจริญ 
   ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและ 
   การงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 
    
   อาจารย์ประสิทธิศักดิ์  มีลาภ 
   ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิด  
    อย่างอ่ืนในศาลปกครองสูงสุด 
   อาจารย์ประสิทธิศักดิ์  มีลาภ 
   ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิด  
    อย่างอ่ืนในศาลปกครองสูงสุด 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๒๒  วันเสาร์ที ่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         
         เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การบังคับคดีปกครอง(๖) 

 
 

- คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอนกฎ 
ค าสั่ง และการห้ามกระท า(๖) 

 
   อาจารย์สมรรถชัย  วิศาลาภรณ์ 
   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 
   ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

๒๓ วันเสาร์ที ่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         
         เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อ

หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ล่าช้า(๖) 

 
- คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทาง

ละเมิดและความรับผิดอย่างอ่ืน(๖) 

 
    อาจารย์ไชยเดช ตันติเวสส 
    รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
    ประจ าศาลปกครองสูงสุด 
 
    อาจารย์ไชยเดช  ตันติเวสส 
    รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
    ประจ าศาลปกครองสูงสุด 

๒๔ วันเสาร์ที ่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         
         เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทาง

ปกครองและการพัสดุ(๖) 
 
- คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การ

ควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ(๖) 

 
   ดร.มานิตย์  วงศ์เสร ี
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   อาจารย์พรชัย  มนัสศิริเพ็ญ 
   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

๒๕  วันเสาร์ที ่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๑  กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(๖) 
 
 
- คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์(๖) 

 
   อาจารย์พรชัย  มนัสศิริเพ็ญ 
   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 
   อาจารย์วราวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา 
   ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคล 
    ในศาลปกครองสูงสุด 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๒๖  วันเสาร์ที ่ ๗  กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๘  กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล(๖) 
 
- คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วน

ท้องถิ่น(๖) 

 
   อาจารย์อนุพงษ์  สุขเกษม 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   อาจารย์สมชัย  วัฒนการุณ 
   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

๒๗ วันเสาร์ที ่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๑๕  กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        
         เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม(๖) 
 

- คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและ
การงบประมาณ(๓) 

- คดีปกครองอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้
อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง(๓) 

   
   อาจารย์สุชาติ  ศรีวรกร 
   รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
    ประจ าศาลปกครองสูงสุด 
 
   รศ. ดร.วิษณุ  วรัญญู 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
   รศ. ดร.วิษณุ  วรัญญู 
   รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
    

๒๘ วันเสาร์ที ่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

        
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่

รับค าฟ้องไว้พิจารณา(๖) 
 
- การตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่

รับค าฟ้องไว้พิจารณา(๓) 
- การจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของ

ส านวน (๓)  

 
   อาจารย์ประวิตร  บุญเทียม 
   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 
   อาจารย์ประวิตร  บุญเทียม 
   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
   อาจารย์ไชยวัฒน์  ธ ารงศรีสุข 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

๒๙  วันเสาร์ที ่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๒๙  กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของ

ส านวน (๖)  
 

- การจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้
แถลงคดี(๖) 
 

 
   อาจารย์ไชยวัฒน์  ธ ารงศรีสุข 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   อาจารย์ประสิทธิศักดิ์  มีลาภ 
   ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิด  
    อย่างอ่ืนในศาลปกครองสูงสุด 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย 

๓๐ วันเสาร์ที ่ ๕  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
วันอาทิตย์  ๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้

แถลงคดี(๓) 
 

- การจัดท าค าพิพากษาและการท าค า
บังคับ(๓)      
     

- การจัดท าค าพิพากษาและการท าค า
บังคับ(๖)  
 

 
   อาจารย์ประสิทธิศักดิ์  มีลาภ 
   ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิด  
    อย่างอ่ืนในศาลปกครองสูงสุด 
   อาจารย์กิตดนัย  ธรมธัช 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
   อาจารย์กิตดนัย  ธรมธัช 
   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

๓๑ วันเสาร์ที ่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตย์  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- สอบข้อเขียน 

 
 

- สอบข้อเขียน 

 

๓๒  วันเสาร์ที ่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
         

            ประกาศผลสอบ 
 

 

๓๓  วันเสาร์ที ่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๓ 
        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
 

           รับประกาศนียบัตร  

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 


