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โครงการอบรม 

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ี ก.ศป. รับรอง  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ ก าหนดสถานะอ านาจหน้าที่ระหว่าง
องค์กรของรัฐคือฝ่ายปกครองกับการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ 
ในการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองอีกด้วย การเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายปกครอง จึงมีความส าคัญอย่างมากในการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 
และถือว่าเป็นหัวใจหลักของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง โดยกฎหมายมหาชนมีเป้าหมายส าคัญ คือ 
มุ่งในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 ปัจจุบันกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น 
แตเ่จ้าหน้าที่รัฐ ทนายความ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และบุคคลจ านวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาของศาลปกครองอย่างเพียงพอ จึงไม่สามารถน า
หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น 
จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งใช้ระบบไต่สวนและแตกต่างจากหลักในการด าเนินคดีแพ่งโดยทั่วไปให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ทนายความ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งหากเข้าใจลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองดังกล่าวแล้ว ย่อมสามารถ
น ากฎหมายไปใช้และเข้าถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองได้ 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายมหาชน กฎหมาย
ปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในการสร้างหลักนิติรัฐ นิติธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ี ก.ศป. รับรอง” ข้ึน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าหลักการและแนวคิดที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันเป็นการช่วยส่งเสริมการปกครองภายใต้หลักนิติรัฐ นิตธิรรม และการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
2. ชื่อหลักสูตร  
 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง  

 
3. หน่วยงานผู้จัดการอบรม 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 
4. คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานร่วมจัด 
 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)1 
 

                                                        
1 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



 
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
ปกครอง หลักการปฏิบัติราชการที่ดี และการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักนิติรัฐ  
 5.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 5.3 เพื่อให้ผู้ศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 5.4 เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
 5.5 เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
  
6. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม และวิธีการคัดเลือก 
 6.1 ก าหนดการอบรมประมาณเดือนกันยายน 2562 - พฤษภาคม 2563 
 6.2 การด าเนินการตามหลักสูตรจะด าเนินการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 6.3 สถานที่อบรม วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
 6.4 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศจากสถาบัน 
การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
  2) สอบสัมภาษณ์และการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
  3) มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดการศึกษา 
  4) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  5) สามารถน าความรู้ที่ ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน การบริหารงานภาครัฐ และการด าเนินคดีปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
 6.5 วิธีการสอบคัดเลือก ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อพิจารณาประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ศักยภาพ ความตั้งใจ และความพร้อมที่จะศึกษา 
 
7. โครงสร้างของหลักสูตรและหัวข้ออบรม 
 โครงสร้างการอบรมประกอบด้วย ก) ภาคบังคับ และ ข) ภาคสมัครใจ 

ก) ภาคบังคับ 
1) การปฐมนิเทศและแนะน าหลักสูตร (3 ชั่วโมง) 
2) การฝกึอบรมเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (30 ชั่วโมง) 
3) การอบรมภาควิชาการ แบ่งเป็น 5 หมวดวิชา (255 ชั่วโมง) 
4) การอบรมภาคปฏิบัติ  (30 ชั่วโมง) 
5) สัมมนาปัญหาในคดีปกครอง (18 ชั่วโมง) 
6) กิจกรรมปจัฉิมนิเทศในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายปกครอง”  

และพิธีส าเรจ็การศึกษา (3 ชั่วโมง) 
 

รวมระยะเวลาการอบรมภาคบังคับ  
1) จ านวน 309 ช่ัวโมง ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต  
2) จ านวน 339 ช่ัวโมง ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ  

 



 
ข) ภาคสมัครใจ 
ประกอบด้วยการศึกษาดูงานศาลปกครองภายในประเทศหรือต่างประเทศ2 

 
รายละเอียดการอบรมภาคบังคับ  
7.1 หัวข้อฝึกอบรมเพ่ิมเติมส าหรับผู้ท่ีไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (30 ชั่วโมง) 
ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระบบศาล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและ 
วิธีพิจารณาความอาญา3 

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระบบศาล 
(2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
(5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
7.2 หัวข้อวิชาท่ีอบรมประกอบด้วย  
ภาควิชาการ 

          หมวดที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (21 ช่ัวโมง) 
ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง

โดยศึกษาถึงความหมายลักษณะการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน วิวัฒนาการของปรัชญา
และแนวความคิดในกฎหมายมหาชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สถาบันทางกฎหมายมหาชน สาระส าคัญของ  
รัฐและรัฐธรรมนูญ ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย อ านาจ ทฤษฎี 
การแบ่งแยกอ านาจ  สถาบันภายในรัฐที่ใช้อ านาจต่าง ๆ เช่น สถาบันทางการเมื อง สถาบันทางปกครอง 
สถาบันทางการคลัง สถาบันศาล การจ ากัดอ านาจรัฐ การควบคุมใช้อ านาจต่าง ๆ หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล
และนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน หลักนิติรัฐและหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนที่ส าคัญ 

(1) การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน (3) 
(2) รัฐและรัฐธรรมนญู (6) 
(3) หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน (6) 
(4) หลักนิตริัฐและหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทีส่ าคัญ (6) 

หมวดที่ 2 กฎหมายปกครองทั่วไป (111 ช่ัวโมง) 
 ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครอง ค าสั่งทางปกครอง และกฎ รวมทั้งทฤษฎีและความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง การควบคุมและตรวจสอบ
การกระท าของฝ่ายปกครอง และบุคลากรภาครัฐ  ตลอดจนทฤษฎีและความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครอง
เกี่ยวกับบริการสาธารณะ ทรัพย์สินของแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หลักเกณฑ์การออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

(1) โครงสร้างของฝ่ายปกครอง (12) 

                                                        
2 เป็นไปตามความสมัครใจ และค่าใช้จ่ายส่วนน้ีจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคบังคับ และโครงการฯ 
สงวนสิทธิที่จะไม่จัดการศึกษาดูงานหากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม 
3 ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บังคับส าหรับผู้ที่ไม่จบนิติศาสตรบัณฑิต 



 
(2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง (6) 
(3) การกระท าของฝ่ายปกครอง (24) 

1) กฎ 
2) ค าสั่งทางปกครอง 
3) การกระท าทางกายภาพ 
4) สัญญาของฝ่ายปกครอง  

(4) หลักเกณฑ์การออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (12) 

(5) ความรับผิดของฝ่ายปกครอง (12) 
(6) การควบคุมและตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง (12) 
(7) บุคลากรภาครัฐ (9) 
(8)  บริการสาธารณะ (9) 
(9)  ทรัพย์สินของแผ่นดิน (9) 
(10)  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (6) 

 หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ (15 ช่ัวโมง)  
 ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลางและ
ท้องถ่ิน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางและท้องถ่ิน โครงสร้าง อ านาจ
หน้าที่ รายได้ และการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนกลางและท้องถ่ิน กฎหมายว่าการก าหนด 
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนกลางและท้องถ่ิน และคดีปกครองเกี่ยวกับ 
การปกครองส่วนกลางและท้องถ่ิน กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงาน
ธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

(1) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค (6) 
(2) กฎหมายว่าด้วยราชการส่วนทอ้งถ่ิน (6) 
(3) กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานธุรการของศาลและขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (3) 
หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (60 ช่ัวโมง) 
ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาถึงข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักทั่วไป

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอ านาจศาลปกครอง การช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล เงื่อนไขการฟ้องคดี 
วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในคดีปกครอง กระบวน
พิจารณาในช้ันนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษา การอุทธรณ์ วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุดและการ
บังคับคดีปกครอง  

(1) ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง (6) 
(2) หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (6) 
(3) เขตอ านาจศาลปกครอง (6) 
(4) การช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (6) 
(5) เงื่อนไขการฟ้องคดี (6) 
(6) วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา (6) 
(7) การแสวงหาข้อเท็จจรงิและการรับฟงัพยานหลักฐานในคดีปกครอง (6) 
(8) กระบวนพจิารณาในช้ันน่ังพจิารณาคดี การท าค าพพิากษา การอุทธรณ์ (6) 
(9) วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด (6) 
(10)  การบังคับคดีปกครอง (6)  



 
หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน (48 ช่ัวโมง) 
ค าอธิบายรายวิชา : ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้านเพื่อความเข้าใจกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

เฉพาะกรณี โดยเฉพาะคดีที่มีบริบทสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ คดีปกครอง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
คดีปกครองเกี่ ย วกับสัญ ญาทางปกครอง การพั สดุ  และกา รจัดซื้ อจัดจ้ าง คดีปกครองเกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น  
คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ ดิน การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
การควบคุมอาคาร และการผังเมือง  และคดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค การประกอบกิจการ  
การสาธารณสุข อนามัยและเหตุเดือดร้อนร าคาญ การคมนาคมและการขนส่ง 

(1) คดีปกครองเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ (6) 
(2) คดีปกครองเกี่ยวกบัการปกครองและการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน (6) 
(3) คดีปกครองเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง การพัสดุ และการจดัซื้อจัดจ้าง (6) 
(4) คดีปกครองเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (6) 
(5) คดีปกครองเกี่ยวกบัความรับผิดทางละเมิดและความรบัผิดอย่างอื่น (6) 
(6) คดีปกครองเกี่ยวกบัวินัยการคลงัและการงบประมาณ (6) 
(7) คดีปกครองเกี่ยวกบัที่ดิน การเวนคืนอสังหารมิทรัพย์ การควบคุมอาคาร และ 

การผงัเมือง  (6) 
(8) คดีปกครองเกี่ยวกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม (6)                          

        
 ภาคปฏิบัต ิ(30 ช่ัวโมง) 

(1) ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการจัดท าค าฟ้องและค าใหก้าร (6) 
(2) ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสัง่ไม่รบัฟ้องไว้พิจารณา (6) 
(3) ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน (6) 
(4) ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการจัดท าค าแถลงการณ์ของตลุาการผู้แถลงคดี (6) 
(5) ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการจัดท าค าพิพากษาและการท าค าบงัคับ (6) 

 
สัมมนาปัญหาในคดีปกครอง (จ านวน 18 ช่ัวโมง) 
ค าอธิบายรายวิชา : โดยการก าหนดหัวข้อหรือกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นสาธารณะ หรือเป็นการจัด

การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งตามความต้องการของผู้เรียน4  
 

8. วิทยากรผู้บรรยาย  
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 
จากศาลปกครอง องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในหัวข้อที่บรรยายหรือมีผลงานทางวิชาการด้าน
กฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนอันเป็นที่ยอมรับ เช่น ตุลาการศาลปกครอง และอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

                                                        
4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



 
รายชื่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ5 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
2 ท่านสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ 

ในศาลปกครองสูงสุด  
3 ท่านสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
4 ท่านพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองสูงสุด 
5 ท่านสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
6 ท่านประสิทธ์ิศักดิ์ มลีาภ  ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น 

ในศาลปกครองสูงสุด 
7 ดร.บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
8 ดร.มานิตย์ วงศ์เสรี ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
9 ท่านอ าพน เจริญชีวินทร์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
10 ท่านอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
11 ดร.มาโนช นามเดช ตุลาการศาลปกครองกลาง 
12 ท่านอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก 
13 ท่านไพโรจน์ มินเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา 
14 ท่านไชยเดช ตันติเวสส  อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 
15 ท่านตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่ 
16 ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
17 ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
18 ดร.พัชรวรรณ นุชประยรู คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
19 ผศ.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
20 อาจารย์สุทธิชัย งามช่ืนสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
21 ผศ.ผจญ คงเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
22 ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
23 อาจารย์อนุชา อชิรเสนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
9. จ านวนผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายในการอบรม  

1) ประมาณรุ่นละ 150 คน6 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
- ผู้บริหารงานภาครัฐ 
- ภาคธุรกิจ 
- ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในสายกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
- บุคคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2) ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือก 200 บาท 
3) ค่าธรรมการเนียมการอบรมตลอดหลักสูตรส าหรับการอบรมภาคบังคับ 70,000 บาทถ้วน7 

                                                        
5 อาจมีการทาบทามเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
6 ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมและผ่านการคัดเลือกน้อยกว่า 80 คน ทางโครงการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดการอบรม
ส าหรับรุ่นน้ัน 



 
 

10. เกณฑ์การส าเร็จการอบรมตามหลักสูตรและเอกสารรับรองท่ีได้รับ  
1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลกัสูตรและ

สอบผ่านการอบรมภาควิชาการร้อยละ 60 ของทุกหมวดวิชา และสอบผ่านภาคปฏิบัติร้อยละ 50 จะได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมความรู้กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง  

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมสอบไม่ผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนเพื่อ
สอบแก้ไขได้ตามตารางการสอบในรุ่นถัดไปตามที่โครงการประกาศก าหนดจนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์โดย 
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องช าระค่าลงทะเบียนสอบ 

2) การวัดผลประกอบด้วยข้อสอบอัตนัยภาควิชาการ 5 หมวดวิชา และข้อสอบภาคปฏิบัติ  
5 หัวข้อ 

 
11. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
             1) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป   
             2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
ถ้ามี จ านวน 1 ฉบับ) 
             3) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีจ านวน 1 ฉบับ 
            
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2) ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษา 
3) อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ ที่ปรึกษา 
4) อาจารยอ์นุชา อชิรเสนา หัวหน้าโครงการ/ผู้อ านวยการโครงการ 
5) อาจารย์สุทธิชัย งามช่ืนสุวรรณ รองหัวหน้าโครงการ 
6) อาจารย์พรพล เทศทอง ผู้ประสานงานโครงการ 
7) นายนรุตม์ชัย ดิษโสภา เลขานุการโครงการ 
8) นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ 
9) นายพงศกร แย้มมีศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ 

 
13. สถานท่ีรับสมัครและติดต่อ 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                              
7 ประกอบด้วย (1) ค่าเอกสารประกอบการอบรม (2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (3) ค่าอาหารเที่ยงเฉพาะในวันที่มีการอบรม (3) 
เสื้อสูทรุ่น (ไม่รวมกางเกง) โดยสามารถแบ่งจ่ายได้สองงวด งวดแรก จ านวน 40,000 บาท ช าระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
และงวดที่สอง จ านวน 30,000 บาท ช าระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 



 
14. ก าหนดการ8 
 

ก าหนดการ วันและเวลา สถานที่/ประกาศผล 
รับสมัคร (ค่าสมัคร 200 บาท) 
 

22 พฤษภาคม 
ถึง 15 กรกฎาคม 2562 

สมัครทางออนไลน์ที ่
www.law.psu.ac.th 

(ระบบปิดเวลา 16.00 น.) 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2562 www.law.psu.ac.th 

จะมีการอัพเดทรายช่ือเป็นระยะ ๆ 
สอบสัมภาษณ์ และแนะน าหลักสูตร 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
(วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี) 

ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก 9 สิงหาคม 2562 www.law.psu.ac.th 
อบรมเพิม่เติมส าหรับ 
ผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต9 

18 สิงหาคม 2562 
ถึง 1 กันยายน 2562 

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

(วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี) 
ปฐมนิเทศและพิธีเปิด 14 กันยายน 2562 

เวลา 9.00 – 12.00 น. 
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

(วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี) 
เริ่มการอบรม 14 กันยายน 2562 

ถึง 31 พฤษภาคม 2563 
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

(วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี) 
การช าระค่าธรรมเนียมการอบรม 
70,000 บาท 

แบ่งช าระได้ 2 งวด 
งวดที่ 1 จ านวน 40,000 บาท 

ภายใน 31 สิงหาคม 2562 
งวดที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 

โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ์
ช่ือบัญชี คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เลขที่ 565-273798-0 

 
ติดต่อสอบถาม 
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
โทรศัพท์  0 7428 2506, 084 754 0459 
โทรสาร  0 7428 2599 
อีเมล : law@psu.ac.th 
 
 
 
 
 

                                                        
8 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
9 อบรมความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายจ านวน 30 ชั่วโมง 

mailto:law@psu.ac.th


 
ภาคผนวก 

ความพรอ้มของสถานที่ในการจดัการอบรม 
 
(1) วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจ  
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการจัดการศึกษาเฉพาะทาง และเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ินภาคใต้ตอนบน โดยมีพันธกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
ภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ/การค้นคว้า 
วิจัย และพัฒนาวิชาการ ตามความต้องการของหน่วยงานภายใน และความต้องการของชุมชนและสังคม 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อ 
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการความรู้ โดยใช้ฐานความรู้ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 3. เป็นหน่วยงานกลางของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการประสานและสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ  
การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ ตามความต้องการของหน่วยงานภายในภายในและความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
 4. จัดการศึกษาเฉพาะทางและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 อีกทั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีอาคารเรียนรวม และห้องเรียนตามอาคาร
ต่าง ๆ มีห้องเรียนขนาดความจุตั้งแต่ 20 ถึง 400 ที่นั่ง ซึ่งสามารถใช้จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองฯ ได้ 
โดยมีอุปกรณ์สนับสนุนการอบรมครบถ้วน ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย Projector ฉากขนาด
มาตรฐาน Overhead อุปกรณ์ฉายภาพ และเครื่องเสียงทุกห้อง 
 
(2) ทรัพยากรการศึกษาและสารสนเทศ 
 2.1 ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้เป็นห้องสมุดกลาง
ซึ่งนักศึกษาใช้ร่วมกันทุกคณะ มีพื้นที่เรียนรู้ด้วยตนเองที่มีขนาดใหญ่ มีหนังสือและต าราทั้งแบบ Offline และ 
Online ที่เช่ือมโยงกับห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 2.2 ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ จ าเป็นต่อการศึกษาจ านวนมาก ในส่วนของ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญมีดังนี้  
 1) WESTLAW 
 2) JSTOR 
 3) Science Direct 
 4) Springer Link 
 5) Wiley Online library 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพสถานที่ใช้จัดอบรมอบรม 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
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