
๑ 

 

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
๑. ชื่อหลักสูตร   กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๓. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันรัฐมีบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะที่หลากหลายซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทใน
การด าเนินการดังกล่าวคือหน่วยงานทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ ชีวิตประจ าวันของประชาชนจึงเข้าไปเกี่ยวข้อง
มีนิติสัมพันธ์กับรัฐ หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอยู่เสมอ  ในรั ฐที่เป็นนิติรัฐหน่วยงานทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองและหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการกระท าทางปกครอง  ทั้งจะต้องมีระบบและกลไก
ในการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวโดยองค์กรภายในฝ่ายภายปกครอง
และองค์กรภายนอกฝ่ายปกครองที่เป็นองค์กรตุลาการ เพ่ือคุ้มครองประชาชนจากการกระท าโดยมิชอบด้วย
กฎหมายและการจ ากัดสิทธิเสรีภาพที่เกินความจ าเป็น 

ประเทศไทยยังนับว่าเป็นประเทศที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการมีระบบศาลคู่ ที่มีการแยกกฎหมาย
มหาชนออกมาจากกฎหมายเอกชนเป็นเอกเทศ ซึ่งผลของการอยู่ในระยะเริ่มต้นดังกล่าวท าให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชนกฎหมายปกครองที่ส าคัญและกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีปกครองยังไม่สามารถกระจายไปยังนักกฎหมายตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างทั่วถึงอย่างที่
ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลให้การใช้อ านาจทางปกครองเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่ ไม่สอดคล้องกับ
หลักกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งกับประชาชนจนกลายเป็นคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกผู้มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
ทางปกครองตลอดจนประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญ ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองที่ส าคัญและวิธีพิจารณาคดีปกครองแล้ว ย่อมจะสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของหลักนิติรัฐมากขึ้น 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองที่ส าคัญและกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีทางปกครองดังกล่าวให้กับบุคลากรภาครัฐและประชาชนในภูมิภาค จึงได้จัดโครงการอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้น เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งใน



๒ 

 

ด้านแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพ่ือเสริมสร้าง
บุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการน าไปปฏิบัติงานและวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไป
ถึงให้บุคลากรในท้องถิ่นและภูมิภาค ได้มีโอกาสเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้และเข้าใจในหลักกฎหมายปกครอง
ยิ่งขึ้น 

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (๑) เพ่ือเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองรวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายปกครองหรือ
กฎหมายมหาชนทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

(๓) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองจนถึงระดับที่สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในองค์กรของตน 

(๔) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในท้องถิ่น 

๕. โครงสร้างหลักสูตรการอบรม 
 การอบรมประกอบด้วย  

(๑) การปฐมนิเทศ ๓ ชั่วโมง 
(๒) ภาคบรรยาย แบ่งเป็น ๕ หมวด (รวมเป็น ๒๗๙ ชั่วโมง)  
(๓) สัมมนา การฝึกภาคปฏิบัติ และการดูงาน รวม ๔๕ ชั่วโมง  
(๔) ส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม

ทักษะกอ่นเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จ านวน ๓๐ ชั่วโมง (รวมเป็น ๓๕๗ ชั่วโมง)  

รวมระยะเวลาการอบรม 
๑) จ ำนวน ๓๒๗ ชั่วโมง ส ำหรับผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำนิติศำสตรบัณฑิต  
๒) จ ำนวน ๓๕๗ ชั่วโมง ส ำหรับผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีในสำขำอ่ืน ๆ  

๖. หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา 
 ๖.๑ ปฐมนิเทศ (จ านวน ๓ ชั่วโมง) 

 ๖.๒ รายวิชาภาคบรรยาย (จ านวน ๒๗๙ ชั่วโมง)  
 (๑) หลักพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน (จ านวน ๓๐ ชั่วโมง)  

ปรัชญาและแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ความหมายและลักษณะส าคัญของกฎหมาย
มหาชน การแบ่งประเภทระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน พัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
และกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ แนวคิดพ้ืนฐานและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน รัฐ ความเป็นนิติบุคคลของ



๓ 

 

รัฐและรัฐธรรมนูญ หลักนิติรัฐและหลักการแบ่งแยกอ านาจ การจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐ และแนวคิด
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
  (๑.๑) ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดลักษณะเฉพาะและสาขาของ
กฎหมายมหาชน (๙ ชั่วโมง) 
  (๑.๒) นิติวิธีในกฎหมายมหาชน (๓ ชั่วโมง)  
  (๑.๓) รัฐ หลักนิติรัฐ และรัฐธรรมนูญ (๖ ชั่วโมง)  
  (๑.๔) นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐ (๖ ชั่วโมง) 
  (๑.๕) แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ (๖ ชั่วโมง)  

 (๒) กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง)  
ความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครอง  ความหมาย ลักษณะส าคัญและสาขาของกฎหมายปกครอง 

บริการสาธารณะ และนิติวิธีในกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างองค์กรฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ 
ตลอดจนทรัพย์สินของแผ่นดิน หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ค าสั่งทางปกครอง
และการพิจารณาทางปกครอง กฎ ปฏิบัติการทางปกครอง สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ ความรับ
ผิดของฝ่ายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจปกครอง 

(๒.๑) ฝ่ายปกครอง กฎหมายปกครอง และนิติวิธีในกฎหมายปกครอง (๙ ชั่วโมง)  
(๒.๒) การจัดโครงสร้างองค์กรฝ่ายปกครอง (๑๒ ชั่วโมง)  
(๒.๓) บริการสาธารณะ  (๙ ชั่วโมง) 
(๒.๔) บุคลากรภาครัฐ (๙ ชั่วโมง)  
(๒.๕) ทรัพย์สินของแผ่นดิน (๙ ชั่วโมง)  
(๒.๖) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ค าสั่งทางปกครอง การ

พิจารณาทางปกครอง  กฎ และปฏิบัติการทางปกครอง (๓๐ ชั่วโมง) 
(๒.๗) สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ (๙ ชั่วโมง) 
(๒.๘) ความรับผิดของฝ่ายปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (๑๕ ชั่วโมง)  
(๒.๙) การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครอง (๑๘ ชั่วโมง) 

 (๓) รายวิชากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ (จ านวน ๑๕ ชั่วโมง) 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดระเบียบ องค์กรของฝ่ายปกครอง และการจัดระเบียบราชการบริหาร ในระบบ

กฎหมายไทย การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
และองค์กรกระจายอ านาจตามภารกิจในระบบกฎหมายไทย ตลอดจนอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน และหน่วยธุรการของศาล องค์กรนิติบัญญัติและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
  (๓.๑) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการบริหารและระเบียบราชการบริหารในระบบ
กฎหมายไทย (๓ ชั่วโมง) 
  (๓.๒) อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (๓ ชั่วโมง) 



๔ 

 

  (๓.๓) องค์กรกระจายอ านาจตามภารกิจในระบบกฎหมายไทย (รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน) ตลอดจนหน่วยธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (๖ ชั่วโมง) 

(๓.๔) การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างราชการบริหาร  
(๓ ชั่วโมง) 

 (๔) รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (จ านวน ๖๖ ชั่วโมง) 
ระบบศาล แนวความคิดท่ัวไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง เขตอ านาจศาลปกครองของไทยและการชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล เงื่อนไขการฟ้องคดี
ปกครอง การพิจารณาคดีปกครองและวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟัง
พยานหลักฐานในศาลปกครอง กระบวนพิจารณาในชั้นการนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษา การอุทธรณ์ค า
พิพากษา วิธีพิจารณาในศาลปกครองสูงสุดและการบังคับคดีปกครอง 

(๔.๑) แนวคิดท่ัวไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง (๖ ชั่วโมง) 
(๔.๒) หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและเขตอ านาจของศาลปกครอง (๖ ชั่วโมง) 
(๔.๓) การชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (๖ ชั่วโมง) 
(๔.๔) เงื่อนไขและการฟ้องคดีปกครอง (๙ ชั่วโมง) 
(๔.๕) วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (๖ ชั่วโมง) 
(๔.๖) การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในคดีปกครอง (๙ ชั่วโมง) 
(๔.๗) กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี (๖ ชั่วโมง) 
(๔.๘) การท าค าพิพากษา (๖ ชั่วโมง) 
(๔.๙) วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด (๖ ชั่วโมง) 
(๔.๑๐) การบังคับคดีปกครอง (๖ ชั่วโมง) 

 (๕) รายวิชากฎหมายปกครองเฉพาะด้าน (จ านวน ๔๘ ชั่วโมง)  
หลักกฎหมายปกครองที่ส าคัญที่ศาลปกครองน ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเฉพาะด้าน 

ซึ่งเป็นการศึกษาจากคดีที่ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาที่ส าคัญในคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การควบคุมอาคาร และผังเมือง 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ และการจัดสรรคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม  
  (๕.๑) คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ (๖ ชั่วโมง) 
  (๕.๒) คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม (๖ ชั่วโมง) 
  (๕.๓) คดีปกครองเก่ียวกับที่ดิน และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (๖ ชั่วโมง) 
  (๕.๔) คดีปกครองเก่ียวกับการควบคุมอาคาร และผังเมือง (๖ ชั่วโมง) 
  (๕.๕) คดีปกครองเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐ (๖ ชั่วโมง) 
  (๕.๖) คดีปกครองเก่ียวกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (๖ ชั่วโมง) 
  (๕.๗) คดีปกครองเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (๖ ชั่วโมง) 



๕ 

 

  (๕.๘) คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (๖ ชั่วโมง) 

๖.๓ สัมมนา การฝึกภาคปฏิบัติ และการดูงาน (จ านวน ๔๕ ชั่วโมง)  
 (๑) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท าค าฟ้อง (๖ ชั่วโมง) 
 (๒) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและการจัดท าค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา (๖ ชั่วโมง) 

(๓) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน (๖ ชั่วโมง) 
 (๔) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี (๖ ชั่วโมง) 
 (๕) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและการท าค าบังคับ (๖ ชั่วโมง) 
 (๖) ฝึกปฏิบัติการนั่งพิจารณาคดี (๖ ชั่วโมง)  
 (๗) การดูงานศาลปกครองภายในประเทศ (๖ ชั่วโมง) 
 (๘) อบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักกฎหมายปกครอง (๓ ชั่วโมง) 

 ๖.๔ รายวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (อบรมเพิ่มเติมส าหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
หรือเทียบเท่า) จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การบังคับใช้กฎหมาย นิติวิธี หลักทั่วไปในกฎหมาย
อาญา ความรับผิดทางอาญา  โทษทางอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์     
นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 (๑) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (๖ ชั่วโมง) 
 (๒) กฎหมายอาญา (๖ ชั่วโมง) 
 (๓) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (๖ ชั่วโมง) 
 (๔) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (๖ ชั่วโมง) 
 (๕) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (๖ ชั่วโมง) 

๗. วิทยากร  
 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากศาลปกครอง สถาบันการศึกษา และอ่ืน ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับแล้ว ดังนี้ 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง 

(๑) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๒) นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ  ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่าง อ่ืน 

          ในศาลปกครองสูงสุด 
(๓) นายสุชาติ มงคลเลิศลพ  ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครอง

      สูงสุด 
(๔) นายประวิตร  บุญเทียม  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
(๕) นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ์  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
(๖) นายสมชัย วัฒนการุณ  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 



๖ 

 

(๗) ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
(๘) ดร.บุญอนันต์  วรรณพานิชย์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(๙) นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก 

 (๑๐) ดร.บุบผา  อัครพิมาน  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง 
 (๑1) นายไชยเดช  ตันติเวสส  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 (12) นายวิชช์ชัย  ธรรมประดิษฐ์  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ า 

ศาลปกครองสูงสุด 
 (13) นายสมิง  พรทวีศักดิ์อุดม  รองอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์   
 (14) นายกติดนัย  ธรมธัช  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 (15) นายพรชัย  มนัสศิริเพ็ญ  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 (16) นายวชิระ   ชอบแต่ง  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต 
 (17) นายเทอดพงศ์ คงจันทร์  ตุลาการศาลปกครองกลาง 
    (18) นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจ า 

ศาลปกครองสูงสุด 

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลจังหวัดเดชอุดม 
(1) นายสุชาติ  พันชี   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดเดชอุดม 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานอัยการสูงสุด 
(1) พ.ต.ท.ดร.สมนึก  เขมทองค า  อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
(๑) ศาสตราจารย์บรรเจิด  สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 (๒) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 (3) ศาสตราจารย์วรเจตน์  ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 (4) ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกบุญ วงค์สวัสดิ์กุล  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยากรจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (๑) รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  ศรีศิริ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 (๔) นายขรรค์เพชร  ชายทวีป   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



๗ 

 

๘. สถานที่อบรม /ความพร้อมของสถานที่  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่เลขที ่๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอ
วารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  

มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องอ่านหนังสือ 
ห้องสมุด และห้องศาลจ าลอง รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ e-learning ที่ทันสมัย 

คณะนิติศาสตร์ มีอาคารเรียน ๓ ชั้นที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล เป็นอาคารมีห้องเรียนทั้งหมด ๙ 
ห้อง ขนาดระหว่าง ๔๐ ที่นั่งถึง ๓๖๐ ที่นั่ง โดยห้องท่ีจะใช้ในการจัดอบรมเป็นห้องขนาดความจุ ๙๐ ที่นั่ง โดย
ทุกห้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครันสามารถใช้จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองเป็นอย่างดี โดยมีอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมทีวีเพ่ือแสดง
สัญญาณ (จอภาพ ๑๒๐ นิ้ว จ านวน ๒ จอภาพ) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
แบบ ๓ มิต ิเป็นต้น  

คณะนิติศาสตร์มีห้องสมุดบรรลือ คงจันทร์ ภายในอาคารของคณะดังที่กล่าวในวรรคก่อน มีหนังสือ
และต าราด้านกฎหมายมากกว่า ๓๔,๐๐๐ รายการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีระบบจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดออนไลน์ในลักษณะห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการ e-book โดยใช้บริการ
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

นอกจากนั้นยังมีส านักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) เป็นหอสมุดที่ใหญ่และทันสมัยแห่ งหนึ่ง มีหนังสือ
และต ารามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดให้มีฐานข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นต่อการศึกษาจ านวนมาก ในส่วนของฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญ คือ 
ฐานข้อมูลระบบจัดการความรู้กฎหมายไทย (Thai Law Database) โดยผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใช้ผ่านรหัส
ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทางคณะจัดเตรียมให้ 

๙. จ านวน กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม  
 ๙.๑ จ านวนรุ่นละ 5๐ คน 

๙.๒  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน
ท้องถิ่น และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในสายกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  

๙.๓ คุณสมบัติ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่  

ก.พ. รับรอง 
(๒) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิติศาสตร์ก าหนด 
(๓) มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร 

การศึกษา 
  (๔) มีศักยภาพในการน าความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือกระบวนการยุติธรรม 

http://lawwebservice.com/lawsearch/LoginUbol.asp


๘ 

 

๑๐. วิธีการคัดเลือก 
 ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมายปกครองและกฎหมาย
มหาชน เพ่ือพิจารณาประสบการณ์ ศักยภาพ บุคลิกภาพ ความตั้งใจ และความพร้อมในการที่จะศึกษา 

๑๑. การวัดผลและการผ่านการฝึกอบรม 
 ๑๑.๑ การวัดผล  
  ภาคบรรยาย ข้อสอบอัตนัย ๕ หมวดวิชา และสอบภาคปฏิบัติ ๖ หัวข้อ โดยทั้งสองภาคได้
คะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑๑.๒ เกณฑก์ารผ่านการฝึกอบรม  
  ผู้ที่จะผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จะต้อง 

(๑) เข้าร่วมอบรมต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ทั้งหมดของหลักสูตร และ 

(๒) สอบผ่านทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
ในกรณีที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมสอบไม่ผ่ำนกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถลงทะเบียนเพ่ือ

สอบแก้ไขได้ตำมตำรำงกำรสอบในรุ่นถัดไปตำมที่โครงกำรประกำศก ำหนดจนกว่ำจะสอบผ่ำนตำมเกณฑ์โดยไม่
มีค่ำใช้จ่ำย  

๑๒. ก าหนดการฝึกอบรม (อบรมเสาร์-อาทิตย์) 
๑๒.๑ วันและเวลาในการอบรม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. 
๑๒.๒ ช่วงเวลาในการอบรม (8 เดือน) 

(๑) ส าหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตเริ่มเดือนธันวาคม ๒๕๖3 
(๒) หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  เริ่มอบรมเดือนมกราคม                 

ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖4 

๑๓. เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
 - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (รวมที่ติดบนใบสมัคร) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ส าเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน 

 

 



๙ 

 

๑๔. ค่าธรรมเนียม  
 (๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก           ๒๐๐ บาท 
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร  

     (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม)        ๖๕,๕๐๐ บาท 
 (๓) ส าหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต   มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม           ๔,๕๐๐ บาท 

๑๕. ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 หมวดวิชากฎหมายมหาชน  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายชื่อผู้รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(๑) นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์         ที่ปรึกษา 
(๒) นายสหรัฐ  โนทะยะ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสังคม ประธานคณะท างาน 
(๓) นางสาวลัพธวรรณ  ดวงตา                คณะท างานและเลขานุการ 
(๔) นายพัฒนพงศ์  เกษกรณ์            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๕) นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิริ            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๖) นายอิสระพงศ์  ดวงปากดี            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ    

    
1๖. ตารางแผนการด าเนินงาน  

ล าดับ รายการ วันเวลา สถานที่ 

๑. รับใบสมัคร วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 
พฤศจิกายน 2563 

ส านักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวม
ด้านสังคมศาสตร์ อาคารคณะนิติศาสตร์หลัง
ใหม ่และเว็บไซต์ www.law.ubu.ac.th 

QR code  

๒. ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิสอบ
ข้อเขียน 

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารปฏิบัติการรวม
ด้านสังคมศาสตร์ อาคารคณะนิติศาสตร์หลัง
ใหม ่และ www.law.ubu.ac.th 

http://www.law.ubu.ac.th/


๑๐ 

 

ล าดับ รายการ วันเวลา สถานที่ 

๓. สอบข้อเขียน
และสอบ
สัมภาษณ์ 

วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563 อาคารเรียนรวม ๒ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔. ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือก 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารปฏิบัติการรวม
ด้านสังคมศาสตร์ อาคารคณะนิติศาสตร์หลัง
ใหม่และ www.law.ubu.ac.th 

5. อบรมผู้ที่ไม่มี
คุณวุฒินิติ
ศาสตรบัณฑิต 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 – 
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. ปฐมนิเทศ วันอาทิตยท์ี่ 3 มกราคม ๒๕๖4 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. ภาคบรรยาย วันเสาร์ที่ 9 มกราคม ๒๕๖4 -  
วันเสาร์ที ่26 มิถุนายน ๒๕๖4 

โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8. ภาคปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖4 - 
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖4 

โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. ศึกษาดูงาน วันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 

 

* หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


