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1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ซึ่งมีเจตนารมณ์หลักในการปฏิรูปการเมือง ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ิมขึ้น 
ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงบัญญัติให้จัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน
องค์กรตุลาการ มีการจัดตั้งศาลใหม่ขึ้น 2 ศาลได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง การถือก าเนิดขึ้นของศาล
ปกครองนี้เองนับเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมของไทย กล่าวคือ ระบบศาลคู่
ซึ่งมีกระบวนวิธีพิจารณาที่แตกต่างกันระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง กอปรกับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ได้มี
การตราพระราชบัญญัติซึ่งมีเนื้อหาเป็นการวางกรอบหลักเกณฑ์ในการใช้อ านาจและการควบคุมการใช้อ านาจของ  
ฝ่ายปกครองขึ้นมาหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
องค์กรและระบบกฎหมายขึ้น แต่บุคลากรทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของบรรดาองค์กรที่จัดตั้งข้ึนมาใหม่ได้เท่าที่ควร  

 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความพยายามผลิตบุคลากรทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน
จากสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึนจากในอดีต แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างยาวนานคืออย่างน้อย 2 ปี อาจไม่ทันต่อความต้องการของบรรดาหน่วยงานที่
ต้องใช้กฎหมายมหาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนอาจไม่สนองตอบความประสงค์ของบรรดาผู้ปฏิบัติงานทาง
กฎหมายที่อาจมิได้ตอ้งการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีขั้นตอนและองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่าการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะการฝึกอบรมระยะยาว 
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 ด้วยเหตุนี้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ
นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันในการเล็งเห็นความส าคัญของบทบาทที่สถาบันการศึกษาในการเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์
ความรู้ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางกฎหมายทั้งผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีองค์
ความรู้และทักษะในการใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้มีมติร่วมกันให้ด าเนินการจัดท า
“โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง” และท าการจัดการเรียน
การสอน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือขยายโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่
บรรดาผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยหลักสูตรเป็นไปตามกรอบแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ท่ี ก.ศป. ก าหนด โดยเป็นไปตามประกาศ ก.ศป.เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป.รับรอง ตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544  

2. ช่ือหลักสูตร  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง  

3. หน่วยงานผู้จัดอบรม 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1  เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

4.2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง  
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง 

4.3  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายมหาชน นิติวิธีในกฎหมายหาชนเพ่ือน ามาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

5. โครงสร้างหลักสูตร 

 ประกอบด้วย 6 หมวดวิชา โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีจ านวน 294 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 33 ชั่วโมง  
รวม 327 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน 36 ชั่วโมง 
หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป 138 ชั่วโมง 
หมวด 3 กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 15 ชั่วโมง 
หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 63 ชั่วโมง 
หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน 42 ชั่วโมง 
หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ 33 ชั่วโมง 

 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ 
ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จ านวน 30 ชั่วโมง รวมเป็น 357 ชั่วโมง 
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 หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 

ภาคต้น ภาคกฎหมายปกครองหลักทั่วไป ประกอบด้วย   
หมวด 1 หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน 36 ชั่วโมง 
หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป 138 ชั่วโมง 
หมวด 3 กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 15 ชั่วโมง 
ภาคปลาย ภาคคดีปกครอง ประกอบด้วย   
หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 63 ชั่วโมง 
หมวด 5 คดีปกครองเฉพาะด้าน 42 ชั่วโมง 
หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ 33 ชั่วโมง 

รายวิชาในแต่ละหมวด 

หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (36 ชั่วโมง) 
            ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้  

1. แนวคิดของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง) 
2. หลักการพื้นฐานว่าด้วยรัฐ (3 ชั่วโมง) 
3. รฐัธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง (6 ชั่วโมง)  
4. สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (6 ชั่วโมง) 
5. หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน (6 ชั่วโมง) 
6. หลักกฎหมายว่าด้วยการคลังและการงบประมาณ (6 ชั่วโมง) 
7. หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (6 ชั่วโมง) 

หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (138 ชั่วโมง) 
 ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
1. โครงสร้างของฝ่ายปกครอง (12 ชั่วโมง) 
2. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง (12 ชั่วโมง) 
3. กฎและค าสั่งทางปกครอง (36 ชั่วโมง) 
4. สัญญาของฝ่ายปกครอง อนุญาโตตุลาการและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (15 ชั่วโมง) 
5. ความรับผิดของฝ่ายปกครอง (12 ชั่วโมง) 
6. การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง (12 ชั่วโมง) 
7. บริการสาธารณะ (9 ชั่วโมง) 
8. บุคลากรภาครัฐ (9 ชั่วโมง) 
9. ทรัพย์สินของแผ่นดิน (9 ชั่วโมง) 
10. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (6 ชั่วโมง) 
11. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (6 ชั่วโมง) 
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หมวด 3  กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (15 ชั่วโมง) 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
1. หลักกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (6 ชั่วโมง) 
2. กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) 
3. กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรอิสระ (3 ชั่วโมง)  

หมวด 4  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (63 ชั่วโมง) 
   ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
1. ระบบศาลปกครองและโครงสร้างของศาลปกครอง (6 ชั่วโมง) 
2. หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น (9 ชั่วโมง) 
3. เขตอ านาจศาลปกครอง (9 ชั่วโมง) 
4. เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง (9 ชั่วโมง) 
5. การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (3 ชั่วโมง) 
6. วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (6 ชั่วโมง) 
7. การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง (6 ชั่วโมง) 
8. กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษา และการอุทธรณ์ (6 ชั่วโมง) 
9. วิธีพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด (3 ชั่วโมง) 
10. การบังคับคดีปกครอง (6 ชั่วโมง) 

หมวด 5  คดีปกครองเฉพาะด้าน (42 ชั่วโมง) 
  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
1. คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด (6 ชั่วโมง) 
2. คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (6 ชั่วโมง) 
3. คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (6 ชั่วโมง) 
4. คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (6 ชั่วโมง) 
5. คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย (6 ชั่วโมง) 
6. คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) 
7. คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (6 ชั่วโมง ) 

หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ (33 ชั่วโมง) 
  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
1. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา (9 ชั่วโมง) 
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน  (9 ชั่วโมง) 
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี (9 ชั่วโมง) 
4. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและการท าค าบังคับ (6 ชั่วโมง) 
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หมวดเสริมพื้นฐาน (ส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานส าหรับผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีทางกฎหมาย) (30 ชั่วโมง) 

  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (6 ชั่วโมง) 
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน (12 ชั่วโมง) 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง (6 ชั่วโมง) 
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา (6 ชั่วโมง) 

6. วิทยากรผู้บรรยาย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูงได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนและผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน ที่มีผลงานทางวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับระดับประเทศ ตามมาตรฐานประกันคุณภาพทางวิชาการ  
 
7. รายละเอียดวิชาและรายชื่อวิทยากร 
ปฐมนิเทศ               3 ชั่วโมง 

หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน                36 ชั่วโมง 

ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดของกฎหมาย
มหาชน การแบ่งแยก
กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน 
(3 ชั่วโมง) 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักเกณฑ์ที่ใช้การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชน ความคลุมเครือในบางกรณีของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสองสาขาในปัจจุบัน 
ประโยชน์ใน 
ทางปฏิบัติของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสองสาขา แนวทางการใช้การตีความที่แตกต่างกัน
ของกฎหมายทั้งสองสาขา 

หลักการพื้นฐานว่า
ด้วยรัฐ (3 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับรัฐ ก าเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐ 
องค์ประกอบ รูปแบบของรัฐ และสถานะทางกฎหมายของรัฐ  

รัฐธรรมนูญและ
สถาบันทางการเมือง 
(6 ชั่วโมง)  

ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ รัฐธรรมนูญและอ านาจอธิปไตย การแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้
อ านาจอธิปไตย ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม รูปแบบของรัฐบาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
กลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญปัจจุบัน  

สิทธิและเสรีภาพ 
ขั้นพ้ืนฐาน  
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ การ
รับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยรัฐธรรมนูญ การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยองค์กรตุลาการและองค์กรอ่ืน ศึกษา
เปรียบเทียบประเด็นปัญหาและคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
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ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
หลักกฎหมายว่าด้วย
บุคคลและนิติบุคคล 
ในกฎหมายมหาชน  
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ความหมาย ของฝ่ายปกครอง ฝ่าย
ปกครองในรูปของหน่วยงานทางปกครองและฝ่ายปกครองในรูปเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หลักกฎหมายว่าด้วย 
การคลังและ
การงบประมาณ  
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาขอ้ความคิดวาด้วยการคลังสาธารณะ หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายภาษีอากร 
ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หนี้สาธารณะ และการบริหารหนี้สาธารณะ 
กฎหมายสารบัญญัติ ของไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง รวมทั้ง
กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

หลักกฎหมายมหาชน 
ทางเศรษฐกิจ (6 
ชั่วโมง) 

ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจ การจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระท าทางเศรษฐกิจ 
ศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจโดยให้เอกชนรับผิดชอบจัดท าบริการสาธารณะ การจัดท าวิสาหกิจและการจัดตั้ง
หน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป                 138 ชั่วโมง 

ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างของ 
ฝ่ายปกครอง 
(12 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวมอ านาจ การ
แบ่งอ านาจ และกระจายอ านาจ  
การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดองค์กร
ของหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 

หลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท า
ทางปกครอง (12 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองข้อความคิดว่าด้วยการใช้
ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง  

กฎและค าสั่งทางปกครอง 
(36 ชั่วโมง) 

ศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับการกระท าทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว ข้อ
ความคิดเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครอง ผลของค าสั่งทางปกครองและการทบทวนค าสั่งทาง
ปกครอง การบังคับทางปกครอง เหตุที่ใช้อ้างในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง  
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง ลักษณะของกฎ ความแตกต่างระหว่างกฎกับมาตรการ
ภายในของฝ่ายปกครอง 
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ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
สัญญาของฝ่ายปกครอง 
อนุญาโตตุลาการและ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
(15 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักการส าคัญและรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐฯ รวมทั้งข้อความคิดและความหมายของสัญญาของฝ่ายปกครอง
สัญญาทางปกครองและประเภทต่าง ๆ ของสัญญาทางปกครอง การเกิดขึ้นของสัญญา
ทางปกครอง ผลของสัญญาทางปกครอง การสิ้นสุดลง 
ของสัญญาทางปกครอง หลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาทางปกครอง 

ความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง (12 ชั่วโมง) 

ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของรัฐ หลักการพ้ืนฐานของความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง การด าเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระท าละเมิดของฝ่ายปกครอง
และศึกษาค าพิพากษาของศาลปกครองที่เก่ียวข้อง 

การควบคุมการใช้
อ านาจของฝ่าย
ปกครอง 
(12 ชั่วโมง) 

ศึกษาระบบ ขอบเขตของการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง การควบคุมโดย
องค์กรภายในฝ่ายปกครองและการควบคุมโดยองค์กรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ควบคุมการกระท าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ 

บริการสาธารณะ 
(9 ชั่วโมง) 

ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการ
ในการจัดท าบริการสาธารณะ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะ 
แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
การจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและจัดท าบริการสาธารณะ  

บุคลากรภาครัฐ 
(9 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ การจ าแนกบุคลากรภาครัฐประเภท
ต่าง ๆ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานภาพของบุคลากรภาครัฐ 

ทรัพย์สินของแผ่นดิน 
(9 ชั่วโมง) 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภทของทรัพย์สินของแผ่นดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของราชการ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ 
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ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานและความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของการใช้บังคับ และสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ 
การมีผลใช้บังคับ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการท าค าสั่งทางปกครองและการ
ด าเนินการของฝ่ายปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

หมวด 3  กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      15 ชั่วโมง 
 

ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

หลักกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (6 ชั่วโมง) 

ศึกษาโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งศึกษาหลักการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน 

กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6 ชั่วโมง) 

โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ของไทย การ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการคลังท้องถิ่น 

กฎหมายว่าด้วย
รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงาน
ธุรการของศาลและ
องค์กรอิสระ (3 ชั่วโมง) 

กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและ
มิใช่รัฐวิสาหกิจ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชน กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระ 
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยธุรการของศาลและขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

หมวด 4  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง       63 ชั่วโมง 

ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
ระบบศาลปกครองและ
โครงสร้างของศาล
ปกครอง 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักการทั่วไปว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง ระบบศาลคู่ ความเป็นมาและ
โครงสร้างของศาลปกครองไทย และหลักการส าคัญของคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ในศาลปกครองชั้นต้น 
(9 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักท่ัวไปว่าด้วยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ลักษณะ ประเภทของ
คดีปกครอง ล าดับการพิจารณาประเด็นในคดีปกครอง และกระบวนการพิจารณาในชั้น
ตรวจค าฟ้อง 
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ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
เขตอ านาจศาลปกครอง 
(9 ชั่วโมง) 

ศึกษาคดีปกครองที่อยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เขตอ านาจศาล
ปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด และการพิจารณาของศาลในการตรวจสอบเรื่อง
เขตอ านาจศาล  

เงื่อนไขในการฟ้องคดี
ปกครอง (9 ชั่วโมง) 

ศึกษาเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองของไทยและต่างประเทศ  

การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างศาล 
(3 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักการในกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลและแนว
ค าวินิจฉัยที่เก่ียวข้อง 

วิธีการชั่วคราวก่อน 
การพิพากษา 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักการและวิธีพิจารณาวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารวมทั้งแนวค าสั่งวิธีการ
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาที่เก่ียวข้อง 

การแสวงหาข้อเท็จจริง
ในคดีปกครอง 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษากระบวนพิจารณาในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง ขั้นตอนและหลักการส าคัญในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง 

กระบวนพิจารณาในชั้น 
นั่งพิจารณาคดี การท า
ค าพิพากษา และการ
อุทธรณ์ (6 ชั่วโมง) 

ศึกษากระบวนพิจารณาในชั้นการนั่งพิจารณาคดีและหลักการส าคัญในการท าค า
พิพากษา 

วิธีพิจารณาในศาล
ปกครองสูงสุด (3 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักการส าคัญเก่ียวกับวิธีพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด 

การบังคับคดีปกครอง 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครองและขั้นตอนต่างๆ ในการบังคับ
คดีปกครอง 

หมวด 5  คดีปกครองเฉพาะด้าน                                                           42  ชั่วโมง 

ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

คดีปกครองเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิด 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาคดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง 
และแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ส าคัญเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

คดีปกครองเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง  
การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาคดปีกครองเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง และแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ส าคัญเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง การ
จัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ  
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ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

คดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมาย
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ส าคัญ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
และการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์  
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินลักษณะเฉพาะของคดีปกครองเกี่ยวกับ
ที่ดิน แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ส าคัญเกี่ยวกับที่ดินและการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

คดีปกครองเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล
และวินัย 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะ
ของคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย และแนวค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองที่ส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย 

คดปีกครองเกี่ยวกับ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลักษณะเฉพาะคดีปกครองเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

คดีปกครองเกี่ยวกับ 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน (6 ชั่วโมง ) 

ศึกษากฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินและแนว 
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 

หมวด 6 ฝึกภาคปฏิบัติ          33 ชั่วโมง 

ชื่อวิชา 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา (9 ชั่วโมง ) 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน  
(9 ชั่วโมง) 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี  
(9 ชั่วโมง) 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและการท าค าบังคับ  
(6 ชั่วโมง) 
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หมวดเสริมพื้นฐาน (ส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานส าหรับผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีทางกฎหมาย)            30 ชั่วโมง 

ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ระบบของกฎหมาย 
ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายเอกชน 
(12 ชั่วโมง) 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญของกฎหมายเอกชน หลักกฎหมาย
ว่าด้วยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติกรรมและสัญญา ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิ
ควรได ้หนี้ ทรัพย์ และหลักกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาทีส่ าคัญ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิธีพิจารณาความแพ่ง  
(6 ชั่วโมง) 
 

ศึกษาหลักพ้ืนฐานว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งและการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ขั้นตอน
ส าคัญของวิธีพิจารณาความแพ่ง และหลักเกณฑ์ในวิธีพิจารณาความแพ่งที่น ามาใช้ใน
การด าเนินคดีปกครอง 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาและ 
วิธีพิจารณาความอาญา 
(6 ชั่วโมง) 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา ความรับผิด
ในทางอาญา หลักพ้ืนฐานว่าด้วย 
วิธีพิจารณาความอาญา และขั้นตอนส าคัญของวิธีพิจารณาความอาญา 

  

 

8. ก าหนดการอบรมและสถานที่อบรม 

 ระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร  8 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 
     เทอมต้น  เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 (5 เดือน) 
     เทอมปลาย  เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 (3 เดือน) 

 รับสมัคร   มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 สอบคัดเลือก   กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 วันเริ่มต้นการอบรม รุ่นที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 ก าหนดเวลาอบรม   เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น. 

 สถานที่อบรม   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เลขที่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-203588  
โทรสาร 043-203588 
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9. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์จะต้องอบรมความรู้พ้ืนฐานกฎหมาย
เพ่ิมเติม 30 ชั่วโมง 

2) สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ และมีความพร้อมในการศึกษา 
3) มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดการศึกษา 
4) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
5) สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 

 

10. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

และรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีจ านวน 1 ฉบับ 

11. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
ค่าสมัคร   500  บาท 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  65,000 บาท 
โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาค ดังนี้ 

ภาคต้น  35,000 บาท 
ภาคปลาย 30,000 บาท 

 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  
ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จ านวน 30 ชั่วโมง  มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท รวม
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 70,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม
ตลอดระยะเวลาอบรม 

12. จ านวนผู้เข้าอบรม  
 ผู้เข้าอบรมจ านวน 100 คน 

13. วิทยากรผู้บรรยาย 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและคดีปกครอง 
ในสถาบันการศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยทางหลักสูตรได้ติดต่อและได้รับ
เอกสารตอบรับเป็นผู้บรรยายแล้ว 

14. การทดสอบเพื่อเข้ารับการอบรม 
1) ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

ที่ ก.พ. รับรอง 
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2) ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  
ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จ านวน 30 ชั่วโมง 

3) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานกฎหมาย 50 ข้อ  
3.2 คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความพร้อมใน

การเข้ารับการอบรม ประกอบกับประวัติการศึกษาและการท างาน 

15. การวัดผลและการส าเร็จการฝึกอบรม 
15.1 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดในแต่ละ

หมวดจึงถือเป็นผู้มีสิทธิสอบในหมวดนั้น 
15.2 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ก าหนด ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และสอบผ่านตามเกณฑ์วัดผลในข้อ 15.1-15.2 จึงถือว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมาย
ปกครองและคดีปกครองชั้นสูง” 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมสอบไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ก าหนดวันเวลาสอบใหม่เป็นไปตามที่ทางหลักสูตรก าหนด 

16. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
คณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   ผู้อ านวยการหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ ดร.ณานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   ผู้ประสานงานโครงการ 


