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โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๖ 
แนวคิดหลัก “การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเป็นธรรม” 

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
วิทยาลัยการยุติธรรม 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

๑. หลักการและเหตุผล 

หลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีสาระสำคัญเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันในการธำรงไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ การทำนุบำรุงศาสนา การเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นหลักการ 
ที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน โดยคำนึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเสริมสร้างสถาบันศาล องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ    
ให ้สามารถปฏิบ ัต ิหน้าที ่ตามหลักนิต ิธรรมโดยสุจร ิตและเที ่ยงธรรม โดยเน้นลักษณะคุณค่า               
และความสำค ัญด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม และธรรมาภิบาล ท ั ้งป ัจจ ุบ ันกระแสโลกาภิว ัตน์                
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื ่อสารโทรคมนาคมได้ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ        
ต่อสังคมไทย ทำให้การกระทำความผิดต่อบุคคลและสังคมมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภัยเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การค้ามนุษย์ และการทุจริต
คอร์รัปชันซึ่งก่อโดยองค์กรอาชญากรรมและบุคคลที่มีอิทธิพลด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเมือง  

กระบวนการยุติธรรมของไทยจึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงข้างต้น 
ตลอดจนใช้วิทยาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรม 
การเสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขภัยดังกล่าวข้างต้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมของไทยมีลักษณะโครงสร้างเป็นการแบ่งแยก
อำนาจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทำให้แต่ละหน่วยงานมีหลักการ การใช้
ดุลพินิจ และแนวปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมที่แตกต่างกันภายใต้แนวคิด และปรัชญาที่
แตกต่างกัน ทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่อาจบรรลุผลในการอำนวยความยุติธรรมได้ตามความคาดหวัง 

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยสามารถขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
ร่วมกันในอันที่จะอำนวยความยุติธรรมไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพสูงสุด ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้อง
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เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการอำนวยความ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชนตามกฎหมาย ทั้งให้องค์กรเหล่านี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ความคิด 
ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะทำ
ให้ประชาชนเสมอกันในกฎหมาย ได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมตามกฎหมาย          
เท่าเทียมกัน สร้างฐานสังคมให้มีคุณธรรม เกิดความมั ่นคง สันติสุข ปลอดจากภัยคุกคามของ
อาชญากรรม และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ นำมา   
ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความผาสุกของประชาชนสืบไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื ่อให้ผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้าน
กระบวนการยุติธรรม การเมืองการปกครอง สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ อันจะนำความรู้ไปพัฒนา
ประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

๒. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ร่วมกันสร้างแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ 
อันจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษาหรือ  
นำแนวทางไปดำเนินการให้กระบวนการยุติธรรมไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓. เพื่อกระชับความร่วมมือทางการศาลยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ  อันจะนำไปสู่
การเสริมสร้างสถานะและบทบาทศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๔. เพื ่อสร้างความเป็นผู ้นำที ่มีว ิสัยทัศน์ในการบริหารงานพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบ และสามารถนำองค์กรไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของ
สังคมและประเทศชาติ 
 

๓. คุณสมบัติและจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม                                                          
 

หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” เป็นหลักสูตรการอบรมที่สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในกระบวนการด้านการอำนวยความยุติธรรม
ของศาลยุติธรรม  ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๖ จะต้องผ่าน
การพิจารณาคัดเลือก และได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง  โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติ
หลายด้านที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม  อันประกอบด้วย  ๑)  บุคคลในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม    
๒)  บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  และ  ๓)  บุคคลที่มีบทบาททางสังคม 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน รวมจำนวนไม่เกิน  ๙๐ คน  

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม  จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
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 ๒. มีอายุในเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี 
ในวันรายงานตัว  
  ๒.๒  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อายุไม่      
ต่ำกว่า ๔๕ ปี และไม่เกิน ๕๖ ป ีในวันรายงานตัว 
  ๒.๓ ข้าราชการในสำนักงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื ่นตาม
รัฐธรรมนูญ  อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี ในวันรายงานตัว 
  ๒.๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี ในวันรายงานตัว  
  ๒.๕ สื่อมวลชน  ศิลปิน  อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี ในวันรายงานตัว  
  ๒.๖ ทนายความ อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปี ในวันรายงานตัว  
  ๒.๗  ผู้บริหาร พนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน  องค์กรลักษณะพิเศษ หรือ
บุคคลอื่นนอกจาก ๒.๑ - ๒.๖   อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี และไม่เกิน ๕๖ ปี ในวันรายงานตัว 
 ๓. ดำรงตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง  หรือในสายอาชีพ ดังนี้ 
  ๓.๑ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมตำแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 
  ๓.๒ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตำแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 
  ๓.๓ ข้าราชการอัยการตำแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีอัยการสำนักงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  ๓.๔ ข้าราชการตำรวจชั้นยศตั้งแต่พลตำรวจตรีขึ้นไป 
  ๓.๕ ข้าราชการทหารชั้นยศตั้งแต่พลตรี พลเรือตรี หรือพลอากาศตรีขึ้นไป 
  ๓.๖ ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ ่งต้องเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งตั ้งแต่ผู ้อำนวยการระดับสูง        
หรือระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  

๓.๗ ทนายความที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาทนายความ โดยมีประสบการณ์ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี และอย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้บริหารสำนักงานทนายความหรือบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย และไม่เป็นคณะกรรมการสภาทนายความ 
  ๓.๘  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม หรือที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรมหรือสังคม 
  ๓.๙ บุคคลซึ่งประธานศาลฎีกา  หรือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณา
เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม  เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือเป็นผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยมีหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์  
 ๔. ได้รับเชิญ หรือคัดเลือกและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรม 
 ๕. ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนทางวินัย ถูกพักราชการ ถูกดำเนิน
คดีอาญา (ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว)  ถูกศาลมีคำสั่งล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์  
 ๖. ไม่อยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมหลักสูตรอื ่นใดที่ต้องอบรมเป็นประจำ โดยจะต้องอบรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงเพียงหลักสูตรเดียว 
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 ๗. สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการอบรมทุกกรณีเพื่อให้สำเร็จการอบรม 
 ๘. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรม
ของหลักสูตร 
 ๙. มีทัศนคติที่ดีและไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดการเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อหลักสูตร
การอบรม สถาบันศาลยุติธรรม  และสังคม 

หมายเหตุ   ๑. การพิจารณาคัดเลือก และการอนุมัติ ให้เข้ารับการอบรมเป็นดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม  และถือเป็นที่สุด 

 ๒.  การพิจารณาคัดเลือกและจัดทำบัญชีผู้เข้ารับการอบรม หากมีกรณีคุณสมบัติประการ 
หนึ่งประการใดของผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือหน่วยงานปฏิเสธ หรือไม่แจ้งรายชื่อ    
ผู้เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม
จะพิจารณาเสนอประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมและมีคณุสมบัติตามที่
กำหนดให้เข้ารับการอบรมแทนจนครบจำนวนที่ขาดไป 

   ๓. หากผู้ใดได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมแล้วภายหลังมีกรณีขาดคุณสมบัติ  ผู้อำนวยการ
หลักสูตรจะดำเนินการให้มีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันทีที่ความปรากฏชัดแจ้ง 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติต่อไป   

  ๔.  กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ตัดสิทธิหรือตัดชื่อบุคคลใดออกจากการเป็น    
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๖ หรือบุคคลใดไม่ได้รับ
อนุมัติให้สำเร็จการอบรม อันมีสาเหตุมาจากความผิดหรือการกระทำของบุคคลดังกล่าว  บุคคลนั้น
จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามจำนวนที่ราชการจ่ายไปจริงคืนแก่ราชการ   

 
๔. การพ้นสภาพการเป็นผู้เข้ารับการอบรม                                                          

ผู้เข้ารับการอบรมจะพ้นจากสภาพการเป็นผู้เข้ารับการอบรม  เมื่อ 
๑. ตาย 
๒. ลาออก 
๓. ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้เข้ารับการอบรม 
๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้พ้นจากสภาพการเป็นผู้เข้ารับการอบรม  ด้วย 

เหตุประพฤติตนเสื ่อมเสีย หรือเหตุอื ่นใด อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่ อเสียงของหลักสูตร         
การอบรม สถาบันศาลยุติธรรม  และสังคม 
 การพ้นสภาพตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ให้ผู้อำนวยการหลักสูตรเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อทราบ  สำหรับการพ้นสภาพเพราะเหตุตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการหลักสูตร
ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณามีมติ 
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๕. ระยะเวลาการอบรม   

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดอบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๖.๑๐ น. (ทั้งนี้ไม่นับรวมการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม การสัมมนา
สาธารณะ และการสัมมนาติดตามประเมินผล)  

 

๖. หลักสูตร และวิธีการอบรม 

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๖  เน้นแนวคิดหลัก คือ “การเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเป็นธรรม”   กำหนดให้มีการอบรม ดังนี้ 

๖.๑  การอบรมภาควิชาการ  ประกอบด้วย  
 ๖.๑.๑ ความรู้ทั่วไป  
 ๖.๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

ความเป็นธรรมในสังคม  
 ๖.๑.๓  ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และงานศาลยุติธรรม  
 ๖.๑.๔  หลักกฎหมายน่ารู้ และกระบวนการยุติธรรมลักษณะพิเศษ 
 ๖.๑.๕  การพัฒนาประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร  
 ๖.๑.๖  การบรรยาย / เสวนาพิเศษประเด็นปัญหาร่วมสมัย 
๖.๒  การอบรมภาคปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  
 ๖.๒.๑  กิจกรรมถอดบทเรียนในกระบวนการยุติธรรม  
 ๖.๒.๒  กิจกรรมห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
 ๖.๒.๓  กิจกรรมการเรียนรู้จากความจริง  
๖.๓ การศึกษาดูงาน  ประกอบด้วย 

  ๖.๓.๑ การศึกษาดูงานสว่นกลาง  
 ๖.๓.๒ การศึกษาดูงานสว่นภูมิภาค  

               ๖.๓.๓ การศึกษาดูงานต่างประเทศ  
  (ทั ้งนี้  ต้องทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานเสนอต่อสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย     

ตุลาการศาลยุติธรรม  โดยการศึกษาดูงานที่มีระยะเวลาต่อเนื่องหมายถึงรวมวันหยุดของสัปดาห์ด้วย) 
๖.๔  การจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคล  ระยะเวลา ๖ เดือน   
       เอกสารวิชาการส่วนบคุคล  จัดทำได้ใน ๒ รูปแบบ  ได้แก่  งานวิจัย หรือบทความวิชาการ 

(อย่างน้อย ๓๐ หน้า)  โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
  ๖.๔.๑ ขั้นตอนการดำเนินการ 

   ๖.๔.๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรมเสนอหัวข้อและโครงร่างเอกสารวิชาการส่วนบุคคลที่
เกี ่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้คณะอนุกรรมการพิจารณา เอกสารวิชาการส่วนบุคคลหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรพิจารณา ภายในวันรายงานตัวเมื่อมาเข้ารับการอบรม 

  ๖.๔.๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารวิชาการส่วนบุคคลหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหัวข้อและเค้าโครงเอกสารวิชาการส่วนบุคคลที่เสนอภายใน ๑ เดือน  



  ๖ 

 ๖.๔.๑.๓  เมื่อหัวข้อและเค้าโครงเอกสารวิชาการส่วนบุคคลได้รับอนุมัติแล้ว ผู้เข้ารับ
การอบรมลงมือจัดทำและเสนอผลงานตามลำดับดังนี้ 

 ๑) เสนอความคืบหน้าครั้งที่ ๑ (กรณีงานวิจัย บทที่ ๑ - ๓) ภายใน ๓ 
เดือน นับแต่อนุมัติ 

 ๒) เสนอความคืบหน้าครั้งที่ ๒  (กรณีงานวิจัย บทที่ ๔ – ๕) จัดส่งภายใน 
๒ เดือน นับแต่ครบกำหนดส่งครั้งที่ ๑ 

 ๖.๔.๒  การนำเสนอผลการจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคล ระยะเวลา ๓๖ ชั่วโมง 
 ผู ้เข้ารับการอบรมต้องนำเสนอผลการจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคลต่อ 

ที่ประชุม อันประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ 
ผู้เข้ารับการอบรมของหลักสูตร โดยใช้เวลาการนำเสนอคนละไม่เกิน ๒๐ นาที และนำข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์เสนอตามกำหนดเวลาต่อไป  

๖.๕  การสัมมนาสาธารณะหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในทางกระบวนการยุติธรรม  
ให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดให้มีกิจกรรมสาธารณะหรือการสัมมนาสาธารณะเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
หรือที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคมทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค 
          ๖.๖  การสัมมนาเตรียมตัวเข้ารับการอบรมของหลักสูตร  

๖.๗  การสัมมนาประเมินและติดตามผลการอบรมของหลักสูตร  
 
วิธีการอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๖  ใช้วิธีการบรรยาย  

อภิปราย  สัมมนา  ถกแถลง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระดมสมอง  ฝึกวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ           
ณ  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หรือนอกสถานที่ แล้วแต่กรณี 

 อนึ่ง  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ยังคงรุนแรงและ
ต่อเนื่อง  การจัดอบรมในหลักสูตรนี้จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์  ทั้งนี้  สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม และคำนึงถึงการปฏิบัติ
ตามมาตรการของรัฐโดยเคร่งครัด 

 

๗. หลักเกณฑ์การสำเร็จการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมจะสำเร็จการอบรม และได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะของหลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๗.๑  มีระยะเวลาเข้ารบัการอบรมและการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตร 
          ๗.๒  จัดทำเอกสารวิชาการส่วนบคุคล  นำเสนอผลงาน  และจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์แล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

๗.๓  เขา้ร่วมโครงการสมัมนาตดิตามและประเมินผลหลักสูตร 
๗.๔  รว่มกนัจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุตธิรรมแห่งชาต ิ
๗.๕  มีสว่นรว่มในกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสตูร 



  ๗ 

หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถือว่าไม่สำเร็จการอบรม จะไม่ได้รับวุฒิบัตรและเข็ม
วิทยฐานะของหลักสูตร  และอาจจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริงคืนแก่
ราชการ      

    
 

๘. ชื่อวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ                                                                                                   

วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” 
 

๙. สถานที่อบรม                                                                                                        

ห้องอบรม บ.ย.ส. ชั้น ๘ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และสถานที่  
ดูงานภายนอกสำนักงานศาลยุติธรรม   

หรือ ณ สถานที่ทำงานหรือหน่วยงานที่ผู้เข้ารับการอบรมสังกัด หรือบ้านพักของผู้เข้ารับการ
อบรม  (กรณีอบรมผ่านระบบออนไลน์) 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                        

๑. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม 
การเม ือง การปกครอง สภาพส ังคมและสภาพเศรษฐก ิจ และนำความร ู ้ ไปพ ัฒนาประเทศ                
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะกำหนดต่อไป 

๒. มีแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุต ิธรรมแห่งชาติ เพื ่อเป ็นแนวทางให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องนำไปศึกษาหรือนำแนวทางไปดำเนินการให้
กระบวนการยุติธรรมไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. มีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อกระชับความร่วมมือทางการ
ศาลยุติธรรมและความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสถานะและบทบาทศาลยุตธิรรม
ในเวทีระหว่างประเทศ 

๔. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม    
และความรับผิดชอบ และสามารถนำองค์กรไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของ
สังคมและประเทศชาติ 

 

๑๑. วิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสำนักงานศาลยุติธรรม   ทั้งจากในและ
ต่างประเทศ 

 
 

๑๒. งบประมาณ 

 สำนักงานศาลยุติธรรม 
 



  ๘ 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมที่สังกดัภูมภิาค 

              ไมส่ามารถเบิกค่าเดินทางไป – กลับ ในการอบรมได ้


