
โครงการอบรม  

หลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา”  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีบริการดานการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการ มีเปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยระดับสากล (World Class University) ซึ่งการ

ดำเนินงานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสถาบันน้ัน สถาบันไดแตงต้ังบุคคล คณะกรรมการ และคณะทำงานชุดตาง ๆ 

ทั้งระดับหนวยงาน และระดับสถาบันเพ่ือการดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีหนาที่และอำนาจในการ

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับแตงต้ัง ซึ่งการดำเนินการในหลายเรื่องสงผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพ และประโยชนของผูมี

สวนไดสวนเสีย ดังน้ัน ผูใชอำนาจจึงตองดำเนินงานอยางรอบคอบ ถูกตองตามกฎหมาย ตามหนาที่และอำนาจที่

ไดรับมอบหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชนขององคกร และในขณะเดียวกันตองดำเนินการโดยชอบดวยกฎหมายดวย  

มิเชนน้ันการกระทำใดที่ไมชอบดวยกฎหมาย อาจนำมาซึ่งความรับผิดทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด หรือความรับ

ผิดทางอาญาได  

เพ่ือใหบุคลากรของสถาบันปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และเพ่ือการ

ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการใชอำนาจ สถาบันไดเล็งเห็นความสำคัญทางกฎหมายจึงไดจัด

โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ือสรางความเขาใจใน

หลักการ และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ใหผูบริหารและผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการชุดตาง ๆ สามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่และอำนาจที่ไดรับรับแตงต้ังทั้งระดับหนวยงาน และรับดับสถาบันไดอยางถูกตอง  

   

2. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางความเขาใจในหลักกฎหมายที่สำคัญ ในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา  

 2) เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในการใชอำนาจในการบริหารงาน 

 3) เพ่ือใหผูบริหารไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง  

 4) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสรางประสบการณจากกรณีศึกษา ตัวอยางคดีขอพิพาท และนำมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

3. ประโยชนท่ีคาดจะไดรับ 

1) ผูบริหารมีความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงาน และนำไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) สถาบันสามารถลดขอผิดพลาดจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารของสถาบัน  

 3) สถาบันมีแนวปฏิบัติที่ไดจากการอบรมไปปรับใช และเผยแพรแกบุคลากร 

4) สรางบรรยากาศการเรียนรู และพัฒนาตนเองดานความรูทางกฎหมายของบุคลากร 
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4. โครงสราง เนื้อหาหลักสูตร และวทิยากร (จำนวน 48 ชั่วโมง) 

ลำดับ/วันที ่ หัวขอบรรยาย รายละเอยีดเน้ือหา วิทยากร 

1 มีนาคม 2565 

(13.00-16.00) 

มหาวิทยาลัยในกำกับใน

ฐานะหนวยงานของรัฐ และ

ความสัมพันธกบักฎหมาย

มหาชน 

 (3 ชั่วโมง)  

1. สถานะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรฐั 

บทบาท หนาที่ และอำนาจ 

2. ระบบการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ 

3. ความสัมพันธกับหนวยงานอื่นของรัฐ 

ศาสตราจารย ดร. 

สมคิด เลิศไพฑูรย 

 

 

2 มีนาคม 2565 

(13.00-16.00) 

กฎหมายวาดวยการบริหาร

ราชการแผนดินกับการ

บริหารมหาวิทยาลัยใน

กำกับ 

(3 ชั่วโมง) 

1. กฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารราชการแผนดนิที่

นำมาใชในการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. การใชอำนาจของผูบริหารในการควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

3. การมอบอำนาจ และการมอบหมาย 

ศาสตราจารย ดร. 

สมคิด เลิศไพฑูรย 

กำหนดภายหลัง 

 

ภารกิจของมหาวิทยาลัยกับ

กระบวนการทางกฎหมาย 

(3 ชั่วโมง) 

1. มหาวิทยาลัยกับกระบวนการทางกฎหมาย  

2. กระบวนการทางกฎหมายทีส่ำคัญ เชน การ

ออกกฎ การบรหิารงานบุคคล ตำแหนงทาง

วิชาการ การจัดซื้อจัดจาง การเงินการคลัง 

นายขจร จิตสุขมุมงคล  

(รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา) 

8 มีนาคม 2565 

(13.00-16.00) 

 

10 มีนาคม 2565 

(09.00-12.00) 

การกระทำทางปกครอง : 

หลักการ เงือ่นไขทาง

กฎหมายที่สำคัญในการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

(6 ชั่วโมง) 

1. การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารที่มีลักษณะเปน

การกระทำทางปกครอง 

2. หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำทาง

ปกครอง 

3. คำส่ังทางปกครอง และกฎ  

4. การใชดุลพินจิของผูบริหาร และขอควรระวงัใน

การใชดุลพินิจ 

5. การควบคุมการใชอำนาจของฝายปกครอง 

ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด 

สิงคะเนต ิ

18 มีนาคม 2565 

(09.00-12.00) 

 

22 มีนาคม 2565 

(13.00-16.00) 

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง : 

กฎหมายและขอควรระวงัใน

การออกคำส่ังทางปกครอง 

(6 ชั่วโมง) 

1. กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง

ในฐานะกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานกลางในการ

ใชอำนาจทางปกครอง 

2. คำส่ังทางปกครอง การออกคำส่ังทางปกครอง 

เงื่อนไขความสมบูรณของคำส่ังทางปกครอง การ

ทบทวนและการเพกิถอนคำส่ังทางปกครอง 

3. ขอควรระวังในการออกคำส่ังทางปกครอง และ

ความรับผิด 

 

 

 

ศาสตราจารยพเิศษ ดร. 

ชาญชัย แสวงศักดิ ์

(ประธานศาลปกครอง

สูงสุด) 
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ลำดับ/วันที ่ หัวขอบรรยาย รายละเอยีดเน้ือหา วิทยากร 

25 มีนาคม 2565 

(09.00-12.00) 

การประชุมที่มปีระสิทธิภาพ 

: ขอควรระวงัในการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการ 

(3 ชั่วโมง) 

1. หนาที่ อำนาจ และความรับผิดตามกฎหมายของ

คณะกรรมการ  

2. บทบาทของประธานในที่ประชุม และการ

ดำเนินการประชุมใหมีประสิทธิภาพ 

3. กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุม และขอ

ควรระวงัในการประชุม 

ศาสตราจารยพเิศษ  

ธงทอง จันทรางศุ 

29 มีนาคม 2565 

(09.00-12.00) 

สัญญาของรัฐ และคดี

ปกครองเกีย่วกบัสัญญาใน

มหาวิทยาลัย 

(3 ชั่วโมง) 

1.สัญญาของรัฐ (สัญญาทางปกครอง/สัญญาทาง

แพง) 

2. การบริหารสัญญาในกระบวนการจดัซื้อจัดจาง 

3. บทบาท หนาที่ ของผูบริหารในกระบวนการ

สัญญา 

นายอิทธพิร จริะพัฒนากุล 

(รองอธิบดีศาลปกครอง

เชียงใหม) 

กำหนดภายหลัง การจดัซื้อจัดจาง และปญหา

ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  

(3 ชั่วโมง) 

1. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาม

กฎหมายจดัซ้ือจัดจาง 

2. ขอควรระวังของผูบริหารในกระบวนการจดัซื้อ

จัดจาง 

3. ความรับผิดในกระบวนการจดัซ้ือจดัจาง 

นางสาวชุณหจติ สังขใหม 

(รองปลักระทรวงการคลัง) 

5 เมษายน 2565 

(09.00-12.00) 

การตรวจเงินแผนดิน : 

หลักการ และแนวปฏิบัติที่

ผูบริหารควรรู 

(3 ชั่วโมง) 

1. หลักการสำคัญในการตรวจเงินแผนดิน ของ

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

2. ขอสังเกต ปญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจเงิน

แผนดินในมหาวิทยาลัย 

3. วินยัการเงินการคลัง กับการบริหาร 

นายมณเฑียร เจริญผล 

(รองผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน) 

กำหนดภายหลัง ความรับผิดทางละเมิดของ

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 

(3 ชั่วโมง) 

1. กฎหมายวาดวยความรบัผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที ่

2. ความรับผิดของผูบังคับบัญชาอันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

3. คดีปกครองเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที ่

รองศาสตราจารย ดร. 

เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล 

3 และ 5 

พฤษภาคม 2565 

(13.00 – 16.00) 

คดีปกครอง และการ

ดำเนินคดีปกครองของ

มหาวิทยาลัย  

(6 ชั่วโมง) 

1. ลักษณะของคดีปกครอง 

2. ขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนนิคดีปกครอง 

3. คดีปกครองที่นาสนใจในการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ดร.ประสาท พงษสุวรรณ 

(ตุลาการหัวหนาคณะศาล

ปกครองสูงสุด) 

10 พฤษภาคม 

2565 

(09.00 – 12.00) 

คดีปกครองเกีย่วกับการ

บริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย  

(3 ชั่วโมง) 

1. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใน

ประเด็นที่สำคัญ 

2. คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลใน

มหาวิทยาลัย 

นายประนัย วณิชชานนท 

(ตุลาการศาลปกครอง

สูงสุด) 
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ลำดับ/วันที ่ หัวขอบรรยาย รายละเอยีดเน้ือหา วิทยากร 

19 พฤษภาคม 

2565 

(09.00 – 12.00) 

คดีปกครองเกีย่วกับการ

ละเลยตอหนาทีต่าม

กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติ

หนาที่ลาชาเกินสมควร  

(3 ชั่วโมง) 

1. ลักษณะของการละเลยตอหนาที่ หรอืปฏิบัติ

หนาที่ลาชาเกินสมควรในการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยตอหนาทีต่าม

กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัตหินาที่ลาชาเกินสมควร 

นายไชยเดช ตนัติเวสส 

(ตุลาการศาลปกครอง

สูงสุด) 

* กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 

5. วิธีการฝกอบรม 

    บรรยาย / กรณีศึกษา / แลกเปลี่ยนเรียนรู 

6. ระยะเวลา และชองทางการอบรม  

อบรมระหวางเดือนมนีาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565   

ผาน MS Teams   

7. คุณสมบัติผูเขาอบรม  

  1) ผูมีตำแหนงบริหารของสถาบัน ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 

ผูอำนวยการสำนัก หัวหนาสำนักงานเลขานุการคณะ /สำนัก ผูอำนวยการกอง หัวหนากลุมงาน 

  2) บุคลากรของสถาบันที่อธิการบดีมอบหมายใหเขารวมอบรม 

8. การประเมินผลและเงื่อนไขการอบรม   

 1) การทดสอบความรูระหวางอบรม-หลังอบรม  

 2) ประเมินโครงการอบรม 

 3) ผูผานการอบรมตองมีจำนวนการเขาอบรมไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง (รอยละ 75) จาก 48 ช่ัวโมง จะไดรับ

ประกาศนียบัตรผูผานการอบรม และบันทึกในประวัติการพัฒนาตนเองในระบบของสถาบัน 

      

9. ที่ปรึกษาโครงการ 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 

10. หัวหนาโครงการ 

 นายยุทธนา สุจริต     ผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

11. ผูบริหารโครงการ 

    นายปรเมศวร  จิตรมาตร     บุคลากรชำนาญการ 

    นายพฤทธ์ิพงศ ไชยพหล    บุคลากรปฏิบัติการ 

 


