
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
เร่ือง คดีปกครองที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
ระหว่างวันที่  14 – 16  พฤษภาคม  2558 

ณ โรงแรมราชมงคลหัวหนิเพลส 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                                                                                           . 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในการบริหารงานบุคคลตั้งแต่กระบวนการประกาศรับสมัครบุคคล การสอบ การตัดเลือก การบรรจุ

การแต่งตั้ง  การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การรักษาวินัย และการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้น เจ้าหน้าที่และผู้บริหารต้องบริหารให้เป็นไปตาม “หลัก
ธรรมาภิบาล” และ “หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ดังนั้น เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลทุกระดับ  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษานั้น ๆ  แต่เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้บริหารที่หลายคน
ขาดประสบการณ์ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ  การบริหารงานบุคคล ท าให้ไม่ทราบว่าในการบริหารงานบุคคลใช้
กฎหมายใด  ต้องท าอย่างไร และหากบริหารงานแล้วเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทาง
แพ่ง ทางอาญา  ทางปกครอง รวมถึงต้องถูกด าเนินการทางวินัยหรือไม่อย่างไร  จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล อันน าไปสู่ “การสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด” ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนผู้บริหารอาจต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและ
สถาบัน (กลุ่มนิติกร ที่ประชุมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (นกม.) จึงเห็นสมควรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ในรูปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” ขึ้น เพ่ือระดม
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

และสถาบัน  ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

และสถาบัน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ “ค าพิพากษาของศาลปกครองที่วางแนวทาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” ซึ่งกันและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
และสถาบัน  สามารถด าเนินการต้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
5. เพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายจากการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและ

สถาบัน 
3. ระยะเวลา... 



-2- 
 
3. ระยะเวลาประชุมสัมมนา (2 วัน) 

ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2558 

4. สถานที่ประชุมสัมมนา 
ณ ห้องประชุม  
   โรงแรม ราชมงคลหัวหินเพลส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

5. ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา 
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท 

6. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบัน  

7. รูปแบบการด าเนินการ 
1. การบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆรวมถึง 

คดีปกครองที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน 

(กลุ่มนิติกร) และท่ีประชุมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (นกม.) 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบัน  ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ “ปัญหาตลอดจนขั้นตอนและการแก้ปัญหาต่างๆ 
ในการบริหารงานบุคคล” ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและสถาบัน 

2. เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบันได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ “ค าพิพากษาของศาลปกครองที่วางแนวทาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและสถาบัน 

3.  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบัน  
สามารถน าความรู้ที่ได้มาไปบูรณาการเข้ากับการท างานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
และสถาบัน 

4. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการจับริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
5. เพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายจากการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
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10. งบประมาณ 
(ก) ประมาณการรายรับโครงการ   
 รายรับค่าลงทะเบียน ( 150 คน x 2,500 บาท) 375,000.00 บาท 
 รวมรายรับด าเนินโครงการ 375,000.00 บาท 
(ข) ประมาณการรายจ่ายของโครงการ   
 1. ค่าตอบแทน 57,200.00 บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ    
   ภายใน (4 คน x 8 ชม. x 600 บาท) 19,200.00 บาท 
   ภายนอก ราชการ (1 คน x 8 ชม. x 2,500 บาท) 20,000.00 บาท 
                        (1 คน x 6 ชม. x 3,000 บาท) 18,000.00 บาท 
 2. ค่าใช้สอย 229,800.00 บาท 
 - ค่าท่ีพัก    
   วิทยากร (3 คน x 3 คืน x 1,500 บาท) 

            (1 คน x 1 คืน x 1,500 บาท) 
13,500.00 

1,500.00 
บาท 
บาท 

 - ค่าท่ีพาหนะ   
   วิทยากร (4 คน x 800 บาท) 3,200.00 บาท 

   คณะกรรมการ (3 คน x 400 บาท) 1,200.00 บาท 

   พนักงานขับรถ  (2 คน x 400 บาท) 800.00 บาท 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
   วันที่ 14 พ.ค. 58 (165 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) 8,250.00 บาท 

   วันที่ 15 พ.ค. 58 (160 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 16,000.00 บาท 

   วันที่ 16 พ.ค. 58 (160 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) 8,000.00 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน    
   วันที่ 15 พ.ค. 58 (160 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 48,000.00 บาท 

 - ค่าอาหารเย็น    
   วันที่ 14 พ.ค. 58 (165 คน x 1 มื้อ x 350 บาท) 57,750.00 บาท 

   วันที่ 15 พ.ค. 58 (160 คน x 1 มื้อ x 350 บาท) 56,000.00 บาท 

 - ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน (ค่าโทรศัพท์แบบเติมเงิน) 2,000.00 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง   
   พนักงานขับรถ (1 คน x 3 วัน x 240 บาท) 720.00 บาท 
   พนักงานขับรถ (1 คน x 4 วัน x 240 บาท) 960.00 บาท 
   คณะกรรมการ (3 คน x 4 วัน x 240 บาท) 2,880.00 บาท 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (รถตู้ 2 คัน) 9,040.00 บาท 
 3. ค่าวัสดุ 50,500.00 บาท 
 - ค่าตรายางส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน ( 1 อัน x 250 บาท) 250.00 บาท  
 - ป้ายชื่อขนาดป้าย ๑๐ x ๑๔ ซม. พร้อมสายคล้องคอ   

  (150 อันๆละ ๓๕ บาท) 
 

5,250.00 
 
บาท 

 3. ค่าวัสดุ (ต่อ) 
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3. ค่าวัสดุ (ต่อ) 
  

 - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ขนาด ๑๓ x ๑๓ นิ้ว พร้อมสกรีนชื่องาน 
  (150 ใบๆละ 180 บาท) 

(เนื่องจากเป็นการจัดประชุมวิชาการที่มีผูเ้ข้าร่วมงานเป็นบุคคลภายนอก
และมีการจ่ายเงินค่าลงทะเบยีน จงึจ าเป็นต้องจัดท ากระเป๋าให้มคีวาม
เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม) 

 
27,000.00 

 
บาท 

 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย พร้อมเข้าเล่ม  
  (150 เล่ม x 120 บาท) 
- ขนาด A๔  ปกพิมพ์ ๔ สี ๒ หน้า  
- กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๖๐ แกรม เคลือบยูวี 
- เนื้อในพิมพ์ ๔ สี ๖ หน้า, เนื้อในพิมพ์ ๑ สี 188 หน้า, 
  กระดาษปอนด์ ๗๐ แกรม, เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว 
(เนื่องจากระยะเวลาในการผลิตของผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของส านักงาน 
ประชาสมัพันธ์ฯมีเวลาจ ากดั ซึ่งไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่
จะน ามาใช้โดยด่วนได้ จึงขออนุมัติจัดท าโดยบุคคลภายนอก) 

 
  18,000.00 

 
บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 337,500.00 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 37,500.00 บาท 
 หมายเหตุ :-ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ   
 
12.  คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 อธิการบดี 
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
1.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย (นางสาวฟ้าใส  สามารถ) 
1.5 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (นางสาวธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์) 
1.6 ผู้อ านวยการกองคลัง 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นางวนิดา เนตรทัศน ์ ประธานกรรมการ 
2.2 นายนเรศ สิงห์ครามเขต กรรมการ 
2.3 นายมงคล ฟองศร ี กรรมการ 
2.4 ว่าที่ร.ต.จารุวัตร์ จิตตเสถียร กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประสานงาน และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
3.1 นางสาวจิตรานุช น้อยสุทธิสกุล ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวจิราพรรณ ชิตวาห์ กรรมการ 
3.3 นางสาวทักศิณา คงเหมือนเพชร กรรมการและเลขานุการ 

4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านยานพาหนะ 
4.1 นายศิวพงศ ์ เป็งสีเจริญ เป็นพนักงานขับรถ (ศาลายา) 
4.2 นายวินัย กล่ าเสือ เป็นพนักงานขับรถ (ศาลายา) 
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13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ – นามสกุล 1. ดร.ฟ้าใส  สามารถ  
     (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย) 
 2. นางสาวธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์  
     (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) 
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เบอร์ติดต่อ :- มือถือ  08 – 2296 – 8772 

ภายใน  02 441 6000 ต่อ 2125 

 



 
 
 

 
ก าหนดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
เร่ือง คดีปกครองที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
ระหว่างวันที่  14 – 16  พฤษภาคม  2558 

ณ ราชมงคลหัวหินเพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                                                                                    . 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 
เวลา 12.00 – 12.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 12.30 – 13.00 น. พิธีเปิด 

โดย  
 (ประธานกลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน) 

เวลา 13.00 – 18.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
หัวข้อเรื่อง ปัญหาในการบริหารงานบุคคล 
โดย  
 1. คณะกรรมการกลุ่มนิติกร และ กรรมการ นกม. 
 2. ดร.ฟ้าใส  สามารถ 
 3. นิติการ 
 4. นิติการ 
 5. นิติการ 

เวลา 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

เวลา 19.00 – 20.00 น. น าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปประเด็นปัญหาแต่ละกลุ่ม 
โดย  
 1. คณะกรรมการกลุ่มนิติกร และ กรรมการ นกม. 
 2. ดร.ฟ้าใส  สามารถ 
 3. นิติการ 
 4. นิติการ 
 5. นิติการ 
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วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยาย 

หัวข้อเรื่อง ค าพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
โดย  

(ตุลาการศาลปกครองกลาง) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. บรรยาย (ต่อ) 

หัวข้อเรื่อง ค าพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
โดย  
 (ตุลาการศาลปกครองกลาง) 

เวลา 16.00 – 16.30 น. ตอบปัญหาและข้อซักถาม 
โดย  
 (ตุลาการศาลปกครองกลาง) 

เวลา 17.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

หัวข้อเรื่อง ปัญหาในการบริหารงานบุคคล 
โดย  
 1. คณะกรรมการกลุ่มนิติกร และ กรรมการ นกม. 
 2. ดร.ฟ้าใส  สามารถ 
 3. นิติการ 
 4. นิติการ 
 5. นิติการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. พิธีปิด และสรุปประเด็นปัญหาแต่ละกลุ่ม 
โดย  
 1. คณะกรรมการกลุ่มนิติกร และ กรรมการ นกม. 
 2. ดร.ฟ้าใส  สามารถ 
 3. นิติการ 
 4. นิติการ 
 5. นิติการ 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 


