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รหสัอา้งองิ :
18390

Bookmark พมิพห์นา้นี� เลอืกภาษา  ▼ บนัทกึขอ้ความ

มหาวทิยาลยั
แบบเสนอโครงการตามแผนยทุธศาสตร/์บรกิารวชิาการ

1. ขอ้มลูทั�วไป

ชื�อโครงการ : โครงการอบรมผูบ้รหิารและการตรยีมความพรอ้มขึ�นสูต่าํแหนง่ผูบ้รหิาร หลกัสตูร กฏหมายปกครอง
สาํหรบันกับรหิารมหาวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัแมโ่จ้

ประเภท
โครงการ :

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั(เบกิจา่ยจากงบยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั)

รหสัโครงการ
บรกิารวชิาการ

:

ไมร่ะบุ

รปูแบบ
โครงการ :

โครงการภายใน

แหลง่ทนุ
ภายนอก :

ไมร่ะบุ

ชว่งเวลาที�ทาํ
โครงการ :

23/06/2565  ถงึ  30/09/2565

แผนงาน :
การบรกิารวชิาการแก่
ชุมชน

งานบรหิารมหาวทิยาลยั งานสนบัสนนุ
วชิาการ

แผนงานวจิยั

การเรยีนการสอน งานศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

กลุม่เป้าหมาย : ภายนอก

ภายใน

จาํนวนกลุม่เป้าหมาย  100  คน
 รายละเอยีด  อธกิารบด/ี รองอธกิารบด/ี ผูช้ว่ยอธกิารบด/ี คณบด/ี รองคณบด/ี ผูช้ว่ยคณบด/ี ผูอํ้านวยการ

สํานัก/ผูอํ้านวยการสํานักงานคณบด ีหรอืเทยีบเทา่/ ผูอํ้านวยการกอง สงักดัสํานักงานมหาวทิยาลยั/ ประธาน
สภาพนักงานมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้และผูท้ี�สนใจ จํานวน 100 ทา่น

รปูแบบ
กจิกรรม : การศกึษานอกสถานที� ฐานเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้ ฝึกอบรม สมัมนา

เขา้รว่มการประชุม เดนิทางไปตา่งประเทศ พฒันาระบบสารสนเทศ ออกแบบ สาํรวจพื�นที�

จดันทิรรศการ เผยแพรผ่ลงานวชิาการ แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ อ ื�น ๆ
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สถานที�จดั
กจิกรรม :

ภายในมหาวทิยาลยั ภายนอกมหาวทิยาลยั(เอกชน) ภายนอกมหาวทิยาลยั(ราชการ)

รายละเอยีดสถานที�จดักจิกรรม :  

2. ลกัษณะโครงการ

ลกัษณะ
โครงการ

โครงการตอ่เนื�อง โครงการพฒันางานเดมิ โครงการใหม่

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ สถานะ

นาย คธาวฒุ ิ ทพิจร ผูรั้บผดิชอบ
หลกั

นาง โสภา  สทุธยิทุธ์ ผูรั้บผดิชอบ
หลกั

4. ที�ปรกึษาโครงการ

รายชื�อผูร้บัผดิชอบ

- รองศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงศกัดิ� ศรเีงนิยวง

ไมม่ขีอ้มลูที�ปรกึษาโครงการภายนอก

5. หน่วยงานที�รับผดิชอบโครงการ

รายชื�อหนว่ยงาน สถานะ

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้» สํานักงานมหาวทิยาลยั » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานหลกั

6. หลกัการและเหตผุล
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายมหาชน ที�กําหนดกฎเกณฑเ์กี�ยวกบัการบรหิารราชการ และกําหนดอํานาจใหแ้กเ่จา้หนา้ที�ของรัฐใน
การปฏบิตัหินา้ที�ราชการในการบรกิารสาธารณะ กฎหมายปกครองจงึเป็นกฎหมายที�กําหนดสถานะ อํานาจที� ความสมัพันธร์ะหวา่ง
องคก์รของภาครัฐฝ่ายปกครองดว้ยกนัและความสมัพันธร์ะหวา่งองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองกบัเอกชน หรอืประชาชน นอกจากนี�แลว้
กฎหมายปกครองยงัมลีกัษณะเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัการจัดองคก์รของภาครัฐ ในทางการบรหิารและเกี�ยวกบัการกระทําทาง
ปกครอง กฎหมายปกครองยงัเกี�ยวกบัการควบคมุการใชอํ้านาจในทางปกครองดว้ย ซึ�งองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองจะดําเนนิการสิ�ง
ใดที�มผีลกระทบกระเทอืนตอ่สทิธ ิและหนา้ที�ของบคุลากรไดก้เ็ฉพาะแตท่ี�มกีฎหมายใหอํ้านาจไวเ้ทา่นั�น จะเห็นไดว้า่กฎหมาย
ปกครองเป็นทั �งแหลง่ที�มาของอํานาจ และขอ้จํากดัในการใชอํ้านาจของฝ่ายปกครอง ในขณะเดยีวกนักฎหมายปกครองกนั็บวา่มี
ความสําคญัเป็นอยา่งยิ�งในการดําเนนิงานขององคก์รภาครัฐฝ่ายปกครองใหส้มัฤทธิ�ผลโดยจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม จงึจะทําใหก้ารดําเนนิงานเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย ปัจจบุนั เจา้หนา้ที�รัฐ องคก์รเอกชน และประชาชนมคีวามตื�นตวั
ในการรักษาสทิธ ิและหนา้ที�ตามกฎหมายมากขึ�น การมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ การเรยีกรอ้งขอ
ความเป็นธรรม การปกป้องคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน ตลอดจนการนําคดขีึ�นสูก่ารพจิารณาของศาล ดงันั�น หากเจา้หนา้ที�
ของรัฐในฐานะที�มอํีานาจเหนอืกวา่อกีฝ่ายหนึ�ง ขาดความรูค้วามเขา้ใจในหลกักฎหมายปกครอง และวธิปีฏบิตัริาชการแลว้ กอ็าจจะ
ถกูโตแ้ยง้ จนเกดิเป็นขอ้พพิาททางปกครอง และเป็นขอ้พพิาททางปกครอง และเป็นขอ้พพิาททางอาญาได ้โรงเรยีนกฎหมายและ
การเมอืง มหาวทิยาลยัสวนดสุติ เป็นหน่วยงานที�จัดการเรยีนการสอนแบบบรูณาการศาสตรด์า้นกฎหมายและการเมอืง การปกครอง
และการบรหิารงานภาครัฐ รวมถงึบรกิารจัดอบรมเกี�ยวกบักฎหมายในหลายหลกัสตูร อาท ิหลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมาย
ปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ที�ไดก้ารรับรอง จาก ก.ศป.แลว้) หลกัสตูรไกลเ่กลี�ยขอ้พพิาท ตามพระราชบญัญัตกิารไกล่
เกลี�ยขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 ที�คณะกรรมการพัฒนาการบรหิารยตุธิรรมแหง่ชาตรัิบรอง และหลกัสตูรอื�นๆ จงึได ้ตระหนักถงึความ
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สําคญัและความจําเป็นที�หน่วยภาครัฐ เจา้หนา้ที�รัฐ โดยเฉพาะผูบ้รหิารหน่วยงาน จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการ
ยตุธิรรมทางปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง กฎหมายวธิพีจิารณาคดปีกครอง วธิปีฏบิตัริาชการ และกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหผู้บ้รหิารในหน่วยงานภาครัฐ หรอืเจา้หนา้ที�รัฐสามารถปฏบิตัหินา้ที�ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัสตูรนติธิรรม อนัจะนํา
ไปสูก่ารบรหิารจัดการภาครัฐที�ด ีสามารถลดความขดัแยง้ ลดขอ้พพิาทที�อาจเกดิขึ�นได ้โดยหลกัสตูรดงักลา่ว มขีอบเขตการอบรม
จํานวน 12 ชั�วโมง ประกอบดว้ย 1.กฎหมายปกครองเกี�ยวกบัการปฏบิตัหินา้ที�ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 2.กฎหมายเกี�ยวกบัการจัด
ซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 3.กฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล 4.กฎหมายวา่ดว้ยดําเนนิการทางวนัิย โดยจะเป็นการ
บรรยาย สมันา และฝึกปฏบิตั ิและกรณีศกึษา โดยจัดทําเอกสารวชิาการกลุม่

7. วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์

เพื�อเสรมิสรา้งความรูก้ฎหมายปกครองเกี�ยวกบัการปฏบิตัหินา้ที�ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

เพื�อเสรมิสรา้งความรูก้ฎหมายเกี�ยวกบัการจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ

เพื�อเสรมิสรา้งความรูก้ฎหมายวา่ดว้ยการบรหิางานบคุคล

เพื�อเสรมิสรา้งความรูก้ฎหมายวา่ดว้ยดําเนนิการทางวนัิย

8. สนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยั

นโยบายมหาวทิยาลยั

ดา้นการพัฒนาบคุลากร

9. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั

ประเด็นยทุธศาสตร์

[  2565 ] ประเด็นยทุธศาสตร ุ์65-69 MJU 2 การขบัเคลื�อนผลการดาํเนนิงานตามพนัธกจิหลกั (MOC)

 เป้าประสงค ์65-69 MJU 2.5 มรีะบบการบรหิารจัดการองคก์รที�มสีมรรถนะสงู (High Performance Organization)

 ตวัชี�วดั 65-69 MJU 2.27 รอ้ยละของบคุลากรที�ไดรั้บการพัฒนาตาม Training Roadmap

 กลยทุธ ุ์65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบคุลากรทกุคนไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของ
แตล่ะตําแหน่ง ใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานหรอืสงูกวา่ที�มาตรฐานกําหนด

10. สอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตรห์น่วยงาน

ไมม่ขีอ้มลู

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลกั เป้าหมายยอ่ย

1. เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั�งยนื
(SDGs)

1.17 ความรว่มมอืเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยนื

12. งบประมาณ

สว่นงาน/หนว่ยงาน แหลง่งบประมาณ คาํอธบิาย ปีงบประมาณ จาํนวน
เงนิ(บาท)
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มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ งบประมาณจากแหลง่
อื�น » งบอดุหนุน

ใชง้บประมาณจากกองทนุพัฒนา
บคุลากร

2565 72,000.00

   รวมทั �งหมดเป็น
:

72,000.00

13. ผลผลติของโครงการและตวัชี�วดั

ผลผลติ : เกดิการเสรมิสรา้งความรูเ้ก ี�ยวกบักฏหมายปกครองกบัการบรหิารงานมหาวทิยาลยั

ผลผลติ : บคุลากรตาํแหนง่ผูบ้รหิาร(ตน้,กลาง,สงู)ที�ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

14. กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยของโครงการ

ผลผลติ : เกดิการเสรมิสรา้งความรูเ้ก ี�ยวกบักฏหมายปกครองกบัการบรหิารงานมหาวทิยาลยั
ผลผลตินี�มกีารถวัจา่ยงบประมาณ

 

กจิกรรม : จดัอบรมหลกัสตูร กฏหมายปกครองสาํหรบันกับรหิารมหาวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ชว่งเวลาดําเนนิกจิกรรม : 23/06/2565 - 30/09/2565
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รายชื�อผูร้บัผดิชอบกจิกรรม

1 นายคธาวฒุ ิ ทพิจร (ผูรั้บผดิชอบหลกั)

2 นางโสภา  สทุธยิทุธ ์(ผูรั้บผดิชอบหลกั)

งบประมาณดาํเนนิการ

# งบประมาณ
ดาํเนนิการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่ใชส้อย
คา่จา้งเหมาจัด
อบรมหลกัสตูร
กฎหมายปกครอง
สําหรับนักบรหิาร
มหาวทิยาลยั :
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
(1 หลกัสตูร x
35,000 บาท x 1
รุน่)

 

0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00

2 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่ใชส้อย
คา่อาหารวา่งและ
เครื�องดื�ม (100 คน
x 30 บาท x 4
มื�อ)

 

0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

3 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่ใชส้อย
คา่อาหารกลางวนั
(100 คน x 100
บาท x 2 มื�อ)

 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

4 รายจา่ยดาํเนนิ
งาน » คา่ใชส้อย
คา่หอ้งประชมุ
(2,500 บาท x 1
หอ้ง x 2 วนั)

 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

 ยอดรวมงบ
ประมาณดาํเนนิ

การ

0.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00
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ผลผลติ : บคุลากรตาํแหนง่ผูบ้รหิาร(ตน้,กลาง,สงู)ที�ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ผลผลตินี�มกีารถวัจา่ยงบประมาณ

 

15. ปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

16. แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรค

ไมม่ขีอ้มลู

17. กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

 รายการกจิกรรมที�เก ี�ยวขอ้ง

การอบรมหลกัสตูร "กฎหมายปกครองสําหรับนักบรหิารมหาวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
(hrDevelopmentDetailRpt.aspx?ID=NDg4OTI=)

18. รางวลัที�ไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

19. เอกสารประกอบ

ไมม่ขีอ้มลู

20. ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดรั้บ

ไมม่ขีอ้มลู

21. การบรูณาการ

การเรยีนการสอน
ไมม่ขีอ้มลู

งานทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม
ไมม่ขีอ้มลู

งานวจิยั
ไมม่ขีอ้มลู

อื�นๆ
ไมม่ขีอ้มลู

 

รายชื�อผูอ้นุมตัแิละเห็นชอบ
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ผูบ้นัทกึขอ้มลู
 โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งและลงนาม

รับรอง
 ลงนามเมื�อ : 26-05-2565

  

 

 
(นาย คธาวฒุ ิ  ทพิจร )

 ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 

 
-
 ลงนามเมื�อ : 07-06-2565

  

 

 
(นาง โสภา   สทุธยิทุธ ์)

 ผูต้รวจแผนระดบัหน่วยงาน 
เบอรภ์ายใน 3135 

 
 
 

 
เรยีน อธกิารบด ีเพื�อโปรดพจิารณาอนุมตัใิน
หลกัการ โดยการเบกิจา่ยใหเ้จา้หนา้ที�ปฏบิตั ิ

ตามระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งตอ่ไป
 ลงนามเมื�อ : 01-06-2565

  

 

 
(นาง อมัพกิา   กนัชะนะ )

 ผูต้รวจงบประมาณระดบัมหาวทิยาลยั 
เบอรภ์ายใน 3153 

 
 
 

ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 07-06-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(นาย คธาวฒุ ิ  ทพิจร )

 ผูเ้สนอโครงการ 
เบอรภ์ายใน 

 
 
 

 
-
 ลงนามเมื�อ : 07-06-2565

  

 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร. เกรยีงศกัดิ�   ศรเีงนิ

ยวง )
 ผูเ้ห็นชอบระดบัหน่วยงาน 

เบอรภ์ายใน 
 
 
 

อนมุตั ิ
 -

 ลงนามเมื�อ : 01-06-2565
  

 

 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐวฒุ ิ  ดษุฎ ี)

 ผูอ้นุมตั ิ
เบอรภ์ายใน 0815315376 

 
 
 

ผูเ้สนอ
 -

 ลงนามเมื�อ : 07-06-2565
  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดกํ้าหนดคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถงึความ

คุม้คา่และความประหยดัแลว้ 
(นาง โสภา   สทุธยิทุธ ์)

 ผูเ้สนอโครงการ 
เบอรภ์ายใน 3135 

 
 
 

 
เรยีนรองอธกิารบด ีเพื�อโปรดพจิารณาอนุมตัิ

โครงการจากงบพัฒนาบคุลากร จํานวน
72,000 บาท เพื�อจัดโครงการอบรมผูบ้รหิาร

และการตรยีมความพรอ้มขึ�นสูตํ่าแหน่งผู ้
บรหิาร หลกัสตูร กฏหมายปกครองสําหรับนัก

บรหิารมหาวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
 ลงนามเมื�อ : 07-06-2565

  

 

 
(นาย วรณุสริ ิ  สจุนิดา )

ผูต้รวจแผนระดบัมหาวทิยาลยั 
เบอรภ์ายใน 053-873116 

 
 
 


