
 
  
 

หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา” (รุ่นที่ 2) 
    

 
หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในองค์กรสำคัญในการผลิตกำลังคนในการขับเคลื่อนประเทศ นั่นคือ มหาวิทยาลัย ที่มีทั้ง มหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน มี 4 ภารกิจหลักที่สําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการ
สังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหากผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงานและ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ดำเนินงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประเทศใน ด้านแรงงาน การศึกษาวิจัย    การสร้างนวัตกรรมใหม่ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้
กับประเทศได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที ่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีปัญหาเกิดขึ ้นเป็
นจํานวนมาก โดยข้อมูลจากกลุ่มอุทธรณ์ร้องทุกข์ สํานักนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ซึ่งปัจจุบัน
สังกัดสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ระบุว่า ต้ังแต่ปี    พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
มีเรื ่องร้องเรียนมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,611 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ จํานวน 302 
เรื่อง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน จํานวน 355 เรื่อง เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการสรรหาโปรดเกล้าฯ จํานวน 
132 เรื่อง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน   การสอน จำนวน 167 เรื่อง เรื่องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม 
จํานวน 409 เรื ่อง และเรื่องการร้องเรียนจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน จํานวน 266 เรื่อง ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนไม่น้อยสําหรับการร้อง
เรียนในระดับผู้กํากับดูแลมหาวิทยาลัย1 จะเห็นว่า เรื่องร้องเรียนรวมถึงฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจํานวนมากใน
ปัจจุบันส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารงาน และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เพื ่อแก้ไขปัญหา เหล่านั ้นจํานวนมาก แทนที่จะได้ใช้ทรัพยากรดังกล่าวใน     การ
พัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สถานการณ์ส่งผลเสียต่อการบริหารมหาวิทยาลัยรวมถึง     ภาพลักษณ์ของ
องค์กรอุดมศึกษา  

และจากผลการวิจัยในรายงาน 1 ที่สถาบันคลังสมองของชาติจัดทำขึ้น พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายในสถาบันอุดมศึกษามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถขับเคล่ือนงานดังกล่าวภายในสถาบันอุดมศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่าง
รอบคอบและช่วยลดปริมาณงานด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัยและสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา
ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงได้ สถาบันคลังสมองของชาติเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดหลักสูตรพัฒนางานนิติการ
อุดมศึกษา ขึ้น เพ่ือพัฒนานักกฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพ่ือทำหน้าที่
บริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและถูกต้อง รวมทั้ง  การเสริมสร้างความชำนาญเฉพาะด้านการอุดมศึกษาอย่างมืออาชีพ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
 
 

 
1เอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล, รายงานการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเกิดแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยท่ีย่ังยืน  
(กรุงเทพ : สถาบันคลังสมองของชาต,ิ 2562). 
 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อพัฒนานักกฎหมายประจำสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งนิติกรให้มีความรู ้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เฉพาะด้านการอุดมศึกษาและการให้ความเห็นทางกฎหมายอย่างรอบคอบและมี   ธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ ื ่อเสร ิมสร ้างความส ัมพ ันธ ์อ ันดีระหว ่างน ิต ิกรประจำสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาเพ ื ่อประส ิทธ ิภาพ 

ในการทำงานยิ่งขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมาย   
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในตำแหน่งนิติกรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และผู้สนใจที ่เกี ่ยวข้องใน

มหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน 
 

เนื้อหาหลักสูตร 
1. บทบาทหน้าที่ของนักกฎหมายกับการบริหารมหาวิทยาลัย  
       - ภาพรวมการบริหารตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
       - ความสำคัญของกฎหมายในฐานะเครื่องมือของการบริหารมหาวิทยาลัย 
       - ตัวอย่างกฎหมายสำคัญๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร 
2. เทคนิค ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของนิติกร (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง) 
       - กฎหมายเก่ียวกับสัญญา  
       - กฎหมายเก่ียวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิด  
       - กฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
3. แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กฎหมายเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่ทางปกครองของมหาวิทยาลัย และกรณีศึกษา
Workshop  

 

ระยะเวลาการดำเนินการและสถานท่ี 
การอบรมน้ีใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน และ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะการ

ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร 
 

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกส่วนราชการ  
 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์ระหว่างฝึกอบรมเพ่ือประเมินการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้า

รับการอบรม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบรายวิชาเพื่อประเมินหัวข้อและวิทยากรหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแต่

ละหัวข้อวิชา 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในข้อกฎหมายสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้เกิดทักษะและความรอบรู้ในกฎหมายอุดมศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย

ตลอดเวลา สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและรอบด้านมากขึ้น 
3. เพื่อตอบสนองงานด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ดำเนินงานภายในได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
 



 

กำหนดการ 
หลักสูตร “พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา” (รุ่นที่ 2) 

ในวันที่ 23-24-25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. 
ผ่านระบบ Virtual Instruction and Training ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 

    
 
 
 

วัน เวลา เน้ือหา 

23 มี.ค. 65 
(พุธ) 

9.00-12.00 น. 
บทบาทหน้าที่ของนักกฎหมายกับการบริหารมหาวิทยาลัย  
โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

13.00-16.00 น. 
กฎหมายเก่ียวกับสัญญา  
โดย รศ.มานิตย์ จุมปา 

24 มี.ค. 65 
(พฤหัสบดี) 

9.00-12.00 น. 
กฎหมายเก่ียวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิด  
โดย รศ. ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 

13.00-16.00น. 
กฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
โดย ดร.ฤทัย  หงส์สิริ 

25 มี.ค. 65 
(ศุกร์) 9.00-16.00 น. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ทางปกครองของมหาวิทยาลัย และกรณีศึกษา Workshop 
โดย รศ. ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสด์ิกุล 

 
 
 
 
 


