
 
ก ำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

“กรณีควำมผิดทำงวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ”  

รุ่นที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
โดยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย (ศชปก.) คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ระหว่ำงวันที่ 27-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 
ณ โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่

................................................................................................................................................................................... 

วันพฤหัสบดทีี่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 

 08.00 - 08.45 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบยีน 
 08.45 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ และกลา่วเปิดการฝกึอบรม 
  โดยนายขรรคเ์พชร  ชายทวีป  คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 09.00 -12.00 น. บรรยาย เรื่อง “กรณีความผดิและมาตรฐานโทษ” 
  โดย นายอุดม อินทรเวศน์วิไล  
  อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสรมิสร้าง และมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ. 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและการดาํเนินการทางวินัย” 
  โดย นายอุดม อินทรเวศน์วิไล  
  อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสรมิสร้าง และมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ.  

วันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 

 09.00 -12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การอุทธรณ์และรอ้งทุกข”์ 
 โดย ดร.กิจสุวัฒน์  หงสเ์จรญิ  
 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคณุธรรม(ก.พ.ค.)  
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
  โดย ตลุาลาการศาลปกครองเชียงใหม ่
 16.00 - 16.15 น. พิธีปิดการอบรม 
 
หมำยเหตุ  1.  รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ภำคเช้ำ เวลำ 10.30 – 10.45 น. 
       ภำคบ่ำย เวลำ 14.30 – 14.45 น. 
  2.  ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

“กรณีควำมผิดทำงวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ”  

รุ่นที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
โดยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย (ศชปก.) คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ระหว่ำงวันที่ 23 -24 เมษำยน พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์  คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

................................................................................................................................................................................... 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษำยน พ.ศ.2563 

 08.00 - 08.45 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบยีน 
 08.45 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ และกลา่วเปิดการฝกึอบรม 
  โดยนายขรรคเ์พชร  ชายทวีป  คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 09.00 -12.00 น. บรรยาย เรื่อง “กรณีความผดิและมาตรฐานโทษ” 
  โดย นายอุดม อินทรเวศน์วิไล  
  อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสรมิสร้าง และมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ. 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและการดาํเนินการทางวินัย” 
  โดย นายอุดม อินทรเวศน์วิไล  
  อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสรมิสร้าง และมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ.  

วันศุกร์ที่ 24 เมษำยน พ.ศ.2563 

 09.00 -12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การอุทธรณ์และรอ้งทุกข”์ 
 โดย ดร.กิจสุวัฒน์  หงสเ์จรญิ  
 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคณุธรรม(ก.พ.ค.)  
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
  โดย ตลุาลากรศาลปกครองขอนแก่น 
 16.00 - 16.15 น. พิธีปิดการอบรม 
 
 
หมำยเหตุ  1.  รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ภำคเช้ำ เวลำ 10.30 – 10.45 น. 
       ภำคบ่ำย เวลำ 14.30 – 14.45 น. 
  2.  ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

“กรณีควำมผิดทำงวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ”  

รุ่นที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
โดยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย (ศชปก.) คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ระหว่ำงวันที่ 2-3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี

................................................................................................................................................................................... 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฏำคม พ.ศ.2563 

 08.00 - 08.45 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบยีน 
 08.45 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ และกลา่วเปิดการฝกึอบรม 
  โดยนายขรรคเ์พชร  ชายทวีป  คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 09.00 -12.00 น. บรรยาย เรื่อง “กรณีความผดิและมาตรฐานโทษ” 
  โดย นายอุดม อินทรเวศน์วิไล  
  อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสรมิสร้าง และมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ. 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและการดาํเนินการทางวินัย” 
  โดย นายอุดม อินทรเวศน์วิไล  
  อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสรมิสร้าง และมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ.  

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ.2563 

 09.00 -12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การอุทธรณ์และรอ้งทุกข”์ 
 โดย ดร.กิจสุวัฒน์  หงสเ์จรญิ  
 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคณุธรรม(ก.พ.ค.)  
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
  โดย ตลุาลากรศาลปกครองอุบลราชธาน ี
 16.00 - 16.15 น. พิธีปิดการอบรม 
 
 
หมำยเหตุ  1.  รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ภำคเช้ำ เวลำ 10.30 – 10.45 น. 
       ภำคบ่ำย เวลำ 14.30 – 14.45 น. 
  2.  ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


