สรุปผลการประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
*********************************
ความเป็นมา
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการกาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลก
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการทางการศึกษา
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกต่อการรองรับการเปิดเสรีการค้าด้านการศึกษา และการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
ทางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าคตามนโยบายของรั ฐ กอรปกั บ ค าสั่ ง ของหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาในการจัดการ การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างขององค์การ
ด้านระบบบริ ห ารจั ดการ และด้านบุ คลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งปัญหาเหล่ านี้ ส่ งผลต่ อคุณภาพการศึ กษาและ
การพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกาลังคนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อ
การขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิท ธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ และสภาพ
ปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่ว นภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึง กาหนด
ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่ วยงานดังกล่ าว ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้
สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภ าค : หลั กสู ตรกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งได้ดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรและดาเนินการพัฒนานาร่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 78 คน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการ
ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานหลักสูตร : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ
ห้องประชุมดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จานวน 7 คน
วัตถุประสงค์ของการประชุม
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินการที่ผ่านมาและสรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
2. เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานหลักสูตร : กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจานวน 7 คน ประกอบด้วย
1. นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทางาน
2. นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ คณะทางาน
3. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ คณะทางาน
4. นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ คณะทางาน
5. นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ คณะทางาน
6. นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
7. นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ คณะทางาน
และเลขานุการ
รูปแบบการประชุม
การจัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานหลักสูตร : กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรูปแบบ
1. ชี้แจงถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและ
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน โดย นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และสรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
3. ระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดประเด็นการปรับปรุง
4. จัดทาแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการประชุม
1. ประเด็นที่เสนอให้มีการปรับปรุงในหลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ (ปรับปรุงแล้ว)
1.2 โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุงให้สอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมาย)
1.3 วิทยากรหลัก (ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร)
1.4 วิทยากรประจากลุ่ม (เพิ่มผู้แทนจากกระทรวง เข้ามาเป็นวิทยากรประจากลุ่ม)
1.5 การประเมินผลการพัฒนา (ปรับปรุงแล้ว)
1.6 เครื่องมือการประเมินผลการพัฒนา
1.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
1.8 กลุ่มเป้าหมาย
2. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.3 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ภาพกิจกรรม
นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงาน หลักสูตรกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานของสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ณ ห้องดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

คณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนผลการดาเนินงานและระดมความคิดเห็นในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และวางแผน กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานโดย นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

