
สรุปผลการประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

********************************* 
 

ความเป็นมา 
 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเยาวชน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลก 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการทางการศึกษา 
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกต่อการรองรับการเปิดเสรีการค้าด้านการศึกษา และการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาในภูมิภาคตามนโยบายของรัฐ กอรปกับค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาในการจัดการ การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างขององค์การ    
ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและ        
การพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อ    
การขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ และสภาพ
ปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงก าหนด 
ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานดังกล่าว ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้
สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรกฎหมาย           
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งได้ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการพัฒนาน าร่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 78 คน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการ
ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานหลักสูตร : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 7 คน  
 
วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินการที่ผ่านมาและสรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

2. เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
 การประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานหลักสูตร : กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

1. นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
3. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
4. นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
5. นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
6. นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ คณะท างาน 
7. นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

 
รูปแบบการประชุม 
 การจัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานหลักสูตร : กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีรูปแบบ 

1. ชี้แจงถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและ
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน โดย นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา  

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และสรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

3. ระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดประเด็นการปรับปรุง 
4. จัดท าแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ผลการประชุม 

1. ประเด็นที่เสนอให้มีการปรับปรุงในหลักสูตร 
1.1 วัตถุประสงค์ (ปรับปรุงแล้ว) 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุงให้สอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมาย) 
1.3 วิทยากรหลัก   (ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร) 
1.4 วิทยากรประจ ากลุ่ม (เพ่ิมผู้แทนจากกระทรวง เข้ามาเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม) 
1.5 การประเมินผลการพัฒนา (ปรับปรุงแล้ว) 
1.6 เครื่องมือการประเมินผลการพัฒนา 
1.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.8 กลุ่มเป้าหมาย 
 

2. แผนปฏิบัติงานและข้ันตอนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.3 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

และเลขานุการ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 

 

นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 
ให้เกียรตเิป็นประธานการประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน หลักสูตรกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารงานของส านกังาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา 

คณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานและระดมความคดิเห็นในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสตูร และวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานโดย นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 
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