
  
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม  2561 
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ความเป็นมา 
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเยาวชน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลก 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการทางการศึกษา   
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกต่อการรองรับการเปิดเสรีการค้าด้านการศึกษา และการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง    
ทางการศึกษาในภูมิภาคตามนโยบายของรัฐ กอปรกับค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
แก้ไขสภาพปัญหาในการจัดการ การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหาร
จัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา    
ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  จึงก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและด าเนินการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค โดย
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ก าหนดเป็นหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 1 ด าเนินการระหว่างวันที่ 14 -17 มีนาคม 2561        
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติ 
ในอันที่จะน าไปสู่การพัฒนางาน 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินการ 
 

 การจัดกิจกรรมการพัฒนาตามหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่     
ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ จ านวน  6 วิชา 26 ชั่วโมง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติ การจัด
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นและการน าเสนอ  พร้อมค าแนะน า ปรับปรุง แก้ไขจากวิทยากร       
ผลการด าเนินการปรากฏ ดังนี้  
 1.  ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ หรือ นิติกร หรือข้าราชการต าแหน่งอ่ืน ๆ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จ านวน 37 คน 
และผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนดด้านเวลาและด้านผลสัมฤทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 
37 คน คิดเป็น 100% ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 2.  ด้านวิทยากร จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จ านวน 37 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร    
โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (= 4.43, S.D. = 0.10) คิดเป็นร้อยละ 88.60 
 3.  ด้านความพึงพอใจ จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จ านวน 37 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก  (= 4.27, S.D. = 0.58) คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดยผลการประเมินส่วนมาก       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดประกอบด้วย สัดส่วน
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และปริมาณงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติตลอดการพัฒนา  
 

  การด าเนินการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  : หลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตรกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2561 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกประการ ผู้เข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนา
ตนเอง และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาและด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาจากการสรุปองค์ความรู้ทุกคน ผู้ผ่าน
การพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลักสูตรกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

(หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.) 
ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม  2561 

ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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ภาพความส าเร็จของผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของ กศจ.รุ่นที่ 1  
 

นายประเสริฐ บุญเรือง 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เกียรตเิป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และบรรยายเรื่องบทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรตามกลุ่มงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลมิพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

นายประสิทธิ์ เขียวศรี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธเีปิดการอบรม เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลมิพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ 
รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธปีิดการอบรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลมิพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 



 

รายงานโดย  นางณัฐชากานต์ เดวิส กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 


