
  
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 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 2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 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 การจัดกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นและการน าเสนอ  พร้อมค าแนะน า ปรับปรุง แก้ไขจากวิทยากร ผลการ
ด าเนินการปรากฏ ดังนี้  
 1.  ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ นิติกร และข้าราชการต าแหน่งอ่ืน ๆ ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จ านวน 43 คน และ   
ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดด้านเวลาและด้านผลสัมฤทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 43 คน 
คิดเป็น 100% ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 2.  ด้านวิทยากร จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จ านวน 43 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร    
โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.50, S.D. = 0.66)  คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 3.  ด้านความพึงพอใจ จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จ านวน 43 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก  (= 4.47, S.D. = 0.59) คิดเป็นร้อยละ 89.38 โดยผลการประเมินส่วนมาก       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดประกอบด้วย สัดส่วนระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

  การด าเนินการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  : หลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตรกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม  ถึง        
2 มิถุนายน  2561 ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกประการ ผู้เข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการพัฒนาตนเอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรตลอดกิจกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา
และด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาจากการสรุปองค์ความรู้ทุกคน ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมั่น
ว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

(หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 2) 
ระหว่างวันที่ 30  พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2561 

ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
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นายประสิทธิ์ เขียวศรี 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เกียรตเิป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลมิพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ 
รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธปีิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

การบรรยายให้ความรู้  

คณะวิทยากรในหลักสูตร 

      

 

 

ประเสริฐ หอมดี            ศิริพร กิจเกือ้กูล 

จีรนันท์ เพ่งพินิจ  ปาณิสรา กระต่ายทอง จิณณ์ทัพพ์ สิงห์ทน 

คณะวิทยากรจาก ก.ค.ศ. 
และวิทยากรประจ ากลุ่มจาก ศธจ. 

ทีมวิทยากรจาก ก.ค.ศ. 
และวิทยากรประจ ากลุ่ม จาก ศธจ. 



กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานโดย  นางณัฐชากานต์ เดวิส กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ภาพความส าเร็จของผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของ กศจ.รุ่นที่ 2  
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รายช่ือผู้ผ่านการพัฒนา 

โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่น 2 

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2  มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 นางนงลักษณ ์ภิญโญ  นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
2 นายวรัญญ ู บัวอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
3 นางอัมพร  ณุวงศ์ศร ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี
4 นายสมพงษ ์ กิตติศาสตรา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
5 นางฐิติภา สังข์เภา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบรุี 
6 นางสาวอรวรรณ  สายกระซิบ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
7 ว่าท่ีร้อยตรสีัญลักษณ ์ ชุมขวัญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
8 นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุร ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลงุ 
9 นางสรวีย์ แสงเงิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
10 นางจรรยา  แสงจันทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
11 นางวินิพร แซ่ฮ่ า นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ ปฏิบัติ

หน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธวิาส 

12 นางปรานี คู่มณ ี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู 
13 นางวนิดา  แสงศร ี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14 นางสุภาภรณ์ ยคุุณธร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ

หน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

15 นางศิริณิศา  นันทวัฒนภิรมย ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพนู 
16 นางอังศุมาลิน เกษรา นิติกรช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
17 นางภัทพิชชา  ไชยรินทร ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
18 นางสุพัตา ศรสีุภมาต ุ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
19 นายเปรม ศรีวิชัยล าพรรณ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่

20 นายพรศักดิ ์  จินา รองศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฏร์ธานี ส านักงานศกึษาธิการจังหวดัสุราษฏรธ์านี 
21 นายศุภกร เลิศล้ า นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
22 นางประกาย  ศรีค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการอุตรดิตถ ์
23 นายสมยศ  แก้วสว่าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรสีะเกษ 

24 นางนิตยา นิยมวงศ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
25 นางสาวฤทัยกาญจน ์ นาคเส็ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
26 นางมะณี กงระหัด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
27 นางหัสยา พันหนูเทียน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนา่น 



ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
28 นางทับทิม  เกตุวิทย ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
29 นางนารีรัตน ์ เทพเสาร ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปตัตานี 
30 นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยั 
31 นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
32 นางกรรณิการ์ นิคมประศาสน ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี ่
33 นายวันชัย สนป ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
34 นางสุภาทิพย ์เมืองช้างสินชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
35 นางกัญรัตน ์สฤษดิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 
36 นายเรืองชัย ขุนนิตย ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 
37 นางสมรตัน ์สุคนธ์สราญ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
38 นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
39 นายวิรัตร บุญอินทร ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจนีบุรี 
40 นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่
41 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการประจวบครีีขนัธ์ 
42 นางอุไรรัตน์  โสภา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคล ส านักงานศกึษาธิการจังหวดัมหาสารคาม 
43 นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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