รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ความเป็นมา
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการกาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลก
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการทางการศึกษา
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกต่อการรองรับการเปิดเสรีการค้าด้านการศึกษา และการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
ทางการศึ ก ษาในภู มิ ภ าคตามนโยบายของรั ฐ กอปรกั บ ค าสั่ ง ของหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
แก้ไขสภาพปัญหาในการจัดการ การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหาร
จัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ จึงกาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดาเนินการพัฒนา
ครู และบุ คลากรทางการศึกษา จึ งจ าเป็ นต้องสนับสนุนการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภ าค โดย
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนดเป็นหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 2 ดาเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติ
ในอันที่จะนาไปสู่การพัฒนางาน
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ผลการดาเนินการ
การจั ดกิจกรรมการพัฒ นาตามหลั กสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติห น้าที่
ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ จานวน 6 วิชา 26 ชั่วโมง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติ การจัดกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นและการนาเสนอ พร้อมคาแนะนา ปรับปรุง แก้ไขจากวิทยากร ผลการ
ดาเนินการปรากฏ ดังนี้
1. ผู้ เ ข้า รั บ การพัฒ นาเป็ น ข้า ราชการที่ ปฏิ บั ติห น้า ที่ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ กศจ. ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการกลุ่ มบริหารงานบุคคล ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ นิติกร และข้าราชการตาแหน่งอื่น ๆ ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จานวน 43 คน และ
ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดด้านเวลาและด้านผลสัมฤทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 43 คน
คิดเป็น 100% ของผู้เข้ารับการพัฒนา
2. ด้านวิทยากร จากผลการประเมินพบว่า ผู้ เข้ารับการพัฒ นาหลั กสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จานวน 43 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.66) คิดเป็นร้อยละ 90.00
3. ด้านความพึงพอใจ จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. จานวน 43 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (  = 4.47, S.D. = 0.59) คิดเป็นร้อยละ 89.38 โดยผลการประเมินส่วนมาก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่าสุดประกอบด้วย สัดส่วนระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การดาเนินการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการ
ขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภูมิ ภ าค หลั ก สู ตรกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ องกั บการบริ ห ารงานของส านัก งาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด : หลักสูตรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตรกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง
2 มิถุนายน 2561 ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกประการ ผู้เข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการพัฒนาตนเอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรตลอดกิจกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา
และด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาจากการสรุปองค์ความรู้ทุกคน ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมั่น
ว่าจะสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

นายประสิทธิ์ เขียวศรี
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธปี ิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ภาพกิจกรรมระหว่างการพัฒนา
คณะวิทยากรในหลักสูตร

ประเสริฐ หอมดี

การบรรยายให้ความรู้

ศิริพร กิจเกือ้ กูล

จีรนันท์ เพ่งพินิจ ปาณิสรา กระต่ายทอง จิณณ์ทัพพ์ สิงห์ทน

ทีมวิทยากรจาก ก.ค.ศ.
และวิทยากรประจากลุ่ม จาก ศธจ.
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กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอ

ภาพความสาเร็จของผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.รุ่นที่ 2

รายงานโดย นางณัฐชากานต์ เดวิส กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 3/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางนงลักษณ์ ภิญโญ
นายวรัญญู บัวอินทร์
นางอัมพร ณุวงศ์ศรี
นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา
นางฐิติภา สังข์เภา
นางสาวอรวรรณ สายกระซิบ
ว่าที่ร้อยตรีสัญลักษณ์ ชุมขวัญ
นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
นางสรวีย์ แสงเงิน
นางจรรยา แสงจันทร์
นางวินิพร แซ่ฮ่า

12
13
14

นางปรานี คู่มณี
นางวนิดา แสงศรี
นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร

15
16
17
18
19

นางศิริณิศา นันทวัฒนภิรมย์
นางอังศุมาลิน เกษรา
นางภัทพิชชา ไชยรินทร์
นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
นายเปรม ศรีวิชัยลาพรรณ์

20
21
22
23

นายพรศักดิ์ จินา
นายศุภกร เลิศล้า
นางประกาย ศรีคา
นายสมยศ แก้วสว่าง

24
25
26
27

นางนิตยา นิยมวงศ์
นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง
นางมะณี กงระหัด
นางหัสยา พันหนูเทียน

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี
นิติกรชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
สานักงานศึกษาธิการอุตรดิตถ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ – สกุล
นางทับทิม เกตุวิทย์
นางนารีรัตน์ เทพเสาร์
นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ
นางกนกวรรณ ศรีเพ็ญ
นางกรรณิการ์ นิคมประศาสน์
นายวันชัย สนปี
นางสุภาทิพย์ เมืองช้างสินชัย
นางกัญรัตน์ สฤษดิสุข
นายเรืองชัย ขุนนิตย์
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ
นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม
นายวิรัตร บุญอินทร์
นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง
นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ
นางอุไรรัตน์ โสภา
นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรย

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นิติกร
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สานักงานศึกษาธิการประจวบคีรีขนั ธ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

