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-----------------------      
 

หลักการและเหตุผล  
      

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษา
(3)  “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้้าวหน้าทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  ดังนั้น การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสร้างและ
พัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและ
ยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) กระทรวงศึกษาธิการได้น า
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามาก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการ          
มีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัด
การศึกษาในพื้นท่ีให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงอนุมัติให้สถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำง          
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อขับเคลื่อน        
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค 
ซึ่งมีภารกิจท่ีส าคัญคือ การอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีนั้น ๆ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ ให้เกิดการคิดเชื่อมโยงกันท้ังระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วัตถปุระสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผนไดร้ับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว 

2. เพื่อสร้างหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะหน์โยบายและแผน ท่ีมาจากความ 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับการพัฒนา  

 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

  จากการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมท้ังสิ้น  จ านวน 18 คน ประกอบด้วย 
 
 

1. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป ศธ. 
3. นางปนัดดา อุปะละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ สนย.สป.ศธ. 
4. นายสุรชยั คุ้มสมบัต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ สนย. สป.ศธ. 
5. นางจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ สนย. สป.ศธ. 
6. นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ  สนย.สป.ศธ. 
7. นางปุญญ์พัชชาณฏัฐ์ ใจสถาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ สนย.สป.ศธ. 
8. นางสาวอมรรัตน์ จินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ สนง.ศธจ. นครปฐม 
9. นางวันทนีย์ ขาวผอ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ สนง.ศธจ. กาญจนบุรี 
10. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ สนง.ศธจ. สระบุรี 
11. นางพรพิพมล สาระรักษ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 1 ลพบุรี 
12. นางรสรนิทร์  นามบุญเรอืง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 3 ราชบุรี 
13. นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 4 สมุทรสงคราม 
14. นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและสง่เสริมเครอืข่าย สคบศ. 
15. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
16. นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
17. นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ. 
18. นางสาวพรชนก  ฝอยทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ. 

 
 

 
วิทยากร 
 นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค  นักวิชาการอสิระ 
 
ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนนิการประชุม 
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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
งบประมาณ 
  โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 



 

 

ผลการด าเนินการประชุม 

 ผลการด าเนินการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และจัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปไดด้ังนี ้  

1. วิทยากร นางจันทวรรจ์ หรรษาภริมย์โชค ให้ความรู้และความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการจดัท า 
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แก่ผู้เข้าประชุมปฏบิัติการจัดท าหลักสูตรฯ 
 2. นางสาวอรทัย  ศักดิ์สูง  น าเสนอโครงร่างหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ต่อท่ีประชมุ 
 3. ท่ีประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงร่างหลักสูตรโดยด าเนินการ ดังนี ้
     3.1 วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ของส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 ว่ามีอ านาจหน้าท่ีอย่างไร วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีงาน 
(Task) ของหน่วยงานหรือองค์กร หาความต้องการขององค์กรเก่ียวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคต ิ

3.2 วิเคราะห์คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จหรือ           
มีผลงานโดดเด่น คุณลักษณะดังกล่าวเกิดจากการท่ีบุคคลนั้นมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)และ
ลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน การก าหนดกรอบสมรรถนะจึงมีความจ าเป็น         
ท่ีจะต้องระบุให้ได้ว่าอะไรคือความรู้ ทักษะและลักษณะส่วนบุคคลท่ีจะท าให้บุคคลมีผลงานโดดเด่นหรือท างาน
ได้ส าเร็จ เป็นการหาความต้องการของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3.3  โครงร่างของหลักสูตร โดยหลักการและเหตุผล จะกล่าวถึงสภาวการณ์และแนวโน้มการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ เช่นโครงสร้างประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การสร้างเสริมศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อไปก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานด้านการศึกษาของหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ให้ตอบสนองหรือรองรับการพัฒนาก าลังคนให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการศึกษาเพื่อหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในพื้นท่ี และภาคีเครือข่ายมีทิศทางและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3.4 โครงสร้างของหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 9 วิชา รวม 27 ชั่วโมง 
  วิชาที่ 1 สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก 

วิชาที่ 2 สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 
วิชาที่ 3 การจัดการศึกษาไทยและการจัดการศึกษาของต่างประเทศ 

     วิชาที่ 4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด อนุสัญญา และค าสั่ง ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัตงิาน 

         วิชาที่ 5 ข้อมูล สถิติและการวิจัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ฯ 
         วิชาที่ 6 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
         วิชาที่ 7 ชุดเครื่องมือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  เครื่องมือการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การ 

ปฏิบัติและครื่องมือการติดตามยุทธศาสตร์และเรียนรู้ 
         วิชาที่ 8 ความรู้และการฝึกทักษะ และคุณลักษะพิเศษในการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายและ 

นวัตกรรมเชิงแผนด้านการศึกษาท่ีตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยและรองรับการ เปลี่ยนแปลงของโลก  
ผ่าน “ห้องลดลองเก่ียวกับนโยบาย” (Policy Lab) 
 



 

 

         วิชาที่ 9 การสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย เชิงแผนด้านการศึกษา และเชิงโครงการท่ีตอบสนอง 
คุณภาพการศึกษาของไทยและรองรับการ เปลี่ยนแปลงของโลก  ผ่าน “ห้องลดลองเก่ียวกับนโยบาย” (Policy 
Lab)การศึกษา   
      3.5 ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวนรวมท้ังสิ้น 80 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน 
      3.6 กลุ่มเป้าหมายผูเ้ข้ารบัการพัฒนาคือ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน/ผู้ปฏิบัติงานด้าน

นโยบายและแผน ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
     3.7 แนวทางการพัฒนาเป็นการฝึกปฏิบัติรูปแบบ Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การคิดวิเคราะห์ กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม Reflection and AAR น าเสนอผลงาน สรุป และ
ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 
        
ประโยชน์ท่ีได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนไดร้ับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไดห้ลักสูตรการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีมีคุณภาพ  
 
 
 

--------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมปฏิบัติการใหค้วามรู้เพ่ือจัดท าหลักสูตร 

                     “ การเสริมสร้างศักยภาพของนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศัจธร วัฒนะมงคล  
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ประธานการประชุม 

นางจันทวรรจ ์หรรษาภริมยโ์ชค 
วิทยากร 



 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เปิดการประชุมพร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท าหลักสูตรฯ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร  
จากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. / ส านักงานศึกษาธิการภาค/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร  
จากส านักงานศึกษาธิการภาค/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 


