สรุปผลการบริหารประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพือ่ จัดทา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม B 5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
----------------------หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสาคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษา
(3) “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ดังนั้น การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและ
พัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและ
ยกระดับการพั ฒ นาประเทศสู่ การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) กระทรวงศึกษาธิการได้นา
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามากาหนดเป็นนโยบายการพั ฒ นาและปฏิ รูปการศึกษาโดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม การกระจายอานาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
และเพิ่ มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ส่ งเสริม สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้ สามารถ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัด
การศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญ ดังกล่ำวจึงอนุมัติให้สถำบัน
พั ฒ นำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนหลั กในกำรพั ฒ นำครูและบุคลำกรทำง
กำรศึ ก ษำของกระทรวงศึก ษำธิ กำรจั ด โครงกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของกระทรวงศึ กษำธิก ำรเพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
กำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำในภู มิ ภ ำค หลั ก สู ต รกำรเสริ มสร้ ำงศั กยภำพของนั กวิ เครำะห์ นโยบำยและแผน และ
สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ซึ่งมีภารกิจที่สาคัญ คือ การอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดทาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สภาวการณ์ แ ละแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของโลกาภิ วัต น์
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ ให้เกิดการคิดเชื่อมโยงกันทั้งระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรดังกล่าว
2. เพื่อสร้างหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มาจากความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะเข้ารับการพัฒนา

ผู้เข้าร่วมประชุม
จากการประชุมปฏิบัติ การครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จานวน 18 คน ประกอบด้วย
1. นายศัจธร วัฒนะมงคล
2. นางสาวนิติยา หลานไทย
3. นางปนัดดา อุปะละ
4. นายสุรชัย คุ้มสมบัติ
5. นางจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล
6. นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
7. นางปุญญ์พัชชาณัฏฐ์ ใจสถาน
8. นางสาวอมรรัตน์ จินดา
9. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง
10. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
11. นางพรพิพมล สาระรักษ์
12. นางรสรินทร์ นามบุญเรือง
13. นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร
14. นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
15. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง
16. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
17. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ
18. นางสาวพรชนก ฝอยทอง

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนย.สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนย. สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนย. สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนย.สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนย.สป.ศธ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนง.ศธจ. นครปฐม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนง.ศธจ. กาญจนบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนง.ศธจ. สระบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 1 ลพบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 3 ราชบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 4 สมุทรสงคราม
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.

วิทยากร
นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระ
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการประชุม
ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม B 5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณ
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ผลการดาเนินการประชุม
ผลการดาเนินการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ และจัดทาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปได้ดังนี้
1. วิทยากร นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ให้ความรู้และความจาเป็นที่ตอ้ งดาเนินการจัดทา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรฯ
2. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง นาเสนอโครงร่างหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ต่อที่ประชุม
3. ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงร่างหลักสูตรโดยดาเนินการ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ของส านั กงานศึกษาธิการภาค และส านั กงานศึกษาธิการ
จังหวัด ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ว่ามีอานาจหน้าที่อย่างไร วิเคราะห์ อานาจหน้าที่งาน
(Task) ของหน่วยงานหรือองค์กร หาความต้องการขององค์กรเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
3.2 วิเคราะห์คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคคลปฏิบัติงานได้ประสบความสาเร็จหรือ
มีผ ลงานโดดเด่ น คุณ ลั กษณะดังกล่ าวเกิดจากการที่บุ คคลนั้ นมีความรู้ (Knowledge) ทั กษะ (Skills)และ
ลักษณะส่ วนบุคคล (Attributes) ที่จาเป็นต่อ การปฏิ บัติงาน การกาหนดกรอบสมรรถนะจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องระบุให้ได้ว่าอะไรคือความรู้ ทักษะและลักษณะส่วนบุคคลที่จะทาให้บุคคลมีผลงานโดดเด่นหรือทางาน
ได้สาเร็จ เป็นการหาความต้องการของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.3 โครงร่างของหลักสูตร โดยหลักการและเหตุผล จะกล่าวถึงสภาวการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ เช่นโครงสร้างประชากร
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ทักษะและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การสร้างเสริมศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อไปกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดาเนินงานด้านการศึกษาของหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ให้ตอบสนองหรือรองรับการพัฒนากาลังคนให้บรรลุเป้าหมายความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการศึกษาเพื่อหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายมีทิศทางและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
3.4 โครงสร้างของหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 9 วิชา รวม 27 ชั่วโมง
วิชาที่ 1 สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก
วิชาที่ 2 สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
วิชาที่ 3 การจัดการศึกษาไทยและการจัดการศึกษาของต่างประเทศ
วิชาที่ 4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด อนุสัญญา และคาสั่ง ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัตงิ าน
วิชาที่ 5 ข้อมูล สถิติและการวิจัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ฯ
วิชาที่ 6 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
วิชาที่ 7 ชุดเครื่องมือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เครื่องมือการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติและครื่องมือการติดตามยุทธศาสตร์และเรียนรู้
วิชาที่ 8 ความรู้และการฝึกทักษะ และคุณลักษะพิเศษในการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายและ
นวัตกรรมเชิงแผนด้านการศึกษาที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยและรองรับการ เปลี่ยนแปลงของโลก
ผ่าน “ห้องลดลองเกี่ยวกับนโยบาย” (Policy Lab)

วิชาที่ 9 การสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย เชิงแผนด้านการศึกษา และเชิงโครงการที่ตอบสนอง
คุณภาพการศึกษาของไทยและรองรับการ เปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน “ห้องลดลองเกี่ยวกับนโยบาย” (Policy
Lab)การศึกษา
3.5 ผู้เข้ารับการพัฒนามีจานวนรวมทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน
3.6 กลุ่มเป้าหมายผูเ้ ข้ารับการพัฒนาคือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผน ของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.7 แนวทางการพัฒนาเป็นการฝึกปฏิบัติรูปแบบ Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การคิดวิเคราะห์ กรณีศึกษา การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม Reflection and AAR นาเสนอผลงาน สรุป และ
ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้หลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีคุณภาพ
---------------------------------

ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตร
“ การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน”

นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประธานการประชุม

นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค
วิทยากร

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เปิดการประชุมพร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทาหลักสูตรฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
จากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. / สานักงานศึกษาธิการภาค/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
จากสานักงานศึกษาธิการภาค/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

