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หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
--------------หลักการและเหตุผล
ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและจังหวัดโดยการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดั บภูมิภาคหรือจังหวัด
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด การปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ นที่ นั้ น ๆ จั ด ทาแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
พิจ ารณาเสนอแนะการจั ดสรรงบประมาณให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาในระดั บ จั ง หวั ด ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่ว นราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยัง ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง จัด ตั้งสานัก งานศึกษาธิก ารภาค ลงวัน ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๖ ภาคขึ้นอีก เพื่อทา
หน้าที่กาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ในระดับภาคแบบ
บูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ปัญหาและพัฒ นาได้อย่างมีประสิทธิภ าพ กาหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒ นาภาคให้เ ชื่อ มโยงและสอดคล้อ งกับ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุ ทธศาสตร์กลุ่ มจั งหวัดในระดับ ภาค และบูรณาการแผนของส่ว นราชการและแผนพัฒ นาการศึกษา
ในระดับภาค เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาค
และเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้เรียน ประชาชนดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” และเป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศตามวิ สั ย ทั ศ น์ป ระเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” รองรับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อ ให้เ กิด นวัต กรรมอย่า งพลิก ผัน
อาทิ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อิน เทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้
คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกลั บ มาขยายตั ว
ได้เข้มแข็งขึ้น อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขัน
ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตใหม่ ๆ รวมทั้งโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูง วัย อาจทาให้เกิด ความต้อ งการแรงงานต่างชาติ
เพิ่ม มากขึ้น เพื่อ ทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ล ดลง นอกจากนี้ปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
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ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลก
สู ง ขึ้ น เป็ น ต้ น รวมทั้ ง การขยายอิ ท ธิ พ ลและการเพิ่ ม บทบาทของประเทศมหาอ านาจที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจหรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ
ทั้งในด้า นความมั่น คงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีใ นภูมิภ าคที่นาไปสู่
ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น
จากสภาวการณ์การเปลี่ ยนแปลงของโลก สภาวการณ์การเปลี่ ยนแปลงและการปรับตัว ของ
ประเทศไทย ลั ก ษณะงานตามอานาจหน้ า ที่ และเป้ าหมายการบริ ห ารและจั ดการศึก ษาดั งกล่ า วข้ า งต้ น
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องใช้ตาแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน”
ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของระบบราชการ ๔.๐ ที่ เ น้ น “ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนอง
ความต้องการของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดยรัฐบาลได้ผลักดันแนวคิดห้องปฏิบัติ
การภาครัฐ ทั้ง Future Lab, Policy Lab และ Government Lab มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และนโยบายรัฐบาล โดยใช้ความรู้รอบ รู้กว้าง รู้ลึก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดเชิง
ออกแบบ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิ งประยุกต์ ความคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดเชิงองค์รวม ความคิด
เชิงเปรียบเทียบ ความคิดเชิงบูรณาการ ความคิดเชิงมโนทัศน์ ความคิดเชิงอนาคต และความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการ และนวัตกรรม ใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ และใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองเป็นแหล่ง “ปล่อยของ” “ปล่อย
ความคิดสร้างสรรค์” และ “ปล่อยพลัง” ที่เก็บอยู่ภายในตัวบุคคลขององค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนที่สามารถร่วมกันทางานแบบเครือข่ายที่มาจากหลายศาสตร์และหลายช่วงวัย ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องทดลองเป็น “สถานที่ปลอดภัย” ในการแสดงความคิดเห็น ระดมสมองในการสร้างต้นแบบใหม่ ๆ เรียกว่า
“นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ซึ่งนวัตกรรมเชิงนโยบายเป็นทางออกทางหนึ่งที่กาลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเรา
ต้องการ “วิธีคิด” ใหม่ ๆ และ “วิธีปฏิบัติ” ใหม่ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “ทางออก” ที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อให้การปฏิบัตงิ านเกิดผลสัมฤทธ์และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ดังนั้ น นั กวิเ คราะห์ น โยบายและแผนทั้งระดับกระทรวง ระดั บภาคและจังหวัด จะต้ องปรั บ
บทบาทจากการเป็นผู้สร้างนโยบายเองเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือเพื่อเปิดพื้นที่
การสร้างสรรค์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการและนวัตกรรม ใหม่ ๆ ในระดับประเทศ
ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับภาคและจังหวัด ที่มีการพูดคุยและฟังกันมากขึ้น ระหว่างฝ่ายที่มีความรู้
ความคิด ความเชื่อ ความศรั ทธา โลกทัศน์และอุดมคติที่ต่างกัน เป็นผู้ทาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรู้สึก ว่าตน
เป็นเจ้าของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนนั้น อย่างมืออาชีพ ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องจัดให้มีหลั กสูตร
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของนั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนเพื่ อ สร้ า งนั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
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แบบยุ ค ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น นวั ต กร นั ก คิ ด นวั ต กรรมเชิ ง นโยบายในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
ที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยในระดับพื้นที่และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อ ให้นัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนหรือ ผู้ป ฏิบัติง านด้า นนโยบายและแผน มีค วามรู้
ความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคและ
จังหวัด การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. เพื่อให้นัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนหรือ ผู้ป ฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด สู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายให้เป็นนักวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
การบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาค
และจังหวัดที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย เป้าหมายการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
๓. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกอบด้วย 4 วิชา
จานวน 21 ชั่วโมง ดังนี้
วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จานวน 3 ชั่วโมง
วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 6 ชั่วโมง
วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) จานวน 6 ชั่วโมง
วิชาที่ ๔ หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และ
แผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ จานวน 6 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาในการพัฒนา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เวลาในการพัฒนา
จานวน 21 ชั่วโมง
5. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการ ดังนี้
5.1 ใช้กระบวนการ Active Learning
5.2 การบรรยาย
5.3 การคิดวิเคราะห์
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5.4 กรณีศึกษา
5.5 การทากิจกรรมกลุ่ม
5.6 การอภิปรายกลุ่ม
5.7 การฝึกปฏิบัติจริง
5.8 กิจกรรม Reflection and AAR
5.9 การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
6. สือ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
6.1 เอกสารประกอบการพัฒนา
6.2 PowerPoint
6.3 วีดิทัศน์
6.4 ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
7. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการเรียนรู้
7.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา
8. เกณฑ์การประเมินผล
8.1 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
8.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา
9.4 เป็นบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน
9.5 เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด
10. คุณสมบัติของวิทยากร
10.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชานั้นเป็นอย่างดี
10.2 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นอย่างดี
10.3 สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม
10.4 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
10.5 มีหลักจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่
11. รายละเอียดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา (เนื้อหาสาระ โครงร่างของวิชา)
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วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จานวน 3 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคิด และเทคนิคการค้นหาและวินิจฉัยปัญหา หาความต้องการของ
ปัญหาได้ทันต่อสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทย สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด รวมทั้งหลักการและ
เทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหา วินิจฉัยปัญหา และหาความต้องการของ
ปั ญ หาได้ สามารถก้ า วทั น ต่ อ สภาวการณ์ แ ละแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงโลก สภาวการณ์ แ ละแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก การและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโต้ภัย
คุกคามจากภายนอก
เนื้อหาสาระ
1. หลักคิดการวินิจ ฉัย (Diagnosis) เพื่อค้นหาปัญหา วินิฉัยปัญหาและหลักคิด การค้น พบ
(Discovery) ความเข้า ใจปัญ หาและความต้อ งการประชาชนในพื้น ที่ใ นการบริห ารและจัด การศึก ษา
ที่เกิดจากสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ไทย สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด
2. เครื่องมือและเทคนิคการค้นหาปัญหา วินิฉัยปัญหา (Diagnosis) และการค้นพบ (Discovery)
ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่ในการบริห ารและจัดการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ปัญหาในแต่ละขั้นตอนเสมือนการวางแผนที่การเดินทาง (Journey mapping) เครื่องมือการใช้การ์ด
ความหวังและความหวาดกลัวเพื่อวิเคราะห์ความหวังและความหวาดกลัวของประชาชนและระดมสมองจาก
กลุ่มเป้าหมาย
3. เทคนิคการประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (SWOT Analasis) เพื่อสะท้อนให้เห็น
จุดแข็งและจุดอ่อนของขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโต้ภัยคุกคามจากภายนอกโดยใช้เทคนิค
7S’s Model และ PESTE Analysis
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. กรณีศึกษา
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สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
3. ประเมินการนาเสนอผลงาน
วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 6 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดการนาทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่จาเป็นในการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะพิเศษ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. เพื่อ ให้ส ามารถนาความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ หลัก การและเทคนิค เกี่ย วกับ ทัก ษะและ
คุณ ลัก ษณะพิเ ศษที่จาเป็น ในการปฏิบัติง านของนัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงานจริงได้
เนื้อหาสาระ
1. หลักการ แนวคิดและการนาทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการเจรจาต่อรอง
2. หลักการ แนวคิดและการนาคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้คุณลักษณะพิเศษการโน้มน้าวชักจูง
และการตัดสินใจ
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่ม
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สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) จานวน 6 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเรียนรู้การจัดทาต้นแบบ (prototyping) และสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒ นาภาค กลุ่ม จัง หวัด และจังหวัด แบบบูร ณาการที่เ ชื่อมโยงยุท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย (Policy Lab)
2. เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการอย่างแท้จริงได้
เนื้อหาสาระ
1. การจัดทาต้นแบบ (prototyping) นวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนา
ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมสร้างสรรค์
และจัดพื้นที่ให้มีโอกาสทดลองประสบการณ์จริงในการใช้ต้นแบบ (Experience prototyping)
2. การดาเนิ นการร่ ว มกันสร้ างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒ นาภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. การทากิจกรรมกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. การฝึกปฏิบัติจริง
5. กิจกรรม Reflection and AAR
6. การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
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สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
วิชาที่ ๔ หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนา
การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ จานวน 6 ชั่วโมง
คาอธิบายราย
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการทาให้องค์กรมีความสามารถ
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้ม ีค วามรู ้ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ หลัก การและเทคนิค การแปลงนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการ
สู่การปฏิบัติ
2. เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เนื้อหาสาระ
1. การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
2. การจัดทา Balanced Scorecard และตัวชี้วัด ที่สาคัญ (Key Performance Indicators)
และการกาหนดเป้าหมาย
3. การจัดทาโครงการแบบเหตุสัมพันธ์ หรือ Logframe ที่บูรณาการกลยุทธ์ งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณประจาปี
4. การกระจายยุทธศาสตร์ภายในองค์กร การทาให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล
5. การทาให้กลยุทธ์เป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
6. การแปลงยุ ทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาสู่ การปฏิบั ติในพื้น ที่ และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในภาพองค์รวมและเกิดการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. การทากิจกรรมกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. กิจกรรม Reflection and AAR
5. การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
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สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
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ตารางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ .........เดือน............................ พ.ศ. ..............
ณ .........................................................................

07.30 9.00 น.

09.00 9.30 น.

วันที่ 3

วันที่ 4

หมายเหตุ

13.00 - 16.00 น.

09.30 - 12.30 น.

หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
พิธีเปิด
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบาย
และยุทธศาสตร์ (ต่อ)
สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) (ต่อ)

ลงทะเบียน/
ชี้แจง
หลักสูตร
วันที่ 2

12.00 13.00 น.

17.00 18.00 น.

18.00 - 20.00 น.

13.30 – 16.30 น.
ทักษะและคุณลักษะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบาย
และยุทธศาสตร์
สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab)
หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และ
แผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ

หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และ
แผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ (ต่อ)
- พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.40 น. และ เวลา 14.30 – 14.40 น.
- ตารางอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่
วันที่ 1

09.00 - 12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
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ภาคผนวก
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ใบงาน
แบบสรุปองค์ความรู้
วิชา ...............................................................................................................................................................
ชื่อ............................................................................. สกุล..............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์ความรู้ที่ได้รับ
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
การนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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แบบสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ ................. เดือน............................พ.ศ. 2562
ณ ............................................
ที่

ชื่อ – สกุล

วิชาที่ 1 วิชาที่ 2
(10 คะแนน)

(10 คะแนน)

วิชาที่ 3 วิชาที่ 4 คะแนน คิดเป็น
(10 คะแนน) (10 คะแนน)
รวม ร้อยละ

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ......................................... ผู้ประเมิน
(................................................)
วันที่ ………. เดือน ………… พ.ศ. ………………..
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แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ ................. เดือน............................พ.ศ. 2562
ณ ............................................

ที่

ชื่อ -สกุล

ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนา
จานวน 21 ชั่วโมง
จานวน
ผลการ
ชม.
คิดเป็น ประเมิน
ที่เข้ารับ ร้อยละ
ผ่าน/
การพัฒนา
ไม่ผ่าน

ด้านที่ ๒ ผลการพัฒนา
ตามหลักสูตร

สรุปผล
การ
ประเมิน
คะแนน
ผลการ
ผ่าน/
ที่ได้
ประเมิน
ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ..........

(ลงชื่อ)..................................................
(................................................)
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แบบประเมินวิทยากรหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชือ่ วิทยากร.......................................................วันที่..........................เวลา....................น.
คำชี้แจง โปรดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ของวิทยำกร โดยทำเครื่องหมำย () ลงในช่อง
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินกำรในโอกำสต่อไป
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิทยำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในเนื้อหำวิชำ
วิทยำกรพูดได้ชัดเจน ตรงประเด็น
วิทยำกรมีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้
วิทยำกรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำพัฒนำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลิกภำพของวิทยำกร
เอกสำรประกอบกำรพัฒนำชัดเจน เข้ำใจง่ำย
สื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสม
ระยะเวลำกับเนื้อหำสำระมีควำมเหมำะสม
เนื้อหำสำระสอดคล้องกับชื่อวิชำ
เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้มีประโยชน์ นำไปประยุกต์ใช้
กับกำรปฏิบัติได้

ดีมำก

ระดับควำมคิดเห็น
ปำน
ดี
น้อย
กลำง

น้อย
ที่สุด

สิ่งที่พึงพอใจวิทยำกร
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนำ
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
ขอขอบคุ
ณในความร่
วมมือ กษำ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุ
คลำกรทำงกำรศึ
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แบบประเมินหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ .............เดือน......................................พ.ศ...............
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
--------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดตอบข้อมูลของท่ำนโดยทำเครื่องหมำย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลในช่องว่ำงที่ตรงกับ
ควำมเป็นจริงของท่ำน
1. เพศ  ชำย
 หญิง
2. อำยุ

 ต่ำกว่ำ 30 ปี  31 – 40 ปี

 41 – 50 ปี

 50 ปีขึ้นไป

3. วุฒิกำรศึกษำ
 ปริญญำตรี
 ปริญญำโท
 ปริญญำเอก
 อื่น ๆ .....................
4. หน่วยงำน
 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
 อื่น ๆ .....................
5. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  นักวิชำกำรศึกษำ  นักทรัพยำกรบุคคล
 อื่น ๆ (ระบุ).........................................
6. ระดับ
 ปฏิบัติกำร  ชำนำญกำร  ชำนำญกำรพิเศษ  อื่น ๆ (ระบุ)..........................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
รำยกำร
1. โครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำมเหมำะสมในระดับใด
2. กำรจัดลำดับเนื้อหำวิชำของหลักสูตร
มีควำมเหมำะสมในระดับใด
3. เนื้อหำวิชำของหลักสูตรกับระยะเวลำ
มีควำมเหมำะสมในระดับใด
* วิชาที่ 1 หลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ
* วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จำเป็น
ในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์

ระดับควำมคิดเห็น
มำก
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ทีส่ ุด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ระดับควำมคิดเห็น

รำยกำร

มำก
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ทีส่ ุด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

* วิชาที่ 3 สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลอง
เกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lab)
* วิชาที่ 4 หลักกำรและเทคนิคกำรแปลง
นโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ
และแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติ
4. เนื้อหำวิชำของหลักสูตรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับใด
* วิชาที่ 1 หลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ
* วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะะพิเศษที่
จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์
* วิชาที่ 3 สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลอง
เกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lab)
* วิชาที่ 4 หลักกำรและเทคนิคกำรแปลง
นโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ
และแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติ
5. กิจกรรมกำรพัฒนำในหลักสูตรเอื้อต่อกำรเรียนรู้
และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ในระดับใด
6. ระยะเวลำของกำรพัฒนำ
 นำนเกินไป ควรเป็น............วัน

 เหมำะสมดี

 น้อยเกินไป ควรเป็น...........วัน

7. วิชำใด
 ทีค่ วรจัดให้มีเพิ่มเติมในวิชำ
..........................................................................เพรำะ...........................................................
 ที่ไม่จำเป็นต้องมีในวิชำ
.........................................................................เพรำะ...........................................................
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8. ข้อดีของกำรพัฒนำครั้งนี้
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ (ถ้ำมี)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่ำงวันที่ .............เดือน......................................พ.ศ. ..............
ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
***********************
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสารวจ
โปรดตอบข้อมูลของท่ำนโดยทำเครื่องหมำย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลในช่องว่ำงที่ตรงกับ
ควำมเป็นจริงของท่ำน
1. เพศ  ชำย
 หญิง
2. อำยุ

 ต่ำกว่ำ 30 ปี  31 – 40 ปี

 41 – 50 ปี

 50 ปีขึ้นไป

3. วุฒิกำรศึกษำ
 ปริญญำตรี
 ปริญญำโท
 ปริญญำเอก  อื่น ๆ ..................
4. หน่วยงำน
 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
 อื่น ๆ ..................
5. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  นักวิชำกำรศึกษำ  นักทรัพยำกรบุคคล
 อื่น ๆ (ระบุ).........................................
6. ระดับ
 ปฏิบัติกำร  ชำนำญกำร  ชำนำญกำรพิเศษ  อื่น ๆ (ระบุ)..........................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกิจกรรมนี้

ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา
1 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำกกำรพัฒนำ
2 เนื้อหำสำระเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
3 กิจกรรมกำรพัฒนำเอื้อต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถ
4 สัดส่วนกำรพัฒนำภำคทฤษฏีกับภำคปฏิบัติ มีควำมเหมำะสม
5 สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำไปใช้ในกำรพัฒนำงำนได้

น้อยที่สุด (1)

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

มาก (4)

ประเด็น

มากที่สุด (5)

ความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
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น้อยที่สุด (1)

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

ประเด็น

มาก (4)

มากที่สุด (5)

ความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง

ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากร
6 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเป็นกันเอง
8 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินกำรพัฒนำได้
9 วิทยำกรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้
10 วิทยำกรโดยรวมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ทักษะ และประสบกำรณ์ให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน
11 ควำมชัดเจนของกำรติดต่อประสำนงำน
12 ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรประสำนงำน
13 ควำมครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอนกำรดำเนินกำรพัฒนำ
14 ควำมชัดเจนของคำตอบที่ได้รับ
15 กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16 บริกำรอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
17 สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสม
18 สถำนที่ดำเนินกำรพัฒนำ มีควำมเหมำะสม
19 อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มีคุณภำพ
20 เอกสำรประกอบกำรพัฒนำมีคุณภำพ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น
ความพึงพอใจ
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ....................
....................................................................................................................................................................
ความไม่พึงพอใจ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……
.……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
….…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอบคุณในควำมร่วมมือ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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รายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม B 5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
----------------------1. นำงจันทวรรจ์ หรรษำภิรมย์โชค
2. นำยศัจธร วัฒนะมงคล
3. นำงสำวนิติยำ หลำนไทย
4. นำงปนัดดำ อุปะละ
5. นำยสุรชัย คุ้มสมบัติ
6. นำงจนจิรำ ธัชศฤงคำรสกุล
7. นำงสำวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
8. นำงปุญญ์พัชชำณัฏฐ์ ใจสถำน
9. นำงสำวอมรรัตน์ จินดำ
10. นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง
11. นำงทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
12. นำงพรพิพมล สำระรักษ์
13. นำงรสรินทร์ นำมบุญเรือง
14. นำงสำวอมลรดำ พรหมวิหำร
15. นำงปรียำนันท์ เพ็งพุ่ม
16. นำงสำวอรทัย ศักดิ์สูง
17. นำงอรวรรณ วงษ์ประคอง
18. นำงสำวศศิ โพธิ์สุวรรณ
19. นำงสำวพรชนก ฝอยทอง

นักวิชำกำรอิสระ (วิทยำกร)
ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป ศธ.
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนย.สป.ศธ.
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนย. สป.ศธ.
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนย. สป.ศธ.
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนย.สป.ศธ.
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนย.สป.ศธ.
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ. นครปฐม
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ. กำญจนบุรี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ. สระบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธภ. 1 ลพบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธภ. 3 รำชบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธภ. 4 สมุทรสงครำม
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำมำตรฐำนและส่งเสริมเครือข่ำย สคบศ.
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ สคบศ.
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ สคบศ.
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร สคบศ.
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร สคบศ.

