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รายงานผลการบริหารกิจกรรม 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุม B 5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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หลักการและเหตุผล  
      

                ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา                
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาใน
ระดับภาคและจังหวัดโดยการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือ
จังหวัด การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการ พิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในระดับจังหวัด ก ากับ 
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๖ ภาคขึ้นอีก เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เ พ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่าง                         
มีประสิทธิภาพ ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในระดับภาค และบูรณาการแผนของ
ส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับ
ศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้เรียน ประชาชนด ารงชีวิต                
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                  
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รองรับสภาวการณ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก ่อให ้เ ก ิดนว ัตกรรมอย ่า งพล ิกผ ัน  อาท ิ เทคโน โลยี 
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ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัว ได้
เข้มแข็งขึ้น อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขัน               
ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ รวมทั้งโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  นอกจากนี้ปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและ                 
การย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ
ท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้นเป็นต้น รวมทั้งการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ
ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจหรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น 

 จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ
ประเทศไทย ลักษณะงานตามอ านาจหน้าที่และเป้าหมายการบริหารและจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องใช้ต าแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” 
ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของระบบราชการ ๔.๐ ที่เน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ตอบสนอง         
ความต้องการของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดยรัฐบาลได้ผลักดันแนวคิดห้องปฏิบัติ          
การภาครัฐ ทั้ง Future Lab, Policy Lab และ Government Lab มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายรัฐบาล โดยใช้ความรู้รอบ รู้กว้าง รู้ลึก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิด
เชิงออกแบบ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงประยุกต์ ความคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดเชิงองค์รวม 
ความคิดเชิงเปรียบเทียบ ความคิดเชิงบูรณาการ ความคิดเชิงมโนทัศน์ ความคิดเชิงอนาคต และความคิด
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการ และนวัตกรรม ใหม่  ๆ                
ให้ตอบโจทย์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  ๒๑ และใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง                    
เป็นแหล่ง “ปล่อยของ” “ปล่อยความคิดสร้างสรรค์” และ “ปล่อยพลัง” ที่เก็บอยู่ภายในตัวบุคคลของ
องค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่สามารถร่วมกันท างานแบบเครือข่ายที่มาจากหลาย
ศาสตร์และหลายช่วงวัย ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองเป็น “สถานที่ปลอดภัย” ในการแสดงความคิดเห็น 
ระดมสมองในการสร้างต้นแบบใหม่ ๆ เรียกว่า “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ซึ่งนวัตกรรมเชิงนโยบาย                     
เป็นทางออกทางหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเราต้องการ “วิธีคิด” ใหม่ ๆ และ “วิธีปฏิบัติ” ใหม่ ๆ 
เพ่ือปรับเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “ทางออก” ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธ์และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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 ดังนั้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งระดับกระทรวง ระดับภาคและจังหวัดจะต้องปรับ
บทบาทจากผู้สร้างนโยบายเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือเพ่ือเปิดพ้ืนที่การ
สร้างสรรค์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการและนวัตกรรม ใหม่ ๆ ในระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับภาคและจังหวัดที่มีการพูดคุยและฟังกันมากขึ้น ระหว่างฝ่ายที่มีความรู้ 
ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา โลกทัศน์และอุดมคติที่ต่างกัน รวมทั้งเป็นผู้ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรู้สึก
ว่าตนเป็นเจ้าของนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนนั้นอย่างมืออาชีพ ดังนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มี
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ือสร้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แบบยุคใหม่ให้เป็นนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษา                   
ที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยในระดับพื้นที่และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

วัตถุประสงค์ 
              ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทีร่องรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
              ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด  
              ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
การบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

โครงสร้างของหลักสูตร 
 

      หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกอบด้วย  4 วิชา 
จ านวน 23 ชั่วโมง ดังนี้  

         วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  จ านวน 5 ชั่วโมง 
         วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ชั่วโมง                            
         วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเก่ียวกับนโยบาย (Policy Lab) จ านวน 6 ชั่วโมง 
         วิชาที่ ๔ หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ 
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ จ านวน 6 ชั่วโมง 
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งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นค่าพาหนะ
ในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

 ผู้เข้ารับการพัฒนา คือ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 52 คน   
 

วิทยากร 

 1. นางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค    นักวิชาการอิสระ  

 2. นางสาวนิติยา  หลานไทย ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
       3. นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี นักวิชาการอิสระ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. ประชุมคณะท างานคณะท างานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่  การขอนุมัติกิจกรรม การแต่งตั้ง
คณะท างาน การเชิญประธานพิธีเปิด การเชิญวิทยากร การแจ้งส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา การบริหาร
งบประมาณ เป็นต้น 
 3. ประสานงานในเรื่องห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม  
 4. ด าเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา ในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม              
B 5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ประเมินวิทยากร ประเมินหลักสูตรพัฒนาและประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา 
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ผลการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรม พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน                 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2             
ได้ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 4 วิชา จ านวน 23 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เน้นการ                
ฝึกปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ Active Learning  การคิดวิเคราะห์ การท ากิจกรรมกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ
จริง ผลการด าเนินการพัฒนามีดังนี้ 
 1. ผลการประเมินผู้รับการพัฒนา 
          1.1 จากการสังเกตผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความกระตือรื้อร้น มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ที่วิทยากร
มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได้ 
 1.2 ผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 52 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินผล ตามหลักสูตร 
ด้านระยะเวลา  ด้านหลักสูตร จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา 
     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 โดยใช้แบบสอบถาม Online ของ Google 
From พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62, 
S.D. = 0.58) คิดเป็นร้อยละ 92.40 
 3. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา 
                    จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา 
บุคลากรหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 โดยใช้แบบสอบถาม 
Online ของ Google From พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ
พัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64 S.D. = 0.46) คิดเป็นร้อยละ 92.80  
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ภาพถ่ายกิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุม B 5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายศัจธร วฒันะมงคล 

ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานพธีิเปิดการพฒันา 

นางปรียานันท์ เพง็พุ่ม 
หัวหน้ากลุ่มพฒันามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย 

กล่าวรายงานพธีิเปิดการพฒันา 
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นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ผอ.นิติยา หลานไทย และ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 
วิทยากร 

ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มที่วิทยากรมอบหมาย 
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รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562   

ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 
1 นางรสรินทร์ นามบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง.ศธภ.3 ราชบุร ี
2 น.ส.สภุาภรณ์ นฤภัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธภ.9 ฉะเชิงเทรา 
3 นายดอน รูปสม นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธภ.10 อุดรธาน ี
4 น.ส.เบญจพร บ่อยกระโทก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.ศธภ.13 

นครราชสีมา 
5 น.ส.นิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธภ. 14 

อุบลราชธานี 
6 นายศิรชานนท์ พิกุลทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธภ.15 เชียงใหม่ 
7 นางวรรณา คุ้มสมบัติ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ.17 พิษณุโลก 
8 น.ส.มัทนา พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ.18 

นครสวรรค ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ 

9 น.ส.ปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.เชียงใหม่ 
10 นางเยาวภา ชมภูพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.เชียงราย 
11 นางกรณิการ์ เกตุภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.พะเยา  
12 นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธจ.แพร่  
13 นางปาริตา ศุภการก าจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.ล าปาง  
14 นางผ่องศรี รัตนงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.ล าพูน  

15 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16 นางณฐพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.อุบลราชธาน ี
17 นางสุมาลี ล าเพย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ศธจ.กาฬสินธุ์  
18 นางนงลักษณ์ พิสุทธิพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.ขอนแก่น 
19 นางจิตตา แสนเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.ขอนแก่น 
20 น.ส.เพ็ญประภา สูงชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.ชัยภูม ิ 
21 น.ส.ชนิดาภา ฉันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.นครพนม  
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22 นางกรรณิการ์ จ าปาขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ศธจ.นครพนม  
23 นางวลี ศรีพิมาย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สนง.ศธจ.นครราชสีมา  
24 น.ส.พัชรินทร์ ทับทิมไสย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.มหาสารคาม  
25 น.ส.นนทรัตน์ บุญจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.ยโสธร  

26 นางประไพ ช่างสลัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.ร้อยเอ็ด  

27 น.ส.สายสุรีย ์หงษ์เวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.เลย  
28 น.ส.วารุณี ค าคลี่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.สกลนคร  
29 นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง.ศธจ.สุรนิทร์  
30  น.ส.สภุัชชา มามาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ศธจ.สุรนิทร์  
31 นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ  
32 น.ส.รสสุคนธ ์โคลคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.อุดรธาน ี 
33 น.ส.เกศนภา อุ่นทินวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.อุตรดิตถ ์
34 นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง.ศธจ.มุกดาหาร 
35 นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ศธจ.หนองคาย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันออก 
36 นางนงลักษณ์ ภิญโญ นักจัดการงานทั่วไป สนง.ศธจ.ระยอง 
37 น.ส.เกวลิน เกษมผลศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สนง.ศธจ.ชลบุร ี
38 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.จันทบุร ี

39 นางรัชนก พวงกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.ปราจีนบุร ี
40 นางจิรวดี อย่าลืมญาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา 

41 นางวรรณา สุภาพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.ตราด 

42 น.ส.พิมสาย จึงตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.สระแก้ว 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ 
43 น.ส.สุนิตย์ ดีประหลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.
สมุทรปราการ 

44 นางอังคณา วิสุทธากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.กาญจนบุรี 

45 นางณิชา สุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.ลพบุรี 
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46 น.ส.สนธยา อรรคจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.ภูเก็ต 

สป.ส่วนกลาง 
47 นายสิทธิพร วรรณวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 
สนย.สป. 

48 น.ส.จิรดา จันทรัตน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนย.สป. 
49 นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนย.สป. 
50 น.ส.วนรชัต์ ประสิทธิเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนย.สป. 
51 นายศุภชัย ธนณัฐธัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
สนย.สป. 

52 นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ.สป. 
 


