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ค ำน ำ 
 

 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดจ้ัดท ำหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนขึ้น เพ่ือใช้ส ำหรับด ำเนินกำรพัฒนำนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 2 รุ่น
ให้เป็นนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบำย และช่วยให้กำรก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่มีทิศทำงและควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำที่ตอบสนองคุณภำพกำรศึกษำของไทยและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งตอบสนองหรือ
รองรับกำรพัฒนำก ำลังคน โดยรุ่นที่ 1 ด ำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงวันที่ 22 - 25 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุม
B 5201 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ให้บรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรศึกษำ 

 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรพัฒนำนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนตำมหลักสูตรดังกล่ำว ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำร
น ำไปใช้เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนได้ในโอกำสต่อไป 
    

 
 
 
 

         กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนและส่งเสริมเครือข่ำย 
     สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
      

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบ
วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ             
มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย                  
ในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้น านโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามาก าหนดเป็น
นโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  การกระจายอ านาจ และความต้องการของ
ทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  ส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความส าคัญดังกล่าว จึงอนุมัติให้สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง          
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อน        
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาค มีภารกิจที่ส าคัญคือ การอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น  ๆ  สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผน
หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของชาติ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  คือ จัดท าข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด การติดตาม ประเมินและรายงานผล ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ในที่สุด  

  
 

 



๕ 

 

 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
จึงจัดท ำหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 
ด ำเนินกำรพัฒนำ ระหว่ำงวันที่ 22 - 25 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุม B5101 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร
เพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค ขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์  
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รุ่นที่ 1 จ ำนวน 58 คน   
 

ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา 
 1. ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร หลักสูตรกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 2. ประสำนงำนและจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรขออนุมัติจัดกิจกรรม กำรแต่งตั้ง
คณะท ำงำน  กำรเชิญวิทยำกร  กำรแจ้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือส่งบุคลำกร
เข้ำรับกำรพัฒนำ และกำรบริหำรงบประมำณ เป็นต้น 
 3. ประสำนงำนห้องประชุม ที่พัก อำหำรและเครื่องดื่ม  
 4. ด ำเนินกำรพัฒนำตำมตำรำงกำรพัฒนำ  
 5. ประเมินผลผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ประเมินวิทยำกร ประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำและประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 6. สรุปและรำยงำนผลกำรพัฒนำ รุ่นที่ 1 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการพัฒนา 
 รุ่นที่ 1 ด ำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงวันที่ 22 – 25 กรกฎำคม  2562 ณ ห้องประชุม B5101 
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

วิทยากร 
 1. นำงจันทวรรจ์  หรรษำภิรมย์โชค ที่ปรึกษำเชิงลึกด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและที่ปรึกษำกำรพัฒนำองค์กร (หมอองค์กร) ระดับกระทรวง จังหวัด สถำบันกำรศึกษำและส่วนรำชกำร 
 2. นำงสำวนิติยำ  หลำนไทย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน สป.   
 3. นำยดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจำรี ผู้เชี่ยวชำญอิสระด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  

งบประมาณ 
 

 ใช้งบประมำณของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ยกเว้นค่ำพำหนะ                     
ในกำรเดินทำงของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

                       

โครงการ : กำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
 

หลักสูตร : กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (กิจกรรมที่ 8.2) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรพัฒนำประเทศอย่ำง

ยั่งยืน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 80 (3) บัญญัติไว้ว่ำ “พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำของชำติ โดยให้มีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้ก้ำวหน้ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทยมีระเบียบ
วินัย ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้ำงและพัฒนำให้คนเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมสำมำรถ
มีทักษะ ควำมถนัด ควำมช ำนำญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับกำรพัฒนำประเทศสู่กำรเป็นประเทศไทยใน
ยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำรได้น ำนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำมำก ำหนดเป็น
นโยบำยกำรพัฒนำและปฏิรูปกำรศึกษำโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม  กำรกระจำยอ ำนำจ และควำมต้องกำรของ
ทุกภำคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ  ส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับจังหวัด โดยให้ทุกภำคส่วนของ
สังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น ตอบสนองควำมต้องกำร
ของท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความส าคัญดังกล่าว จึงอนุมัติให้สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มี
ภารกิจที่ส าคัญ คือ การอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ  สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนหรือ
โครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  คือ  จัดท าข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด การติดตาม ประเมินและรายงานผล ติดตาม
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การใช้จ่ายงบประมาณให้เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ในที่สุด  
 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรศึกษำธิกำร
จึงจัดท ำหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 2 รุ่น ภำยใต้โครงกำร
พัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 

4.  เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ : บุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 320 คน ดังนี้  
1) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน   
2) หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม

เป็น 80 คน    
3) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน    
4) หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน 

รวมเป็น 80 คน  
4.2 เชิงคุณภาพ : 

1) ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำในแต่ละหลักสูตรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
หลักสูตรก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

2) ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนและกิจกรรม ระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนและก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ธันวำคม 2561 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เพื่อจัดท ำหลักสูตร 
มกรำคม - กุมภำพันธ์  2562 
เมษำยน - พฤษภำคม 2562 

ขั้นตอนที่ 3 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
ธันวำคม 2561 - 
พฤษภำคม 2562 

ขั้นตอนที่ 4 ด ำเนินกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด มกรำคม – มิถุนำยน 2562 

ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรพัฒนำ มิถุนำยน - กรกฎำคม 2562 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตำมและประเมินผล มิถุนำยน - กันยำยน 2562 

ขั้นตอนที่ 7 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร สิงหำคม - กันยำยน 2562 
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6. สถานที่ด าเนินการ  สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกำยน 2561 – กันยำยน 2562 
 

8. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ส ำหรับด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร
กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค จ ำนวน 4 หลักสูตร รำยละเอียด
ดังนี้ 

8.1 กิจกรรม : หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ด ำเนินกำรพัฒนำ จ ำนวน 2 
รุ่น เป็นเงิน 370,000 บำท  (สำมแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดดังนี้ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 760 
  1) ค่ำอำหำรกลำงวัน ( 4 คน x 1 มื้อ x 120 บำท)  480 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บำท) 280 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 32,640 
  1) ค่ำอำหำรเช้ำ  (10 คน x 2 มื้อ x 120 บำท)  2,400 
  2) ค่ำอำหำรกลำงวัน  (10 คน x 2 มื้อ x 200 บำท)  4,000 
  3) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (10 คน x 4 มื้อ x 35 บำท) 1,400 
  4) ค่ำอำหำรเย็น  (10 คน x 1 มื้อ x 200 บำท)  2,000 
  5) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร (1 คน x 12 ชม. X 1,200 บำท) 14,400 
  6) ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร (1 คน x 1,000 บำท) 1,000 
  7) ค่ำพำหนะเดินทำงผู้เข้ำประชุม (6 คน x 800 บำท) 4,800 
  8) ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ำประชุม ( 6 คน x 240 บำท) 1,440 
  9) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มหลักสูตรกำรพัฒนำ 1,200 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด  จ านวน 2 รุ่น 327,360 
ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุน่ละ 163,680 
  1) ค่ำอำหำรเช้ำ (45 คน x 3 มื้อ x 120 บำท)  16,200 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (45 คน x 3 วัน x 70 บำท ) 9,450 
  3) ค่ำอำหำรกลำงวัน (45 คน x 3 มื้อ x 200 บำท)  27,000 
  4) ค่ำอำหำรเย็น  (45 คน x 2 มื้อ x 200 บำท)  18,000 
  5) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  (3 คน x 1,200 บำท x 24 ชม.) 86,400 
  6) ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร  (3 คน x 1,000 บำท ) 3,000 
  7) ค่ำซักเครื่องนอน   (40 คน x 1 ครั้ง x 50 บำท ) 2,000 
  8) ค่ำวัสดุ 1,630 
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา 1,760 
  1) ค่ำอำหำรกลำงวัน   (4 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 480 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บำท ) 280 
  3) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มรำยงำนโครงกำร 1,000 
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รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล                  7,480 

ก. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
  1) ค่ำอำหำรกลำงวัน   (4 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 480 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บำท ) 280 

ข. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
  1) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ( 4 คน x 240 บำทX 2 วัน) 1,920 
  2) ค่ำพำหนะเดินทำง  (4 คน x 1,200 บำท ) 4,800 
                                                                 รวมทั้งสิ้น 370,000 

 

8.2 กิจกรรม : หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ด ำเนินกำรพัฒนำจ ำนวน 2 
รุ่น เป็นเงิน 370,000 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดดังนี้ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 38,850 
  1) ค่ำอำหำร (15 คน x 2 วัน x 520 บำท)  15,600 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 วัน x 70 บำท) 2,100 
  3) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร (1 คน x 6 ชม. X 1,200 บำท) 7,200 
  4) ค่ำพำหนะเดินทำง  (11 คน x 1,200 บำท) 13,200 
  5) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มหลักสูตรกำรพัฒนำ 750 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด จ านวน 2 รุ่น 326,120 
ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุน่ละ 163,060 
  1) ค่ำอำหำร (46 คน x 4 วัน x 520 บำท)  95,680 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (46 คน x 4 วัน x 70 บำท ) 12,880 
  3) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  (2 คน x 1,200 บำท x 20 ชม.) 48,000 
  4) ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร  (2 คน x 1,200 บำท ) 2,400 
  5) ค่ำซักเครื่องนอน   (42 คน x 1 ครั้ง x 50 บำท ) 2,100 
  6) ค่ำวัสดุ 2,000 
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา 5,030 
  1) ค่ำอำหำร (7 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 840 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (7 คน x 2 มื้อ x 35 บำท ) 490 
  3) ค่ำพำหนะเดินทำงผู้เข้ำประชุม  (2 คน x 1,200 บำท ) 2,400 
  4) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มรำยงำนโครงกำร 1,300 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล                  ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 370,000 
 



๑๐ 

 

8.3 กิจกรรม : หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำรพัฒนำจ ำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)  
รำยละเอียดดังนี้ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 760 
  1) ค่ำอำหำรกลำงวัน ( 4 คน x 1 มื้อ x 120 บำท)  480 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บำท) 280 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 32,640 
  1) ค่ำอำหำรเช้ำ  (10 คน x 2 มื้อ x 120 บำท)  2,400 
  2) ค่ำอำหำรกลำงวัน  (10 คน x 2 มื้อ x 200 บำท)  4,000 
  3) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (10 คน x 4 มื้อ x 35 บำท) 1,400 
  4) ค่ำอำหำรเย็น  (10 คน x 1 มื้อ x 200 บำท)  2,000 
  5) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร (1 คน x 12 ชม. X 1,200 บำท) 14,400 
  6) ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร (1 คน x 1,000 บำท) 1,000 
  7) ค่ำพำหนะเดินทำงผู้เข้ำประชุม (6 คน x 800 บำท) 4,800 
  8) ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ำประชุม ( 6 คน x 240 บำท) 1,440 
  9) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มหลักสูตรกำรพัฒนำ 1,200 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด  จ านวน 2 รุ่น 327,360 
ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุน่ละ 163,680 
  1) ค่ำอำหำรเช้ำ (45 คน x 3 มื้อ x 120 บำท)  16,200 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (45 คน x 6 มื้อ x 35 บำท ) 9,450 
  3) ค่ำอำหำรกลำงวัน (45 คน x 3 มื้อ x 200 บำท)  27,000 
  4) ค่ำอำหำรเย็น  (45 คน x 2 มื้อ x 200 บำท)  18,000 
  5) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  (3 คน x 1,200 บำท x 24 ชม.) 86,400 
  6) ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร  (3 คน x 1,000 บำท ) 3,000 
  7) ค่ำซักเครื่องนอน   (40 คน x 1 ครั้ง x 50 บำท ) 2,000 
  8) ค่ำวัสดุ 1,630 
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา 1,760 
  1) ค่ำอำหำรกลำงวัน   (4 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 480 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บำท ) 280 
  3) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มรำยงำนโครงกำร 1,000 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตำมและประเมินผล                  7,480 

ก. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
  1) ค่ำอำหำรกลำงวัน   (4 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 480 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บำท ) 280 



๑๑ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ข. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  

  1) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ( 4 คน x 240 บำทX 2 วัน) 1,920 
  2) ค่ำพำหนะเดินทำง  (4 คน x 1,200 บำท ) 4,800 
                                                                 รวมทั้งสิ้น 370,000 

 

8.4 กิจกรรม : หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ด ำเนินกำรพัฒนำ
จ ำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บำท (สำมแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดดังนี้ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 32,650 
  1) ค่ำอำหำร (15 คน x 1 มื้อ x 200 บำท)  3,000 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 35 บำท) 1,050 
  3) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร (2 คน x 6 ชม. X 1,200 บำท) 14,400 
  4) ค่ำพำหนะเดินทำง  (11 คน x 1,200 บำท) 13,200 
  5) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มหลักสูตรกำรพัฒนำ 1,000 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด  จ านวน 2 รุ่น 332,320 
ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุน่ละ 166,160 
  1) ค่ำอำหำร     (46 คน x 4 วัน x 520 บำท)  95,680 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (46 คน x 4 วัน x 70 บำท ) 12,880 
  3) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  (2 คน x 1,200 บำท x 21 ชม.) 50,400 
  4) ค่ำพำหนะเดินทำงวิทยำกร  (2 คน x 1,200 บำท ) 2,400 
  5) ค่ำซักเครื่องนอน   (42 คน x 1 ครั้ง x 50 บำท ) 2,100 
  6) ค่ำวัสดุ 2,700 
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา 5,030 
  1) ค่ำอำหำร   (7 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) 840 
  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (7 คน x 2 มื้อ x 35 บำท) 490 
  3) ค่ำพำหนะเดินทำงผู้เข้ำประชุม  (2 คน x 1,200 บำท) 2,400 
  4) ค่ำวัสดุและค่ำจัดท ำรูปเล่มรำยงำนโครงกำร 1,300 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล                  ไม่ใช้งบประมาณ 
                                                                 รวมทั้งสิ้น 370,000 

 

8.5 กิจกรรม : ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและจัดท ำรำยงำนผลโครงกำร เป็นเงิน 20,000 บำท (สองหมื่นบำท
ถ้วน) 

 
 
 



๑๒ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานผลโครงการ 20,000 
1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (10 คน x 8 มื้อ x 35 บำท) 2,800 
2) ค่ำอำหำร  (10 คน x 4 มื้อ x 120 บำท) 4,800 
3) ค่ำวัสดุและจัดท ำรูปเล่มรำยงำน   12,400 

 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร 
 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการด าเนนิงาน 

1) กำรจัดท ำหลักสูตรไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
3) บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำไม่สำมำรถมำเข้ำรับกำรพัฒนำได้ตำมวัน เวลำที่

ก ำหนดที่อำจส่งผลให้จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 

1) ศึกษำควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ก ำหนดเนื้อหำของหลักสูตร 

2) เพ่ิมระยะเวลำและช่องทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครผู้เข้ำรับกำรพัฒนำให้มำกข้ึน 
3) คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดและเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำรให้มี

ควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรมำกขึ้น 
 

10. การประเมินผล 
10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
10.2 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในแต่ละหลักสูตรโดยสอบถำมควำมพึงพอใจ

และไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
11.1 ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
11.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีต่อกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่ก ำหนดไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 บุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร มีศักยภำพและสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน

เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.2 กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรสำมำรถสนับสนุนกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน

ภูมิภำคได้อย่ำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรในพ้ืนที่และส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำเยำวชน ซึ่ง
เป็นทรัพยำกรมนุษย์และก ำลังคนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์  กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนและส่งเสริมเครือข่ำย  กลุ่มวิจัยและพัฒนำ

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



๑๓ 

 

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและจังหวัดโดยการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ 
ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น  ๆ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ 
พิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในระดับจังหวัด ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยัง ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖ ภาคขึ้นอีก เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดในระดับภาคแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในระดับภาค และบูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“ผู ้เร ียน ประชาชนด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
รองรับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 
เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ 
คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัว
ได้เข้มแข็งขึ้น อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตใหม่ ๆ รวมทั้งโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง นอกจากนี้ปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
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ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวก
มากขึ้นและเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้นเป็นต้น 
รวมทั้งการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
หลายขั้วอ านาจหรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ในขณะที่องค์กรที่มิใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาท
มากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคงและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์
และการลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น 

 จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของประเทศ
ไทย ลักษณะงานตามอ านาจหน้าที่และเป้าหมายการบริหารและจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องใช้ต าแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการปฏิบัติงานตาม
แนวทางของระบบราชการ ๔.๐ ที่เน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดยรัฐบาลได้ผลักดันแนวคิดห้องปฏิบัติการภาครัฐ ทั้ง Future 
Lab, Policy Lab และ Government Lab มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล โดยใช้ความรู้รอบ 

รู้กว้าง รู้ลึก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดเชิงออกแบบ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิง
ประยุกต์ ความคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดเชิงองค์รวม ความคิดเชิงเปรียบเทียบ ความคิดเชิงบูรณาการ 
ความคิดเชิงมโนทัศน์ ความคิดเชิงอนาคต และความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
แนวทาง มาตรการ โครงการ และนวัตกรรม ใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
และใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองเป็นแหล่ง “ปล่อยของ” “ปล่อยความคิดสร้างสรรค์” และ “ปล่อยพลัง” 
ที่เก็บอยู่ภายในตัวบุคคลขององค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่สามารถร่วมกันท างานแบบ
เครือข่ายที่มาจากหลายศาสตร์และหลายช่วงวัย ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองเป็น  “สถานที่ปลอดภัย” ใน
การแสดงความคิดเห็น ระดมสมองในการสร้างต้นแบบใหม่ ๆ เรียกว่า “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ซึ่งนวัตกรรม
เชิงนโยบายเป็นทางออกทางหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเราต้องการ “วิธีคิด” ใหม่ ๆ และ “วิธี
ปฏิบัติ” ใหม ่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “ทางออก” ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 ดังนั้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งระดับกระทรวง ระดับภาคและจังหวัดจะต้องปรับบทบาท
จากการเป็นผู้สร้างนโยบายเองเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือเพ่ือเปิดพ้ืนที่การ
สร้างสรรค์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการและนวัตกรรม ใหม่  ๆ ในระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับภาคและจังหวัดที่มีการพูดคุยและฟังกันมากขึ้น ระหว่างฝ่ายที่มีความรู้ 
ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา โลกทัศน์และอุดมคติที่ต่างกัน เป็นผู้ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรู้สึกว่าตนเป็น
เจ้าของนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนนั้นอย่างมืออาชีพ ดังนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพ่ือสร้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแบบยุคใหม่ให้
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เป็นนวัตกรนักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาที่ตอบสนองคุณภาพ
การศึกษาของไทยในระดับพ้ืนที่และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
              ๑. เพ่ือให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน  มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับตัวของแต่ละภูมิภำคและ
จังหวัดกำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับตัวของประเทศไทยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
              ๒. เพ่ือให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน  มีทักษะและ
สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ             
ที่สอดคล้องกับศักยภำพหรือประเด็นปัญหำในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและยุทธศำสตร์ขอ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
              ๓. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยให้เป็นนักนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบำยให้มีศักยภำพในกำร
ขับเคลื่อนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภำพหรือประเด็นปัญหำใน
ระดับภำคและจังหวัดที่ตอบสนองคุณภำพกำรศึกษำของไทย เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 ๓. โครงสร้างหลักสูตร 
      หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ประกอบด้วย 4 วิชำ 
จ ำนวน 21 ชั่วโมง ดังนี้  

         วิชาที่ 1 หลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ  จ ำนวน 3 ชั่วโมง 
         วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ จ ำนวน 6 ชั่วโมง                            
         วิชาที่ 3 สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดแบบบูรณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลองเก่ียวกับนโยบำย (Policy Lab) จ ำนวน 6 ชั่วโมง 
         วิชาที่ ๔ หลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน 6 ชั่วโมง 
 

4. ระยะเวลาในการพัฒนา  

         หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ใช้เวลำในกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 21 ชั่วโมง  
 

5. แนวทางการพัฒนา  
 แนวทำงกำรพัฒนำใช้กระบวนกำร ดังนี้  
     5.1 ใช้กระบวนกำร Active Learning  
 5.2 กำรบรรยำย  
 5.3 กำรคิดวิเครำะห์  



๑๖ 

 

 5.4 กรณีศึกษำ  
 5.5 กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม  
 5.6 กำรอภิปรำยกลุ่ม  
 5.7 กำรฝึกปฏิบัติจริง  
 5.8 กิจกรรม Reflection and AAR  
 5.9 กำรสรุป ซักถำม ให้ข้อเสนอแนะ  
 

6. ส่ือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา  
 6.1 เอกสำรประกอบกำรพัฒนำ  
 6.2 PowerPoint  
 6.3 วิดีทัศน์   
 6.4 ใบงำน หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมำะสม  
 

7. การประเมินผล  

 7.1 ประเมินผลกำรเรียนรู้  
 7.2 ประเมินระยะเวลำกำรพัฒนำ  

8. เกณฑ์การประเมินผล  

 8.1 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  
     8.2 ประเมินระยะเวลำกำรพัฒนำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องมีระยะเวลำกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80  
 

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  

    9.4 เป็นบุคลำกรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนนโยบำยและแผน  
    9.5 เป็นผู้ที่สำมำรถเข้ำรับกำรพัฒนำได้เต็มเวลำตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด  
 

10. คุณสมบัติของวิทยากร  

     10.1 เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในเนื้อหำวิชำนั้นเป็นอย่ำงดี  
 10.2 มีเทคนิควิธีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นอย่ำงดี  
 10.3 สำมำรถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำกิจกรรม  
 10.4 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภำพที่ดี  
 10.5 มีหลักจิตวิทยำกำรสอนผู้ใหญ่  

11. รายละเอียดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา (เนื้อหาสาระ โครงร่างของวิชา)  
 
 

วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จ านวน 3 ชั่วโมง  
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ค าอธิบายรายวิชา   

            ศึกษำและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคิดและเทคนิคกำรค้นหำและวินิจฉัยปัญหำ หำควำมต้องกำรของ
ปัญหำได้ทันต่อสภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงโลก สภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทย สภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภำคและจังหวัด รวมทั้ งหลักกำรและ
เทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถค้นหำปัญหำ วินิจฉัยปัญหำ และหำควำมต้องกำรของ
ปัญหำได้ สำมำรถก้ำวทันต่อสภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงโลก สภำวกำรณ์และแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย สภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภำคและจังหวัด 
 2. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ   
 3. เพ่ือสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรในกำรตอบสนองต่อโอกำสและตอบโต้ภัย
คุกคำมจำกภำยนอก 
 

เนื้อหาสาระ                    
            1. หลักคิดกำรวินิจฉัย (Diagnosis) เพ่ือค้นหำปัญหำ วินิฉัยปัญหำและหลักคิดกำรค้นพบ 
(Discovery) ควำมเข้ำใจปัญหำและควำมต้องกำรประชำชนในพื้นที่ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่เกิดจำก
สภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงโลก สภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 
สภำวกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภำคและจังหวัด 
        2. เครื่องมือและเทคนิคกำรค้นหำปัญหำ วินิฉัยปัญหำ (Diagnosis) และกำรค้นพบ (Discovery) 
ควำมเข้ำใจปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนพ้ืนที่ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยใช้เครื่องมือ
วิเครำะห์ปัญหำในแต่ละขั้นตอนเสมือนกำรวำงแผนที่กำรเดินทำง (Journey mapping) เครื่องมือกำรใช้กำร์ด
ควำมหวังและควำมหวำดกลัวเพ่ือวิเครำะห์ควำมหวังและควำมหวำดกลัวของประชำชนและระดมสมองจำก
กลุ่มเป้ำหมำย 
 3. เทคนิคกำรประเมินสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบัน (SWOT Analysis) เพ่ือสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง
และจุดอ่อนของขององค์กรในกำรตอบสนองต่อโอกำสและตอบโต้ภัยคุกคำมจำกภำยนอกโดยใช้เทคนิค 7S’s  

Model และ PESTE  Analysis 
 

แนวทางการพัฒนา  
 1. บรรยำย 
 2. กรณีศึกษำ 
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  

 1. เอกสำรประกอบกำรพัฒนำ  
 2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรอืโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ประกอบกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้  
 3. ภำพยนตร์  
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การประเมินผล  

 1. ประเมินชิ้นงำน  
 2. กิจกรรม Reflection and AAR  
 3. ประเมินกำรน ำเสนอผลงำน  
 
วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษำและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกำร แนวคิดกำรน ำทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ 
  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะพิเศษ      
ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
 2. เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคเกี่ยวกับทักษะแล ะ
คุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงได้  
 

เนื้อหาสาระ        
                1. หลักกำร แนวคิดและกำรน ำทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยใช้ทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์ ทักษะกำรคิดเชิง
ออกแบบ ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และทักษะกำรเจรจำต่อรอง 
                 2. หลักกำร แนวคิดและกำรน ำคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยใช้คุณลักษณะพิเศษกำรโน้มน้ำวชักจูงและ
กำรตัดสินใจ 

แนวทางการพัฒนา  
                 1. บรรยำย 
                 2. กิจกรรมกลุ่ม 
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
                 1. เอกสำรประกอบกำรพัฒนำ  
                 2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ประกอบกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้  
      3. ภำพยนตร์  
 

การประเมินผล  
     1. ประเมินชิ้นงำน  
      2. กิจกรรม Reflection and AAR 
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วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
           แบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
            ศึกษำและเรียนรู้กำรจัดท ำต้นแบบ (prototyping) และสร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์
และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณำกำรที่เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 
               1. เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำรสร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบำย (Policy Lab) 
                 2. เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดแบบบูรณำกำรอย่ำงแท้จริงได้ 
 

เนื้อหาสาระ        
              1. กำรจัดท ำต้นแบบ (prototyping) นวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรพัฒนำ
ภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำรโดยใช้กำรมีส่วนร่วมในกำรร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมสร้ำงสรรค์และ
จัดพ้ืนทีใ่ห้มีโอกำสทดลองประสบกำรณ์จริงในกำรใช้ต้นแบบ (Experience prototyping)  
              2. กำรด ำเนินกำรร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรพัฒนำภำค            
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำรที่เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง  
 

แนวทางการพัฒนา  
                1. บรรยำย 
 2. กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม  
 3. กำรอภิปรำยกลุ่ม  
 4. กำรฝึกปฏิบัติจริง  
 5. กิจกรรม Reflection and AAR  
 6. กำรสรุป ซักถำม ให้ข้อเสนอแนะ  
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
      1. เอกสำรประกอบกำรพัฒนำ  
      2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรอืโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ประกอบกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้  
      3. ภำพยนตร์ 
  

การประเมินผล  
     1. ประเมินชิ้นงำน  
      2. กิจกรรม Reflection and AAR 
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วิชาที่ ๔ หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนา 
            การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ จ านวน 6 ชั่วโมง 
ค าอธิบายราย 
            ศึกษำและเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำร รวมทั้งกำรท ำให้องค์กรมีควำมสำมำรถ
ในกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำยและยุทธศำสตร์
บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ และแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณำกำร  
สู่กำรปฏิบัติ 

2. เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสำมำรถแปลงนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
 
 

เนื้อหาสาระ       
        1. กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  
 2. กำรจัดท ำ Balanced Scorecard และตัวชี้วัด ที่ส ำคัญ (Key Performance Indicators) 
และกำรก ำหนดเป้ำหมำย  
 3. กำรจัดท ำโครงกำรแบบเหตุสัมพันธ์ หรือ Log frame ที่บูรณำกำรกลยุทธ์ งบประมำณและ
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณและกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปี  
 4. กำรกระจำยยุทธศำสตร์ภำยในองค์กร กำรท ำให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล  
 5. กำรท ำให้กลยุทธ์เป็นกระบวนกำรที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง 
       6. กำรแปลงยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่และสำมำรถ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในภำพองค์รวมและเกิดกำรเชื่อมโยงไปสู่กำรปฏิบัติที่แท้จริง 
 

แนวทางการพัฒนา  
       1. บรรยำย 
 2. กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม  
 3. กำรอภิปรำยกลุ่ม  
 4. กิจกรรม Reflection and AAR  
 5. กำรสรุป ซักถำม ให้ข้อเสนอแนะ  

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
      1. เอกสำรประกอบกำรพัฒนำ  
 2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรอืโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ประกอบกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้  
      3. ภำพยนตร์  
 

การประเมินผล  
     1. ประเมินชิ้นงำน  
      2. กิจกรรม Reflection and AAR 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการ 
 

   สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด ำเนินกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน จ ำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ด ำเนินกำรพัฒนำ ระหว่ำงวันที่ 22 - 25 กรกฎำคม 2562 ณ 
ห้องประชุม B 5201 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่ง
เนื้อหำสำระของกำรเรียนรู้มี 4 วิชำ จ านวน 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

 วิชำที่ 1 หลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ 

 วิชำที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

 วิชำที่ 3 สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดแบบบูรณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลองเก่ียวกับนโยบำย 

 วิชำที่ 4 หลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ  และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
  มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 58 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 2. แบบประเมินวิทยำกรรำยวิชำ 
 3. แบบประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ 
 4. แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำระหว่ำงและหลังเสร็จสิ้น
กำรพัฒนำ  
 2. กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำระหว่ำงด ำเนินกำร
พัฒนำ  โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์  
 3. กำรประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำหลังเสร็จสิ้นกำร
พัฒนำ โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์ 
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 4. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำหลังเสร็จสิ้นกำรพัฒนำ โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกกิจกรรม Reflection and AAR ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำหลังเสร็จ
สิ้นกำรพัฒนำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 2. กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนและวิเครำะห์เนื้อหำ 
 3. กำรประเมินหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและวิเครำะห์เนื้อหำ  
 4. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและวิเครำะห์เนื้อหำ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

  กำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค รุ่นที่ 1 ด ำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงวันที่
22 - 25 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุม  B5101 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน  มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับตัวของแต่ละภูมิภำคและจังหวัด กำรเปลี่ยนแปลงและ
กำรปรับตัวของประเทศไทยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ๒) เพื่อให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถขับเคลื่อน
กำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับศักยภำพหรือประเด็นปัญหำในระดับภำคและ
จังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และ ๓) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยให้เป็น
นักนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบำยให้มีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำในระดับภำค
และจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภำพหรือประเด็นปัญหำในระดับภำคและจังหวัดที่ตอบสนองคุณภำพกำรศึกษำ
ของไทย เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก โดยผลกำรประเมินกำรพัฒนำมีดังนี้  
 

 1. ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
 2. ผลกำรประเมินวิทยำกรรำยวิชำ  
 3. ผลกำรประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ  
 4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ 
 

ผลการประเมินการพัฒนา แบ่งออกเป็น 

 1. ผลการประเมินการเรียนรู้     
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีจ ำนวน 58 คน ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำทั้ง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
  1) ด้ำนระยะเวลำกำรพัฒนำ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนเวลำครบ
ตำมหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
   2) ด้ำนหลักสูตร พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนหลักสูตรครบตำม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
  3) ด้ำนพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 

 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 

รายการ รุ่นที่ 1 

 
ความถี่ 

(N= 58) 
ร้อยละ 

1. เพศ 
     1.1   ชำย 13 22.41 
     1.2   หญิง 45 77.59 
2.  ต าแหน่ง      
     2.1  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 46 79.31 
     2.2  นักวิชำกำรศึกษำ 8 13.79 
     2.3  นักทรัพยำกรบุคคล 2 3.45 
     2.4 อ่ืน ๆ 2 3.45 
3.  สังกัด 
      3.1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8 13.79 
      3.2  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด        42 52.50 
      3.3 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 5   8.62 
      3.4  สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ 
             บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2   3.45 

  

 จำกตำรำงที่ 1  พบว่ำ ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีดังนี้ 
 

 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 58 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.59 และ
เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 22.41 ด้ำนต ำแหน่งส่วนใหญ่เป็นต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คิดเป็น
ร้อยละ 79.31 รองลงมำ คือ นักวิชำกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 13.79 นักทรัพยำกรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
3.45 และต ำแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.45 
 สังกัดของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำส่วนใหญ่ คือ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 52.50 
รองลงมำ คือ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค คิดเป็นร้อยละ 13.79 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. คิดเป็นร้อยละ 
8.62 และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตำมล ำดับ 
 

 2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน รุ่นที่ 1  แบ่งออกเป็น 
    กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ ได้แก่ 1) หลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ ; สถำปัตยกรรมองค์กรใน
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2) ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
ของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ 3) สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำร  โดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย 

(Policy Lap) 4) หลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ  และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำภำคสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ  



๒๕ 

 

ตำรำงที่ 2  กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ 
 

รายการประเมิน 

 

หลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์ชำติฯของกระทรวงศึกษำธิกำร 
สู่กำรปฏิบัต ิ; สถำปัตยกรรมองค์กรในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

 

ทักษะและ
คุณลักษณะพิเศษ 
ที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนของ
นักวิเครำะห์

นโยบำยและแผนฯ 

 

สร้ำงนวัตกรรมเชิง
นโยบำย 

ยุทธศำสตร์และ
แผนกำรพัฒนำ
ภำค กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดแบบ

บูรณำกำรฯ 

หลักกำรและ
เทคนิคกำร 

แปลงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ 

บทบำทกำรพัฒนำ
ภำคต่ำง ๆ และ

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำภำคฯ 

สู่กำรปฏิบัต ิ

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

วิทยำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในเน้ือหำท่ีใช้พัฒนำ  4.65 0.58 4.89 0.38 4.65 0.52 4.54 0.58 4.50 0.65 
 

วิทยำกรพูดได้ตรงประเด็น ชัดเจน 4.39 0.70 4.83 0.38 4.39 0.67 4.52 0.65 4.44 0.73 
วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ได้เข้ำใจง่ำย 4.21 0.80 4.79 0.45 4.29 0.83 4.48 0.65 4.40 0.78 
วิทยำกรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับพัฒนำ 
มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.54 0.60 4.47 0.64 4.57 0.64 4.60 0.61 4.54 0.61 
 
 

บุคลิกภำพของวิทยำกร 4.47 0.63 4.77 0.43 4.49 0.70 4.62 0.60 4.54 0.71 
เอกสำรประกอบกำรอบรม ชัดเจน 
เข้ำใจง่ำย 3.70 1.02 4.06 1.03 3.82 1.05 3.98 1.04 3.98 1.08 
 

กำรใช้สื่อประกอบมีควำมเหมำะสม 3.93 0.82 4.42 0.60 4.16 0.86 4.40 0.81 4.28 0.93 
 

ระยะเวลำเหมำะสมกับเน้ือหำสำระ 4.12 0.73 4.21 0.79 4.14 0.85 4.22 1.02 4.16 0.87 
เนื้อหำสำระสอดคล้องกับ 
หัวข้อกำรบรรยำย 4.40 0.62 4.55 0.57 4.44 0.64 4.48 0.58 4.44 0.64 
เนื้อหำหน่วยกำรเรียนรู้มีประโยชน์ 
น ำไประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติได้ 4.46 0.60 4.65 0.52 4.46 0.65 4.56 0.58 4.46 0.65 

ค่าเฉลี่ยรายวิชา 4.43 0.60 4.56 0.58 4.20 0.77 4.44 0.71 4.37 0.76 
 

 จำกตำรำงที่ 2  กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชำหลักกำรและเทคนิคกำร
เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติแผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ ; 
สถำปัตยกรรมองค์กรในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ 
คะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด (  = 4.56, S.D. = 0.58)    
 อันดับรองลงมำ คือ สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณำกำร  โดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lap) มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
( = 4.44, S.D. = 0.71)    



๒๖ 

 

 และอันดับสุดท้ำย คือ วิชำทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์ 
นโยบำยและแผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.20, S.D.  
= 0.77)   
 

 สิ่งที่พึงพอใจวิทยำกร  สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ สำมำรถสรุป
รำยวิชำได้ดังนี ้

 
สิ่งท่ีท่านพึงพอใจวิทยากร 

 

วิชำที่ 1 วิชำที่ 2 วิชำที่ 3 วิชำที่ 4 
หลักกำรและเทคนิคกำร       สถำปัตยกรรม 
เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ  องค์กรในกำรขับเคลื่อน                                   
สู่กำรปฏิบัติ                        ยุทธศำสตร์ 
              

ทักษะและคณุลักษณะ
พิเศษที่จ ำเป็นในกำร

ปฏิบัต ิ

สร้ำงนวัตกรรม 
เชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ฯ 

(Policy Lap) 

หลกัการและ
เทคนิคการ 

แปลงนโยบายฯ 

1.เปิดโอกำสให้
ผู้เข้ำร่วมอบรม 
สำมำรถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และแชร์
ประสบกำรณ์จริง 
ที่เรำควรรู ้
2.บุคลิกและกำร
ถ่ำยทอดควำมรูม้ีควำม
ชัดเจนในเนื้อหำ 
3.บรรยำยชัดเจน 
และเห็นภำพชัดเจน 
4.มีควำมกระตือรือร้น
ตลอดเวลำ 
5.สรรหำองค์ควำมรู ้
ที่หลำกหลำยมำให้แก ่
ผู้เข้ำอบรม 
6.มีภมูิควำมรู้
ควำมสำมำรถและตั้งใจ
ถ่ำยทอดควำมรู ้
7.สรุปเรื่องรำวไดด้ ี
น ำเสนอองค์ควำมรู ้
ได้ตรงกับสิ่งท่ีผู้อบรม 
ควรรู ้
 

1.พูดได้น่ำสนใจ  
ไม่น่ำเบื่อ ได้ประโยชน์ 
2.สำมำรสื่อสำรให้
เข้ำใจได้ง่ำย กระชับ
และได้ใจควำม 
3.มีควำมรู้และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ได้ดีมำก 
4. สื่อสำรเข้ำใจง่ำย  
5.ใช้สื่อในกำรน ำเสนอ
ได้ดเียี่ยมและมีควำมคดิ
แปลกใหม ่
6. แสดงถึงควำมรู้ด้ำน
ดิจิทัลอย่ำงเชี่ยวชำญ 
ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ได้ตรง
ประเด็น  
7.สำมำรถพูดเรื่องยำก
ให้เป็นเรื่องง่ำย 

1.มีควำมตั้งใจท่ีจะ
ถ่ำยทอดควำมรู ้
2. มีควำมรู้
ควำมสำมำรถรอบด้ำน 
3. อธิบำยและ 
สื่อควำมหมำย 
ได้ชัดเจน ถ่ำยทอด
ควำมรู้ได้ดมีำก 
 
 

1. เป็นผูม้ีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำก 
2.ถ่ำยทอดได้ชัดเจน 
ดีมำก 
3.จ ำลองเหตุกำรณ์
จำกสถำนกำรณ์จริง 
5.อธิบำยเพื่อน ำเข้ำสู่
กิจกรรมได้อย่ำงเข้ำใจ 
และมองเห็นภำพ 
 

1.พูดได้ชัดเจน 
2.มีบุคลิกภำพท่ีด ี
3. มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำก 
4.มีควำมพยำยำม 
ที่จะอธิบำยกำร
เช่ือมโยง ยุทธศำสตร์
แปลงสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเห็นภำพชัดเจน 
5. มีควำมตั้งใจ 
สูงมำกในกำรพัฒนำ 
 

 

 

 



๒๗ 

 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
 

วิชำที่ 1  วิชำที่ 2  วิชำที่ 3  วิชำที่ 4  
หลักกำรและเทคนิคกำร            สถำปัตยกรรม  
เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ      องค์กรในกำรขับเคลื่อน  
      สู่กำรปฏิบัติ                      ยุทธศำสตร ์ 

 

ทักษะและคณุลักษณะ 
พิเศษท่ีจ ำเป็นในกำร

ปฏิบัติ  

สร้ำงนวัตกรรม  
เชิงนโยบำย  
ยุทธศำสตร์ฯ  
(Policy Lap)  

หลักกำรและ เทคนิค
กำรแปลงนโยบำยฯ  

1.ควรมีเอกสำร 
ประกอบกำรอบรมโดย 
อำจจะส่งลิงค์ใหผู้้เข้ำรับ
กำรอบรมพรินต์มำเอง 
2.ควรมีกำรพัฒนำอย่ำง  
ต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีกำร/ 
เทคนิคกำรบรรยำย 
3.ควรมีจอโปรเจกตเ์ตอร์  
หรือจอทีวีติดตั้งใน 
หลำยดำ้น เพื่อสอดคล้อง
กับกำรจัดห้องอบรม 
4.ควรอธิบำยรำยละเอยีด  
ใน "เทคนิค" ในกำร 
 เชื่อมโยงฯ ให้เห็นภำพ 
อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 
5.ควรจดัหลักสูตรต่อยอด  
โดยใช้กลุ่มเป้ำหมำย  
คนเดิม เพื่อกำรเปลีย่น   
วิธีคิด   
 

1.ควรมีเอกสำรแจก   
ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม  
2.ควรเพิ่มเวลำ 
มำกกว่ำน้ี เพื่อให้กลุ่ม 
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้   
3.อยำกให้อธิบำยช้ำ ๆ 
เพื่อควำมเข้ำใจส ำหรับ 
นักวิเครำะหม์ือใหม ่
ได้เข้ำใจไปพร้อม ๆ กับ
นักวิเครำะหฯ์ ที่มี
ประสบกำรณ ์

1.ระยะเวลำน้อยไป 
ควรเพิ่มเวลำ 
2.ระยะเวลำไม่เหมำะ
กับเนื้อหำและควรมี
กำรพัฒนำต่อยอด
ต่อไป 
3.ระยะเวลำรวบรัด
เกินไป 
4.ควรมีเอกสำรแจก
ในกำรอบรม 

1.ควรมีเอกสำรแจก 
2.ควรเพิ่มระยะเวลำ 

1.ควรมีเอกสำรแจก 
2.ควรเพิ่มระยะเวลำ 

   

ข้อเสนอแนะ  ควรจัดหลักสูตรต่อยอดโดยใช้กลุ่มเป้ำหมำยคนเดิมเพ่ือกำรเปลี่ยนวิธีคิด 
 

   3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา 
 กำรประเมินผลหลักสูตรกำรพัฒนำ หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนรุ่นที่ 1 พบว่ำ   
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ตำรำงที่ 3  ผลกำรประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ  
 

เน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรียนรู้ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 1 

 
แปลค่า   S.D. 

1. โครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำมเหมำะสม 4.50 0.71 มำกที่สุด 
2. เนื้อหำวิชำของหลักสตูรมีควำมเหมำะสม 4.39 0.76 มำกที่สุด 
    - หลักกำรและเทคนิคกำรเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 4.38 0.88 

 
มำกที่สุด 

    - ทักษะและคณุลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนของนักวิเครำะห์นโยบำย
และแผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร ์ 4.47 0.89 

 
มำกที่สุด 

    - สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดแบบบรูณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lab) 4.42 0.86 

 
มำกที่สุด 

    - หลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคตำ่งๆ 
 และแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำรสู่กำรปฏิบตัิ 4.36 0.88 

 
มำกที่สุด 

    - สถำปัตยกรรมองค์กรในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรพฒันำที่ยั่งยืน 4.38 0.88 มำกที่สุด 
3. เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของหลกัสูตรสอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์ของหลักสตูรในระดับใด   4.40 0.86 

 
มำกที่สุด 

     - หลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏริูปประเทศ 
       นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัต ิ 4.36 0.90 

 
มำกที่สุด 

     -ทักษะและคณุลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนของนักวิเครำะห ์
      นโยบำยและแผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ 4.42 0.73 

 
มำกที่สุด 

     - สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด และ 
       จังหวัดแบบบูรณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lab) 4.44 0.74 

 
มำกที่สุด 

     - หลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง  ๆ 
       และแผนพัฒนำกำรศึกษำภำคกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำร 
       สู่กำรปฏิบัต ิ 4.43 0.71 

 
 

มำกที่สุด 
     - สถำปัตยกรรมองค์กรในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 4.44 0.70 มำกที่สุด 
4. เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของหลกัสูตรเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปพัฒนำงำน 4.42 0.73 มำกที่สุด 
     - หลักกำรและเทคนิคกำรเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำย 
       และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ 4.30 0.74 

 
มำกที่สุด 

      -ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์  
      นโยบำยและแผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร ์ 4.50 0.71 

 
มำกที่สุด 

      - สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัดและ 
      จังหวัดแบบบูรณำกำรโดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lab) 4.50 0.71 

 
มำกที่สุด 

     - หลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ 
        และแผนพัฒนำกำรศึกษำภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติ 4.39 0.76 

 
มำกที่สุด 

     - สถำปัตยกรรมองค์กรในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 4.38 0.88 มำกที่สุด 
5.กิจกรรมกำรพัฒนำในหลักสตูรเอื้อต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เข้ำ
รับกำรพัฒนำ 4.47 0.89 

 
มำกที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.40 0.79 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 88.03 
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 จำกตำรำงที่ 3 กำรประเมินผลหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
รุ่นที่ 1 พบว่ำ 
 โดยภำพรวมผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด (  = 4.40  S.D. = 0.79) 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมคิดเห็นอันดับสูงสุดที่คะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน 
ด้ำนโครงสร้ำงของหลักสูตร ด้ำนกำรจัดล ำดับเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตร และด้ำนเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปพัฒนำงำน คือ ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
ของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์  และสร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณำกำร โดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย 
(Policy Lab) มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด (  =  4.50, S.D. = 0.71)    
 อันดับรองลงมำ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมคิดเห็นที่คะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน ด้ำนเนื้อหำวิชำของ 
หลักสูตรและกิจกรรมกำรพัฒนำในหลักสูตรเอื้อต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.47, S.D. = 0.89)     

และอันดับสุดท้ำย คือ เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปพัฒนำงำน  
เกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ  
กระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด (  = 4.30, S.D. = 0.74)    
 

6. ระยะเวลาที่เหมาะสม      
 - 3 วัน      
 - 4 วัน   (4 รำย)     
 - 5 วัน   (3 รำย)   
 - 7 วัน   (2 รำย)    
 - 10 วัน       
           - อยู่ระหว่ำง 5 – 7 วัน  โดยเพิ่มระยะเวลำแต่ละเรื่องให้มำกขึ้น   
 

7. วิชาใดที่ควรจัดให้มีเพิ่มเติม  
          1) เครื่องมือและกำรก ำกับติดตำม (2 รำย)   
           2) กำรจัดท ำแผนตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ (2 รำย) 
           3) เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT และกำรก ำหนดตัวชี้วัด (3 รำย)   
       4) กำรเชื่อมโยงสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
       5) บทบำทหน้ำที่และกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพรำะทุกคนมำจำหลำกหลำยต ำแหน่ง 
     6) ต่อยอดกำรคิดวิเครำะห์เชิงระบบอย่ำงบูรณำกำร (3 รำย)   
    7) กำรสร้ำงนวัตกรรมนโยบำย  (2 รำย)  
    8) ข้อมูลสำรสนเทศ, งบประมำณ, กำรติดตำม (eMENSCR) ฯลฯ 
   9) ทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นเพรำะต้องน ำไปปฏิบัติงำน 
   10) หลักกำรและเทคนิคกำรแปลงนโยบำย  
  11) ควำมรู้ที่จ ำเป็นแต่เป็นจุดอ่อนตำมแบบใบงำน 
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8. วิชาใดที่ไม่ควรมี 

 - ไม่มี - 
 

9. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้ 
 1) ตระหนักถึงควำมส ำคัญและบทบำทหน้ำที่ของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ 
 2) มีแนวทำงในกำรจัดท ำแผน 
 3) ได้รับควำมรู้และวิธีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 4) ได้องค์ควำมรู้และเครือข่ำยสัมพันธ์ 
 5) เพ่ิมศักยภำพนักวิเครำะห์ฯ 
 6) ท ำให้มองเห็นภำพองค์รวมและเทคนิคกำรสร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย 
 7) ได้รับควำมรู้ในกำรปฏิบัติจริง 
 8) พัฒนำตนเอง พัฒนำงำน 
 9) ได้รับควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนได้ 
 10) เพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจให้มีมำกข้ึน 
 11) ไดเ้ทคนิคและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ 
 12) มีควำมเข้ำใจเทคนิคกำรเขื่อมโยงยุทธศำสตร์และกำรท ำ Policy Lab 
 13) ได้เรียนรู้วิชำชีพของกำรเป็นนักวิเครำะห์ 
 14) น ำไปปรับใช่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดได้ 
 15) ช่วยให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

10. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1) ควรพัฒนำวิชำที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม  
 2) เพ่ิมทีมวิทยำกรให้หลำกหลำย  
 3) ควรจ ำลองเหตุกำรณ์ตั้งแต่ขั้นกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT  
 4) ควรจัดต่อเนื่อง 
  5) ควรจัดศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจ หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

รุ่นที่ 1  พบว่ำ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ตำรำงที่ 4  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
 

ประเด็น 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 1 

  S.D. แปลค่า 
ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา 
1. ควำมรู้ แนวคดิ ทักษะ ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำกกำรพัฒนำ 4.68 0.59 มำกที่สุด 
2. เนื้อหำสำระเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัต ิ 4.72 0.54 มำกที่สุด 
3. กิจกรรมกำรพัฒนำเอื้อต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถ 4.58 0.67 มำกที่สุด 
4. สัดส่วนกำรพัฒนำภำคทฤษฏีกับภำคปฏิบัติ มีควำมเหมำะสม 4.38 0.75 มำกที่สุด 
5. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำไปใช้ในกำรพัฒนำงำนได้ 4.60 0.64 มำกที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ี และวิทยากร 
6. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสภุำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.88 0.33 มำกที่สุด 
7. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและเป็นกันเอง 4.88 0.39 มำกที่สุด 
8. เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถช่วยแก้ไขปญัหำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำได ้ 4.76 0.52 มำกที่สุด 
9. วิทยำกรจดักิจกรรมกำรเรียนรูท้ี่เอื้ออ ำนวยต่อกำรเรยีนรู้ 4.62 0.78 มำกที่สุด 
10.วิทยำกรโดยรวมมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเสรมิสร้ำง 
     ควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ให้กับผู้เขำ้รับกำรพัฒนำ 

 

4.60 
 

0.81 
 

มำกที่สุด 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
11. ควำมชัดเจนของกำรติดต่อประสำนงำน 4.60 0.53 มำกที่สุด 
12.ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรประสำนงำน 4.70 0.51 มำกที่สุด 
13.ควำมครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอนกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 4.66 0.56 มำกที่สุด 
14.ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย  ช้ีแจง 4.56 0.58 มำกที่สุด 
15.กำรให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 4.76 0.48 มำกที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
11. บริกำรอินเตอร์เนต็รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 3.78 1.13 มำก 
12. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสม 4.44 0.67 มำกที่สุด 
13. สถำนท่ีด ำเนินกำรพัฒนำ มีควำมเหมำะสม 4.48 0.68 มำกที่สุด 
14. อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มีคณุภำพ 4.80 0.45 มำกที่สุด 
15. เอกสำรประกอบกำรพัฒนำมคีุณภำพ 3.92 1.21 มำก 

ค่าเฉลี่ย  4.57 0.64 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 91.40 

 

 จำกตำรำงที่ 4  กำรประเมินผลควำมพึงพอใจ รุ่นที่ 1  พบว่ำ 
 

 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนโดยภำพรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด  (  = 4.57, S.D. = 0.64)   
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกรใน
อันดับสูงสุด คือ กำรให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและเป็นกันเอง และให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ ยิ้ม
แย้มแจ่มใสต่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด (  =  4.88, S.D. = 0.33 และ 
0.39) ตำมล ำดับ   



๓๒ 

 

 อันดับรองลงมำ คือ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มมี
คุณภำพมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด (  = 4.80, S.D. = 0.45)    
 และอันดับสุดท้ำย คือ บริกำรอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
มำก (  = 3.78, S.D. = 1.13)   
 

สิ่งที่พึงพอใจ 
 1) เนื้อหำสำระและหัวข้อกำรอบรม 
 2) เจ้ำหน้ำที่บริกำรดีทุกอย่ำง 
 3) มีควำมรู้เพิ่มขึ้น 
 4) วิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ยิ้มแย้ม แจ่มใส ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงดี 
 5) กำรได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำต่อยอดในกำรท ำงำนจริงเเละกำรบริกำรที่ดีของ  
                  เจ้ำหน้ำที ่
 6) เนื้อหำสำระและหัวข้อกำรอบรม 
 7) เนื้อหำหลักสูตรสำมำรถใช้ได้ในชีวิตจริง 
 8) เนื้อหำสำระและหัวข้อกำรอบรม 
 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
 1) ควรมีหลำกหลำย..หรือมีทีมเปลี่ยนกัน..วิยำกรคนเดียวท ำให้เกิดควำมล้ำในวันหลัง 
 2) ไม่มีเอกสำร ท ำให้ต้องเปิดอ่ำนทำงมือถือ ไม่สะดวกมำก ๆ 
 3) เอกสำรประกอบกำรอบรม 
 4) สื่อที่ใช้ เช่น PowerPoint 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ระยะเวลำน้อย 
 2) ควรปรับปรุงสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
 3) ควรจัดหลักสูตรลักษณะนี้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ และเป็นกำรกระตุ้น 
 4) ควรเพิ่มสัญญำณอินเตอร์เน็ตในห้อง 
 5) ควรมีเวลำให้ฝึกปฏิบัติมำกกว่ำนี้และควรแบ่งกลุ่มเป็นภำคและจังหวัดในภำคร่วมกันคิด โดยให้  
                 ปฏิบัติจริง 
 6) ควรแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

บทท่ี 5 

 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำค หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  รุ่นที่ 1 มีผลกำร
ด ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้  
 

 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 58 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.59 และ
เพศชำย คิดเป็นร้อยละ  22.41 ด้ำนต ำแหน่งส่วนใหญ่เป็นต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คิดเป็น
ร้อยละ 79.31 รองลงมำ คือ นักวิชำกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 13.79 นักทรัพยำกรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 3.45 
และต ำแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.45 
 สังกัดของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำส่วนใหญ่ คือ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 52.50 
รองลงมำ คือ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค คิดเป็นร้อยละ 13.79 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. คิดเป็นร้อยละ 
8.62 และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 3.45  
 
 

ผลการประเมินการพัฒนา ประกอบด้วย 
 1. ผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 2. ผลกำรประเมินวิทยำกรรำยวิชำ  
 3. ผลกำรประเมินหลักสูตร  
 4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 

1.  ผลการประเมินการเรียนรู้  
           ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  รุ ่นที ่ 1 
จ ำนวน 58 คน ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำทั้ง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้  
  1) ด้ำนระยะเวลำกำรพัฒนำ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนเวลำครบ
ตำมหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100   
   2) ด้ำนหลักสูตร พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนหลักสูตรครบตำม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  

  3) ด้ำนพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำนพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100    
 

2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา  
 กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชำหลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ ; สถำปัตยกรรมองค์กรใน
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด 
(  = 4.56, S.D. = 0.58)    

 



๓๔ 

 

 อันดับรองลงมำ คือ สร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณำกำร  โดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lap) มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
( = 4.44, S.D. = 0.71)    
 และอันดับสุดท้ำย คือ วิชำทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.20, S.D. 
= 0.77)   
  

3. ผลการประเมินหลักสูตร 
 กำรประเมินผลหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พบว่ำ 
โดยภำพรวมผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดับคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด (  = 4.40  S.D. = 0.79) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำมีควำมคิดเห็นอันดับสูงสุดที่คะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน คือ ด้ำนโครงสร้ำงของหลักสูตร ด้ำนกำรจัดล ำดับ
เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตร  และด้ำนเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อกำร
น ำไปพัฒนำงำน ได้แก่ ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนในกำรสร้ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ และสร้ำงนวัตกรรมเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำภำค 
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณำกำร โดยผ่ำนห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบำย (Policy Lab) มีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดับมำกที่สุด (  =  4.50, S.D. = 0.71)    
 อันดับรองลงมำ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมคิดเห็นที่คะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน คือ เนื้อหำวิชำของ
หลักสูตร และกิจกรรมกำรพัฒนำในหลักสูตรเอื้อต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.47, S.D. = 0.89)    
 และอันดับสุดท้ำย คือ เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปพัฒนำงำน 
เกี่ยวกับหลักกำรและเทคนิคกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด (  = 4.30, S.D. = 0.74) 

 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.64)   
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่และวิทยำกรในอันดับ
สูงสุด คือ กำรให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและเป็นกันเอง และให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( = 4.88, S.D. = 0.33 และ 
0.39)  
 อันดับรองลงมำ คือ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มมี
คุณภำพมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด (  = 4.80, S.D. = 0.45)    
 และอันดับสุดท้ำย คือ บริกำรอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
มำก (  = 3.78, S.D. = 1.13)   
 



๓๕ 

 
 

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1) ควรจัดหลักสูตรต่อยอดโดยใช้กลุ่มเป้ำหมำยคนเดิมเพ่ือกำรเปลี่ยนวิธีคิด 
 2) ควรพัฒนำวิชำที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม  

 3) ควรเพ่ิมทีมวิทยำกรให้หลำกหลำย และเพ่ิมระยะเวลำให้อยู่ระหว่ำง 4 - 5 วัน 
 4) ควรจ ำลองเหตุกำรณ์ตั้งแต่ขั้นกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT  

 5) ควรจัดให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  6) ควรจัดศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค 

 วิทยากร วิชาหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ 

                 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 

                 หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบายฯ  

นางสาวนิติยา หลานไทย  
วิทยากร วิชาทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นของ 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

 

ภาพรวมการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระหว่างวิทยากรผู้เข้ารับการพัฒนา 

และผู้บริหารโครงการหลักสูตรการเสรมิสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1  


