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ค าน า 
 

                    สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท าหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
จ านวน 2 รุ่น ให้เป็นนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย และช่วยให้การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
การด าเนินงานด้านการศึกษาของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ที่มีทิศทาง  และความพร้อมในการ 
จัดการศึกษาที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งเพ่ือตอบสนองหรือ
รองรับการพัฒนาก าลั งคน โดยได้ด าเนินการพัฒนา รุ่นที่  1 เมื่อวันที่  22 - 25 กรกฎาคม 2562  
และด าเนินการพัฒนารุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                    สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผล 
การด าเนินการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนตามหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้  
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการพัฒนาโครงการในโอกาสต่อไป  
 
 

                                       กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย 
                                     สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
      
  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมี
ระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การ 
เป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้น านโยบายของรัฐบาลด้าน
การศึกษามาก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ 
และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  
ของประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด 
โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความส าคัญดังกล่าว จึงอนุมัติให้
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อน        
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาค มีภารกิจที่ส าคัญคือ การอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น 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 าแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด การติดตาม ประเมินและรายงานผล ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ในที่สุด  
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  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจึงจัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 รุ่น  
โดยด าเนินการพัฒนารุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5101 และรุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
 
วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือสรุปผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

2. เพื่อรายงานผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาตามหลักสูตร
การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวม ผู้เข้ารับการพัฒนา 2 รุ่น จ านวน 110 คน  
 
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา 
  1. ประชุมคณะท างานด าเนินการพัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนา  ได้แก่ การขออนุมัติจัดกิจกรรม 

การแต่งตั้งคณะท างาน การเชิญวิทยากร การแจ้งส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา และการบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
  3. ประสานงานห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม  
  4. ด าเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา  
  5. ประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินวิทยากร ประเมินหลักสูตรการพัฒนา  และประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา  
  6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา  
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการพัฒนา 
  รุ่นที่ 1 ด าเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5101 
และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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วิทยากร 
  1. นางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (หมอองค์กร) ระดับกระทรวง จังหวัด สถาบันการศึกษาและส่วน
ราชการ 
  2. นางสาวนิติยา  หลานไทย ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป.   
  3. นายดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

 

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นค่าพาหนะ                     
ในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

                       

โครงการ : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 

1. หลักสูตร : การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กิจกรรมที่ 8.2) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบ
วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ
มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยใน
ยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้น านโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามาก าหนดเป็น
นโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความต้องการของ
ทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความส าคัญดังกล่าว จึงอนุมัติให้สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาค  
มีภารกิจที่ส 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 รวมทั้ง 
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น           
รูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ในที่สุด  
 
 
 

 



 

 

-5- 
 

  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงจัดท าหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 

4.  เป้าหมาย 
  4.1 เชิงปริมาณ : บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 320 คน ดังนี้  

     1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 
คน รวมเป็น 80 คน   

      2)  หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน    

     3) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน    

     4) หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน  

  4.2 เชิงคุณภาพ : 
    1) ผู้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
    2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

5. วิธีด าเนินการ 

 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ธันวาคม 2561 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท า
หลักสูตร 

มกราคม - กุมภาพันธ์  2562 
เมษายน - พฤษภาคม 2562 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่

หลักสูตรก าหนด 
มกราคม – มิถุนายน 2562 

ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการ
ด าเนินการพัฒนา 
 

มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 
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6. สถานที่ด าเนินการ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 
 
8. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส าหรับด าเนินการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค จ านวน 4 หลักสูตร รายละเอียด
ดังนี้ 

       8.1 กิจกรรม: หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด าเนินการพัฒนา  
จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 760 
                1) ค่าอาหารกลางวัน ( 4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  480 
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 280 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 32,640 
                1) ค่าอาหารเช้า (10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)  2,400 
                2) ค่าอาหารกลางวัน  (10 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)  4,000 
                3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 1,400 
                4) ค่าอาหารเย็น  (10 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)  2,000 
                5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 12 ชม. x 1,200 บาท) 14,400 
                6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (1 คน x 1,000 บาท) 1,000 
                7) ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุม (6 คน x 800 บาท) 4,800 
                8) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าประชุม ( 6 คน x 240 บาท) 1,440 
                9) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา 1,200 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด  จ านวน 2 รุ่น 327,360 
               ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุ่นละ 163,680 
               1) ค่าอาหารเช้า (45 คน x 3 มื้อ x 120 บาท)  16,200 
               2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 3 วัน x 70 บาท ) 9,450 
               3) ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 3 มื้อ x 200 บาท)  27,000 
               4) ค่าอาหารเย็น  (45 คน x 2 มื้อ x 200 บาท) 
               5) ค่าสมนาคุณวิทยากร  (3 คน x 1,200 บาท x 24 ชม.)          
  

18,000 
86,400 

 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล มิถุนายน - กันยายน 2562 
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการ

ด าเนินโครงการ สิงหาคม - กันยายน 2562 
สิงหาคม - กันยายน 2562 
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               6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร  (3 คน x 1,000 บาท)  
               7) ค่าซักเครื่องนอน (40 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท)  
               8) ค่าวัสดุ                              
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา 

 
         

              3,000 
              2,000 
              1,630 
             1,760 

               1) ค่าอาหารกลางวัน   (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 480 
               2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 280 
               3) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ 1,000 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล                                                                         7,480 
               ก. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
                   1) ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 480 
                   2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 280 
               ข. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
                   1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 2 วนั) 1,920 
                   2) ค่าพาหนะเดินทาง (4 คน x 1,200 บาท ) 4,800 
                                                                 รวมทั้งสิ้น 370,000 

 
        8.2 กิจกรรม : หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการพัฒนา

จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  
 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชมุคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 38,850 
                1) ค่าอาหาร (15 คน x 2 วัน x 520 บาท)  15,600 
                 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 วัน x 70 บาท) 2,100 
                3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท) 7,200 
                4) ค่าพาหนะเดินทาง  (11 คน x 1,200 บาท) 13,200 
                5) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา 750 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด จ านวน 2 รุ่น 326,120 
               ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุ่นละ 163,060 
                1) ค่าอาหาร (46 คน x 4 วัน x 520 บาท)  95,680 
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (46 คน x 4 วัน x 70 บาท ) 12,880 
                3) ค่าสมนาคุณวิทยากร  (2 คน x 1,200 บาท x 20 ชม.) 48,000 
                4) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร  (2 คน x 1,200 บาท ) 2,400 
                5) ค่าซักเครื่องนอน (42 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท ) 2,100 
                6) ค่าวัสด ุ 2,000 
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ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา                           5,030 
                1) ค่าอาหาร (7 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)                                                   840 
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)                              490 
                3) ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุม (2 คน x 1,200 บาท )                           2,400 
                4) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ                                                1,300 
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล                                                              ไม่ใช้งบประมาณ 
                                                                                      รวมทั้งสิ้น           370,000 
 

       8.3 กิจกรรม : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการพัฒนาจ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี้ 

 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 760 
              1) ค่าอาหารกลางวัน ( 4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  480 
               2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 280 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 32,640 
               1) ค่าอาหารเช้า  (10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)  2,400 
               2) ค่าอาหารกลางวัน  (10 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)  4,000 
                3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 1,400 
               4) ค่าอาหารเย็น  (10 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)  2,000 
               5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 12 ชม. x 1,200 บาท) 14,400 
               6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (1 คน x 1,000 บาท) 1,000 
               7) ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุม (6 คน x 800 บาท) 4,800 
               8) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าประชุม (6 คน x 240 บาท) 1,440 
               9) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา 1,200 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด จ านวน 2 รุ่น 327,360 
               ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุ่นละ 163,680 
                1) ค่าอาหารเช้า (45 คน x 3 มื้อ x 120 บาท)  16,200 
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 6 มื้อ x 35 บาท ) 9,450 
                3) ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 3 มื้อ x 200 บาท)  27,000 
                4) ค่าอาหารเย็น  (45 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)  18,000 
                5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 1,200 บาท x 24 ชม.) 86,400 
                6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (3 คน x 1,000 บาท ) 3,000 

                7) ค่าซักเครื่องนอน (40 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท ) 
                8) ค่าวัสด ุ
 
 

 

2,000 
1,630 
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ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา 
                1) ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
                3) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ                         
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล                  

 
 

1,760 
480 
280 

1,000 
              7,480 

ก. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
                1) ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 480 
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) 
               ข. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
                 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 240 บาท x 2 วัน) 
                 2) ค่าพาหนะเดินทาง  (4 คน x 1,200 บาท) 
                 รวมทั้งสิ้น                                                                                                 

280 
1,920 
1,920 
4,800 

370,000 
                                   

            8.4 กิจกรรม: หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริต
ด าเนินการพัฒนาจ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่น บาทถ้วน)รายละเอียดดังนี้ 

 
รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร 32,650 
                1) ค่าอาหาร (15 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)  3,000 
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 1,050 
                3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท) 14,400 
                4) ค่าพาหนะเดินทาง  (11 คน x 1,200 บาท) 13,200 
               5) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา 1,000 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด จ านวน 2 รุ่น 332,320 
               ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุ่นละ 166,160 
                1) ค่าอาหาร (46 คน x 4 วัน x 520 บาท)  95,680 
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (46 คน x 4 วัน x 70 บาท) 12,880 
                3) ค่าสมนาคุณวิทยากร  (2 คน x 1,200 บาท x 21 ชม.) 50,400 
                4) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (2 คน x 1,200 บาท) 2,400 
                5) ค่าซักเครื่องนอน (42 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท) 2,100 
                6) ค่าวัสด ุ 2,700 
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ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา 5,030 
                1) ค่าอาหาร (7 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
                2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
                3) ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุม (2 คน x 1,200 บาท) 
                4) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ 

840 
490 

2,400 
1,300 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล                  ไม่ใช้งบประมาณ 
                                                                 รวมทั้งสิ้น 370,000 

 
      8.5 กิจกรรม: ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานผลโครงการ  เป็นเงิน 20,000 บาท  

(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ขั้นตอนที่ 7 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานผลโครงการ 20,000 
                1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 8 มื้อ x 35 บาท) 2,800 
               2) ค่าอาหาร (10 คน x 4 มื้อ x 120 บาท) 4,800 
                 3) ค่าวัสดุและจัดท ารูปเล่มรายงาน   12,400 

 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

    9.1 ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
   1) การจัดท าหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2) จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
   3) บุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับการพัฒนาไม่สามารถมาเข้ารับการพัฒนาได้ตามวัน เวลาที่

ก าหนดที่อาจส่งผลให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 

   1)  ศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร 

   2)  เพ่ิมระยะเวลาและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาให้มากขึ้น 
   3)  คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าจ านวนที่ก าหนดและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการให้

มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 
 

10. การประเมินผล 
  10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการพัฒนาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  10.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรโดยสอบถามความพึงพอใจ 

และไม่พึงพอใจตอ่การให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 

 



 

 

-11-  
 

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  11.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
  11.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนามีต่อการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่

ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  12.1 บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ มีศักยภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมใน

การปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  12.2 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย  กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาท
การพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้ น ๆ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการ พิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในระดับจังหวัด ก ากับ 
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค  ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  
๖ ภาคข้ึนอีก เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
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ในระดับภาคแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถบริหารงาน แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื ่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในระดับภาค และบูรณาการแผนของส่วนราชการ และ
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาคเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็น
ปัญหาในระดับภาคและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้เรียน ประชาชนด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” และเป้าหมายการพัฒนา       
ประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รองรับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลาย 
ของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ รวมทั้งโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิด
ความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง นอกจากนี้ปัจจัยด้านการ 
เปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้า
ออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียน
หรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้นเป็นต้น รวมทั้งการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ
ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจหรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในขณะที่องค์กรที่มิใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจ
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น 
  จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 
ของประเทศไทย ลักษณะงานตามอ านาจหน้าที่และเป้าหมายการบริหารและจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องใช้ต าแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน”  
ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางของระบบราชการ ๔.๐ ที่เน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดยรัฐบาลได้ผลักดันแนวคิดห้องปฏิบัติการภาครัฐ  
ทั้ง Future Lab, Policy Lab และ Government Lab มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
โดยใช้ความรู้รอบ รู้กว้าง รู้ลึก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดเชิงออกแบบ ความคิดเชิงวิเคราะห ์
ความคิดเชิงประยุกต์ ความคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดเชิงองค์รวม ความคิดเชิงเปรียบเทียบ ความคิด
เชิงบูรณาการ ความคิดเชิงมโนทัศน์ ความคิดเชิงอนาคต และความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ และใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองเป็นแหล่ง  “ปล่อยของ” “ปล่อยความคิด
สร้างสรรค”์ และ “ปล่อยพลัง” ที่เก็บอยู่ภายในตัวบุคคลขององค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน
ที่สามารถร่วมกันท างานแบบเครือข่ายที่มาจากหลายศาสตร์และหลายช่วงวัย ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง
เป็น “สถานที่ปลอดภัย” ในการแสดงความคิดเห็น ระดมสมองในการสร้างต้นแบบใหม่ ๆ เรียกว่า “นวัตกรรม
เชิงนโยบาย” ซึ่งนวัตกรรมเชิงนโยบายเป็นทางออกทางหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเราต้องการ  
“วิธีคิด” ใหม่ ๆ และ “วิธีปฏิบัติ” ใหม่ ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “ทางออก” ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  ดังนั้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งระดับกระทรวง ระดับภาคและจังหวัดจะต้อง
ปรับบทบาทจากการเป็นผู้สร้างนโยบายเองเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือเพื่อ
เปิดพื้นที่การสร้างสรรค์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการและนวัตกรรม ใหม่ ๆ 
ในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับภาคและจังหวัดที่มีการพูดคุยและฟังกันมากขึ้น ระหว่าง
ฝ่ายที่มีความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา โลกทัศน์และอุดมคติที่ต่างกัน เป็นผู้ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนนั้นอย่างมืออาชีพ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มี
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อสร้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แบบยุคใหม่ให้เป็นนวัตกรนักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาที่
ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยในระดับพื้นท่ีและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
               ๑. เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคและ
จังหวัดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
               ๒. เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน  มีทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติ             
ที่สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
               ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายให้เป็นนักนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายให้มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหา  
ในระดับภาคและจังหวัดที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย เป้าหมายการพัฒนาประเทศและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
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๓. โครงสร้างหลักสูตร 
       หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ประกอบด้วย  
4 วิชา จ านวน 21 ชั่วโมง ดังนี้  
          วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  จ านวน 3 ชั่วโมง 
          วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ชั่วโมง                            
          วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด  
และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเก่ียวกับนโยบาย (Policy Lab) จ านวน 6 ชั่วโมง 
          วิชาที่ ๔ หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

4. ระยะเวลาในการพัฒนา  
          หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ใช้เวลาในการพัฒนา 
จ านวน 21 ชั่วโมง  
 
5. แนวทางการพัฒนา  
  แนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการ ดังนี้  
      5.1 ใช้กระบวนการ Active Learning  
  5.2 การบรรยาย  
  5.3 การคิดวิเคราะห์  
  5.4 กรณีศึกษา  
  5.5 การท ากิจกรรมกลุ่ม  
  5.6 การอภิปรายกลุ่ม  
  5.7 การฝึกปฏิบัติจริง  
  5.8 กิจกรรม Reflection and AAR  
  5.9 การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ  
 
6. ส่ือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา  
  6.1 เอกสารประกอบการพัฒนา  
  6.2 PowerPoint  
  6.3 วีดีทัศน์  
  6.4 ใบงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  
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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 เป็นบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน  
     9.5 เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

10. คุณสมบัติของวิทยากร  
      10.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชานั้นเป็นอย่างดี  
  10.2 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นอย่างดี  
  10.3 สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม  
  10.4 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี  
  10.5 มีหลักจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่  
 

11. รายละเอียดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา (เนื้อหาสาระ โครงร่างของวิชา)  
 

วิชาที ่1  หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและ 
  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จ านวน 3 ชั่วโมง  
 

ค าอธิบายรายวิชา   
  ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคิดและเทคนิคการค้นหาและวินิจฉัยปัญหา หาความต้องการ 
ของปัญหาได้ทันต่อสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศไทย สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด  รวมทั้งหลักการ 
และเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหา วินิจฉัยปัญหา และหาความต้องการของ
ปัญหาได้ สามารถก้าวทันต่อสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด 
  2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ   
  3. เพ่ือสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโต้   
ภัยคุกคามจากภายนอก 
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เนื้อหาสาระ                    
             1. หลักคิดการวินิจฉัย (Diagnosis) เพ่ือค้นหาปัญหา วินิฉัยปัญหาและหลักคิดการค้นพบ 
(Discovery) ความเข้าใจปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นที่ในการบริหารและจัดการศึกษาที่เกิดจาก
สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 
สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด 
         2. เครื่องมือและเทคนิคการค้นหาปัญหา วินิจฉัยปัญหา (Diagnosis) และการค้นพบ 
(Discovery) ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนพ้ืนที่ในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละข้ันตอนเสมือนการวางแผนที่การเดินทาง (Journey mapping) เครื่องมือ 
การใช้การ์ดความหวังและความหวาดกลัวเพ่ือวิเคราะห์ความหวังและความหวาดกลัวของประชาชนและระดม
สมองจากกลุ่มเป้าหมาย 
  3. เทคนิคการประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (SWOT Analysis) เพ่ือสะท้อนให้เห็นจุด
แข็งและจุดอ่อนของขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโต้ภัยคุกคามจากภายนอกโดยใช้เทคนิค  
7S’s Model และPESTE  Analysis 
 
แนวทางการพัฒนา  
  1. บรรยาย 
  2. กรณีศึกษา 
 
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
  1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
  2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรอืโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้  
  3. ภาพยนตร์  
 
การประเมินผล  
  1. ประเมินชิ้นงาน  
  2. กิจกรรม Reflection and AAR  
  3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
 
 

วิชาที่ 2  ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์  จ านวน 6 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดการน าทักษะและคุณลักษณะพิเศษท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในการสร้ างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  
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วัตถุประสงค ์
  1. เ พื ่อให้ม ีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการและเทคนิคเกี ่ยวกับทักษะและ
คุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  2. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับทักษะและ
คุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้  
 
เนื้อหาสาระ 
  1. หลักการ แนวคิดและการน าทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการเจรจาต่อรอง 
  2. หลักการ แนวคิดและการน าคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้คุณลักษณะพิเศษการโน้มน้าวชักจูง 
และการตัดสินใจ  
 
แนวทางการพัฒนา  
                  1. บรรยาย 
                  2. กิจกรรมกลุ่ม 
 
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
                  1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
                  2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรอืโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้  
       3. ภาพยนตร์  
 
การประเมินผล  
      1. ประเมินชิ้นงาน  
       2. กิจกรรม Reflection and AAR 
 
วิชาที่ 3  สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
            แบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) จ านวน 6 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและเรียนรู้การจัดท าต้นแบบ (prototyping) และสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  
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วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย (Policy Lab) 
  2. เพ่ือให้สามารถสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค  
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการอย่างแท้จริงได้  
 
เนื้อหาสาระ        
               1. การจัดท าต้นแบบ (prototyping) นวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนา
ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมสร้างสรรค์และ
จัดพ้ืนทีใ่ห้มีโอกาสทดลองประสบการณ์จริงในการใช้ต้นแบบ (Experience prototyping)  
               2. การด าเนินการร่วมกันสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค            
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  
 
แนวทางการพัฒนา  
                  1. บรรยาย 
  2. การท ากิจกรรมกลุ่ม  
  3. การอภิปรายกลุ่ม  
  4. การฝึกปฏิบัติจริง  
  5. กิจกรรม Reflection and AAR  
  6. การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ  
 
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
       1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
       2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรอืโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้  
       3. ภาพยนตร์ 
 
การประเมินผล  
      1. ประเมินชิ้นงาน  
       2. กิจกรรม Reflection and AAR 
 
วิชาที่ ๔  หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  
  และแผนพัฒนา การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ  
  จ านวน 6 ชั่วโมง 
 
 
 
 



 

 

-19-  
 

ค าอธิบายราย 
  ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ 
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการท าให้องค์กรมีความสามารถ
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ 
  2. เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 

เนื้อหาสาระ 
  1. การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
  2. การจัดท า Balanced Scorecard และตัวชี้วัด ที่ส าคัญ (Key Performance Indicators) 
และการก าหนดเป้าหมาย  
  3. การจัดท าโครงการแบบเหตุสัมพันธ์ หรือ Log frame ที่บูรณาการกลยุทธ์ งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณประจ าปี  
  4. การกระจายยุทธศาสตร์ภายในองค์กร การท าให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล  
  5. การท าให้กลยุทธ์เป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
  6. การแปลงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในภาพองค์รวมและเกิดการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. บรรยาย 
  2. การท ากิจกรรมกลุ่ม  
  3. การอภิปรายกลุ่ม  
  4. กิจกรรม Reflection and AAR  
  5. การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ  

 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
  1. เอกสารประกอบการพัฒนา 
  2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรอืโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้
  3. ภาพยนตร์  
 

การประเมินผล 
  1. ประเมินชิ้นงาน  
  2. กิจกรรม Reflection and AAR 

 
 
 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการภาคและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ 
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ด าเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 22 - 25 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5101 และรุ่นที่  2 ด า เนินการพัฒนา ระหว่างวันที่  5 – 8  
ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งเนื้อหาสาระของการเรียนรู้มี 4 วิชา จ านวน 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
  วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
  วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเก่ียวกับนโยบาย 
  วิชาที่ 4 หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  มีผู้เข้ารับการพัฒนาจากส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้นจ านวน 110 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่   
      ใบงานแบบสรุปองค์ความรู้ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาในแต่ละรายวิชา  
และการน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
      ใบงานที่ 1 แบบวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ทักษะที่จ าเป็นในงาน และสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตนเองเพ่ือการพัฒนา 
      ใบงานที่ 2 จับคู่ค าถามด้านยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ 
      ใบงานที่ 3 วิเคราะห์แนวทาง/งานที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      ใบงานที่ 4 การออกแบบนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      ใบงานที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือการ
ประเมินสถานภาพด้านการศึกษาเพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและจังหวัด  
      ใบงานที่ 6 การออกแบบนวัตกรรมเชิงแผนงาน/โครงการจัดการศึกษาทุกประเภท 
ทุกระดับท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

 
 

 



 

 

 
ใบงาน 

แบบสรุปองค์ความรู ้
 

วิชา....................................................................................................................................................................... 
ชื่อ.............................................................................................สกลุ.................................................................... 
  

องค์ความรู้ที่ได้รับ 
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การน าไปประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังาน 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

         เลขที่ .................. 



 

 

ใบงานที่ ๑ 
แบบวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็นในงาน  ทักษะที่จ าเป็นในงาน  และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ของตนเองเพ่ือการพัฒนา  
 

ความรู้ที่จ าเป็นในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จุดอ่อน จุดแข็ง 
วิธีการพัฒนา

จุดอ่อน 
๑. ความรูเ้กี่ยวกับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงโลกและการจัดการศึกษา
ระหว่างประเทศ 

   

๒. ความรูเ้กี่ยวกับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของประเทศไทยและการจัด
การศึกษาไทย  

   

๓. ความรูเ้กี่ยวกับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของแตล่ะภมูิภาคและจังหวดั
และการจัดการศึกษา 

   

๔. ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด อนุสญัญา และค าสั่งด้าน
การศึกษาและการปฏิบัติราชการ 

   

๕. การวิจัยและสถิติตา่งๆ  
 

   

๖. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการค้นหาปญัหา วินิฉัยปัญหา(Diagnosis) และ
การค้นพบ (Discovery) ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนพ้ืนท่ี 

   

๗. เทคนิคการประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (SWOT analysis) เพื่อสะท้อนให้
เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโตภ้ัยคุกคาม
จากภายนอกโดยใช้เทคนิค 7S’s  Model  และ PESTE  Analysis 

   

๘. การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประเภทรายจ่าย  การบริหารงบประมาณ   
การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 

   

๙.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีดังนี ้    
            (๑) การวางแผนกลยุทธ์    
            (๒) การก าหนดวิสยัทัศน์    
            (๓) การก าหนด SWOT    
            (๔) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
            (๕) การวิเคราะห์กลยุทธ์    
๑๐. ความรู้เกีย่วกับเครื่องมือการถ่ายทอดยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ     
            (๑) ตัวช้ีวัด    
            (๒) Strategy Map    
            (๓) Balance Scorecard หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการถอืcardต้องไปท า
โครงการภายใต้กลยุทธศาสตร์ที่รบัผิดชอบ 

   

            (๔) Action Plan ถ่ายทอดกลยุทธ์ถึงผู้รับผิดชอบโครงการ    
            (๕) การบริหารโครงการ การเขียนโครงการ วิเคราะหโ์ครงการ     
๑๑. ความรู้เกีย่วกับการกลไกการน าไปสู่การปฏิบตัิ    
            (๑) การบริหารโครงการ     
            (๒) การปรับปรุงกระบวนการท างาน    
            (๓) การบริหารการเปลีย่นแปลง    
            (๔) โครงสร้าง    
            (๕) เทคโนโลย/ีองค์ความรู ้    
            (6) คน    

 



 

 

ความรู้ที่จ าเป็นในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จุดอ่อน จุดแข็ง 
วิธีการพัฒนา

จุดอ่อน 
            (๗) การจัดสรรแรงจูงใจ    
            (๘) กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ     
๑๒. ความรู้เกีย่วกับเครื่องมือการติดตามยุทธศาสตร์   
            (๑) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR)  
            (๒) การประชุมการติดตามยุทธศาสตร์     
            (๓) การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน   
            (๔) กรอบการประเมินผลตามตัวช้ีวัดร่วม 

   

ทักษะที่จ าเป็นในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน    
          (๑) การคิดเชิงวิเคราะห ์    
          (๒) การคิดเชิงออกแบบ    
          (๓) การคิดเชิงสร้างสรรค ์    
          (๔) ทักษะการเจรจาต่อรอง    
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติวิเคราะห์นโยบายและแผน    
          (๑)การโน้มน้าวชักจูง     
          (๒) การตัดสินใจ    

 
ใบงานที่ ๒  

ลองจับคู่ค าถามด้านยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราต้องการไปสู่จุดใหน 

(where do we want to be) 

ปัจจุบัน เราอยู่ ณ จุดใด 

(where are we now) 

เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร 
(How do we get there) 

 

เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยน
อะไรเพ่ือไปถึงจุดนั้น 

(What do we have to do or 
change in order to get there) 

การก าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategy Formulation) 

การก าหนดวิสัยทัศน์และ
ทิศทางขององค์กร 

 

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ 

(Strategy Execution) 
 

การวินิจฉัยองค์กร เช่น 
การวิเคราะห์ SWOT 



 

 

ใบงานที่ ๓ 

วิเคราะห์แนวทาง/งานที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สิ่งที่ต้องท าเพ่ือน า 
ไปสู่ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

       
      
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ใบงานที่ ๔ 
การออกแบบนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

แนวทาง/งานที่ต้องท าตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ/กลยุทธ)์ 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ใบงานที่ ๕ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือการประเมินสถานภาพด้านการศึกษา

เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและจังหวัด 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(Internal Factors Analysis : IFA) 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

ตารางการวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis : EFA) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
  



 

 

ใบงานที่ ๖ 
การออกแบบนวัตกรรมเชิงแผนงาน/โครงการจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ความคิดริเริ่ม 
(วิธีการ/กลยุทธ)์ 

 

แผนงาน/โครงการ 
 

งบประมาณ 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
   

กลยุทธ์ที๑่.......... แผนงาน 
๑.๑............................................. 
    โครงการ 
    ๑.๑.๑................................... 
 

    

กลยุทธ์ที๒่.......... แผนงาน 
๑.๑............................................. 
    โครงการ 
    ๑.๑.๑................................... 

 

    

กลยุทธ์ที๓่.......... แผนงาน 
๑.๑............................................. 
    โครงการ 
    1.๑.๑................................... 
 

    

กลยุทธ์ที๑่.......... แผนงาน 
๑.๑............................................. 
    โครงการ 
     ๑.๑.๑.................................. 
 

    

กลยุทธ์ที๒่.......... แผนงาน 
๑.๑............................................. 
    โครงการ 
    ๑.๑.๑................................... 
 

    

กลยุทธ์ที๓่.......... แผนงาน 
๑.๑............................................. 
    โครงการ 
    ๑.๑.๑................................... 
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  2. แบบประเมินวิทยากรรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา   
      วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยากรโดย นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค และนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

      วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ วิทยากรโดย นางสาวนิติยา หลานไทย 

      วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเก่ียวกับนโยบาย วิทยากรโดย นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค 

      วิชาที่ 4 หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาค 
ต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ  วิทยากรโดย  
นางจันทวรรจ์หรรษาภิรมย์โชค 
  3. แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนา  
  4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างและหลังเสร็จ
สิ้นการพัฒนา  
  2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างด าเนินการ
พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  
  3. การประเมินหลักสูตรการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
  4. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้า
รับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม Reflection and AAR ของผู้เข้ารับการพัฒนาหลัง
เสร็จสิ้นการพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
  2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา 
  3. การประเมินหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา  
  4. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และวิเคราะห์เนื้อหา 
 

 
 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ทั้ง 2 รุ่น มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด การเปลี่ยนแปลงและ
การปรับตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ๒) เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและ
จังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ ๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายให้เป็นนักนวัตกร 
นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและจังหวัดที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษา
ของไทย เป้าหมายการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผลการประเมินการพัฒนา 
ประกอบด้วย 
  1. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา  
  3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา  
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 
ผลการประเมินการพัฒนา แบ่งออกเป็น 
 1. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
   รุ่นที่ 1 
   

  ผู้เข้ารับการพัฒนามี จ านวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
   2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู ้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

  3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมายให้
ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได ้
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 รุ่นที่ 2 
  

  ผู้เข้ารับการพัฒนามี จ านวน 52 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
   2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

  3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมายให้
ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได้ 

 
  2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ   
(Check list) จ านวน 10 ข้อ และค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ   
  แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามเกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดคะแนน ดังนี้   
   ระดับ 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด    
   ระดับ 4   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก   
   ระดับ 3   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ 2   หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
   ระดับ 1   หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์ (Best, 1981: 
179 - 187) ดังต่อไปนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00     หมายถึง     มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49     หมายถึง     มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49     หมายถึง     มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49     หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49     หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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รุ่นที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 

 

 

 

รายการประเมิน 

หลักการและเทคนิคการ
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัต;ิ 
สถาปัตยกรรมองค์กร   
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ทักษะและคุณลักษณะ
พิเศษที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบาย
และยุทธศาสตร์  
 

สร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนการพัฒนาภาค กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัดแบบ
บูรณาการ โดยผ่าน
ห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย  
 

หลักการและเทคนิคการ
แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง 
 ๆและแผนพัฒนาการศึกษา

ภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ  

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

1.วิทยากรมีความรู้ 
ความสามารถ 
ในเนื้อหาวิชา 

4.65 0.58 4.89 0.38 4.65 0.52 4.54 0.58 

2. วิทยากรพูดได้ 
ชัดเจน ตรงประเด็น 

4.39 0.70 4.83 0.38 4.39 0.67 4.52 0.65 

3. วิทยากรมีเทคนิค 
 วิธีการถ่ายทอดความรู้ 

4.21 0.80 4.79 0.45 4.29 0.83 4.48 0.65 

4. วิทยากรเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าพัฒนาได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4.54 0.60 4.47 0.64 4.57 0.64 4.60 0.61 

5. บุคลิกภาพของ 
วิทยากร 

4.47 0.63 4.77 0.43 4.49 0.70 4.62 0.60 

6. เอกสารประกอบ 
การพัฒนาชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

3.70 1.02 4.06 1.03 3.82 1.05 3.98 1.04 

7. สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
มีความเหมาะสม 

3.93 0.82 4.42 0.60 4.16 0.86 4.40 0.81 

8.ระยะเวลากับเนื้อหา
สาระมีความเหมาะสม 

4.12 0.73 4.21 0.79 4.14 0.85 4.22 1.02 

9. เนื้อหาสาระ 
สอดคล้องกับช่ือวิชา 

4.40 0.62 4.55 0.57 4.44 0.64 4.48 0.58 

10. เนื้อหาวิชา 
มีประโยชน ์น าไป 
ประยุกต์ใช้กับ 
การปฏิบัติได้ 

4.46 0.60 4.65 0.52 4.46 0.65 4.56 0.58 

 

 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.60 4.56 0.58 4.20 0.77 4.44 0.71 
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  จากตารางที่ 1  ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาหลักการ
และเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
สู่การปฏิบัติ ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.56)    
  อันดับรองลงมา คือ สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ  โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lap) มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (μ = 4.44)    
  และอันดับสุดท้าย คือ วิชาทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(μ = 4.20)   
 

  สิ่งที่พึงพอใจวิทยากร  สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถสรุป
รายวิชาได้ดังนี ้

สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร 
 

วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 วิชาที่ 3 วิชาที่ 4 
หลักการและเทคนิคการ            สถาปัตยกรรม 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ    องค์กรในการขับเคลื่อน 
       สู่การปฏิบัติ                    ยุทธศาสตร ์

 

ทักษะและ
คุณลักษณะพิเศษท่ี
จ าเป็นในการปฏบิัต ิ

สร้างนวัตกรรม 
เชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ฯ 
(Policy Lap) 

หลักการและเทคนิค
การแปลงนโยบายฯ 

1.เปิดโอกาสใหผู้อ้บรม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และ
แชร์ประสบการณ์จริง 
2.บุคลิกและการ
ถ่ายทอดความรูม้ีความ
ชัดเจนในเนื้อหา 
3.บรรยายได้เห็นภาพ
ชัดเจน 
4.มีความกระตือรือร้น
ตลอดเวลา 
5.สรรหาองค์ความรู ้
ที่หลากหลาย 
6.มีภมูิความรู้และตั้งใจ
ถ่ายทอดความรู ้
7.สรุปเรื่องราวและ
น าเสนอองค์ความรูไ้ดด้ ี
ตรงกับความต้องการ 

1.พูดได้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 
ได้ประโยชน์ 
2.สามารสื่อสารให้เข้าใจ
ได้ง่าย กระชับ ได้ใจความ 
3.มีความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้ดีมาก 
4. สื่อสารเข้าใจง่าย  
5.ใช้สื่อการน าเสนอได้ดี
เยี่ยม มีความคิดแปลกใหม ่
6. แสดงถึงความรู้ด้าน
ดิจิทัลอย่างเชี่ยวชาญและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
ได้ตรงประเด็น  
7.สามารถพูดเรื่องยากให ้
เป็นเรื่องง่าย 
 
 

1.มีความตั้งใจท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู ้
2. มีความรู้
ความสามารถ 
รอบด้าน 
3. อธิบายและ 
สื่อความหมาย 
ได้ชัดเจน ถ่ายทอด
ความรู้ได้ดมีาก 
 
 

1. เป็นผูม้ีความรู้
ความสามารถมาก 
2.ถ่ายทอดได้ชัดเจน 
ดีมาก 
3.จ าลองเหตุการณ์
จากสถานการณ์จริง 
5.อธิบายเพื่อน าเข้าสู่
กิจกรรมได้อย่างเข้าใจ 
และมองเห็นภาพ 
 

1.พูดได้ชัดเจน 
2.มีบุคลิกภาพท่ีด ี
3. มีความรู้
ความสามารถมาก 
4.มีความพยายาม 
ที่จะอธิบายการ
เช่ือมโยง ยุทธศาสตร์
แปลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเห็นภาพชัดเจน 
5. มีความตั้งใจ 
สูงมากในการพัฒนา 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
 

วิชาที่ 1  วิชาที่ 2  วิชาที่ 3  วิชาที่ 4  
หลักการและเทคนิคการ             สถาปัตยกรรม  
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ       องค์กรในการขับเคลื่อน  
      สู่การปฏิบัติ                       ยุทธศาสตร ์ 

 

ทักษะและคณุลักษณะ  
พิเศษท่ีจ าเป็นในการ 

ปฏิบัติ  

สร้างนวัตกรรม   
เชิงนโยบาย   
ยุทธศาสตร์ฯ  
(Policy Lap)   

หลักการและ เทคนิค 
การแปลงนโยบายฯ  

1.ควรมีเอกสาร 
ประกอบการอบรมโดย 
อาจจะส่งลิงค์ใหผู้้เข้ารับ
การอบรมพรินต์มาเอง 
2.ควรมีการพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการ/ 
เทคนิคการบรรยาย 
3.ควรมีจอโปรเจกตเ์ตอร์  
หรือจอทีวีติดตั้งใน 
หลายดา้น เพื่อสอดคล้อง
กับการจัดห้องอบรม 
4.ควรอธิบายรายละเอยีด  
"เทคนิค" ในการ 
 เชื่อมโยงฯ ให้เห็นภาพ 
อย่างชัดเจนมากขึ้น 
5.ควรจดัหลักสูตรต่อยอด  
โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย  
คนเดิม เพื่อการเปลีย่น   
วิธีคิด   

1.ควรมีเอกสารแจก   
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม  
2.ควรเพิ่มเวลา 
มากกว่าน้ี เพื่อให้กลุ่ม 
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้   
3.อยากให้อธิบายช้า ๆ 
เพื่อความเข้าใจส าหรับ 
นักวิเคราะหม์ือใหม ่
ได้เข้าใจไปพร้อม ๆ กับ
นักวิเคราะหฯ์ ที่มี
ประสบการณ ์

1.ระยะเวลาน้อยไป 
ควรเพิ่มเวลา 
2.ระยะเวลาไม่เหมาะ
กับเนื้อหาและควรมี
การพัฒนาต่อยอด
ต่อไป 
3.ระยะเวลารวบรัด
เกินไป 
4.ควรมีเอกสารแจก
ในการอบรม 

1.ควรมีเอกสารแจก 
2.ควรเพิ่มระยะเวลา 

1.ควรมีเอกสารแจก 
2.ควรเพิ่มระยะเวลา 

   

ข้อเสนอแนะ  ควรจัดหลักสูตรต่อยอดโดยใช้กลุ่มเป้าหมายคนเดิมเพ่ือการเปลี่ยนวิธีคิด 
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รุ่นที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

 

 

 

รายการประเมิน 

หลักการและเทคนิคการ
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัต;ิ 
สถาปัตยกรรมองค์กร   
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ทักษะและคุณลักษณะ
พิเศษที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบาย
และยุทธศาสตร์  
 

สร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนการพัฒนาภาค กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัดแบบ
บูรณาการ โดยผ่าน
ห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย  
 

หลักการและเทคนิคการ
แปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ บทบาทการ
พัฒนาภาคต่าง ๆ  และ
แผนพัฒนาการศึกษาภาค 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ  

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

ค่าเฉลี่ย 
 (μ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(σ) 

1.วิทยากรมีความรู้ 
ความสามารถใน 
เนื้อหาวิชา 

4.89 0.60 4.77 0.48 4.71 0.51 4.90 0.30 

2. วิทยากรพูดได้ 
ชัดเจน ตรงประเด็น 

4.81 0.83 4.58 0.78 4.57 0.73 4.72 0.57 

3. วิทยากรมีเทคนิค 

 วิธีการถ่ายทอดความรู้ 
4.75 0.97 4.61 0.85 4.63 0.63 4.70 0.54 

4. วิทยากรเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าพัฒนาได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4.80 0.80 4.74 0.66 4.71 0.46 4.78 0.46 

5. บุคลิกภาพของ 
วิทยากร 

4.80 0.85 4.68 0.60 4.7 0.55 4.76 0.43 

6. เอกสารประกอบ 
การพัฒนาชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.29 1.69 4.42 0.96 4.38 0.81 4.44 0.76 

7. สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
มีความเหมาะสม 

4.54 1.15 4.45 0.83 4.35 0.72 4.58 0.70 

8.ระยะเวลากับเนื้อหา
สาระมีความเหมาะสม 

4.24 1.82 4.45 0.79 4.35 0.80 4.44 0.70 

9. เนื้อหาสาระ 
สอดคล้องกับช่ือวิชา 

4.74 0.91 4.52 0.73 4.61 0.60 4.74 0.44 

10. เนื้อหาวิชา 
มีประโยชนน์ าไป 
ประยุกต์ใช้กับ 
การปฏิบัติได้ 

4.75 0.81 4.58 0.70 4.63 0.60 4.84 
0.37 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 1.04 4.58 0.74 4.56 0.64 4.69 0.53 
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 จากตารางที่ 2  ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ของ
วิทยากรอันดับสูงสุด คือ วิชาหลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ 
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.69)     
 อันดับรองลงมา คือ หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.66)    
 และอันดับสุดท้าย คือ วิชาสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (μ = 4.56)   

 
สรุปสิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากรและสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา 

 
รายวิชา สรุปสิ่งที่พึงพอใจวิทยากร สิ่งที่ควรปรับปรุงหรอืพัฒนา 

หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิารสูก่ารปฏิบัติ 

- องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดทางทฤษฎี 
- การถ่ายทอดความรู้และการสื่อสาร
เข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น 
- บุคลิกดี ความรูด้ี ชัดเจน 
- ให้ความรู้ดีมาก เข้าใจ น าไปใช้ในงาน
ที่ท าได้เป็นอย่างด ี
- ท าให้เรียนรู้หลักการเทคนคิวิธีการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในแตล่ะ
ยุทธศาสตร์สู่การจัดท าแผนได้ลึกซึ้ง 
ไม่รูส้ึกเบื่อ 
- มีศักยภาพเตม็เปี่ยม มเีทคนิค
ถ่ายทอดเป็นธรรมชาต ิ
- ใช้ภาษาในการสื่อสารเนื้อหา ถ่ายทอด
ความรู้ได้เชื่อมโยง สัมพันธ์กันทุกหัวข้อ 
- มีพลัง ตื่นตัวเสมอสามารถดึงความ
สนใจผู้อบรม 

- พูดให้ช้าลง 
- หากมีเอกสารจะยิ่งชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
- การสั่งงานยังไม่ชัดเจนว่าต้องให้ท า
อะไร  
- ควรแจกเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากดูใน
จอกับในมือถือไม่สะดวก 
- วิธีการน าเสนอ ราบเรียบเกินไป 
- การน าความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติงาน
จริงต้องใช้ระยะเวลา 
- ขอบคุณวิทยากรและทีมสถาบันฯ  
ผอ.นิติยา บุคลากร สป.ศธ. 
- พูดเร็วไปบ้าง อธิบาย เช่ือมโยงเนื้อหา  
แบบต่อเนื่อง จนบางครั้งฟังเพลิน 
จนจับประเด็นยาก 

สถาปัตยกรรมองคก์รในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

- ชัดเจน น าไปใช้ประโยชน์ได้ดมีาก 
- มีความรู้ความสามารถมาก อธิบายให้
เข้าใจ  
- มีความสามารถมาก  
- มีความน่าสนใจในวิธีการถ่ายทอด 
- สื่อสารได้ด ี
- พึงพอใจ 

- ควรเพิ่มระยะเวลาการบรรยาย
มากกว่าน้ี ควรแจกเอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
- ควรมีเอกสารที่เป็นรูปเลม่ 
- เพิ่มเวลา 
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รายวิชา สรุปสิ่งที่พึงพอใจวิทยากร สิ่งที่ควรปรับปรุงหรอืพัฒนา 
ทักษะและคุณลักษณะพิเศษทีจ่ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนในการสร้าง
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

- พอใจมากค่ะ 
- สื่อสารได้ดเีข้าใจง่าย 
- เก่ง อธิบายเข้าใจง่าย 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ไดด้ีเยีย่ม 
- วิทยากรมีความรูม้าก บุคลิกด ี
- เป็นกันเองท าให้การอบรม ไม่เครียด 
- บรรยายได้ชัดเจน ตรงประเด็น  
มีทบทวน และสรุป 
- วิธีการน าเสนอสนุก น่าสนใจ 
- แนะน าให้ความรู้ด ีเหมาะกบันักวิเคราะห์
มือใหม่ที่เพิ่งท างานแผนใหม่ ๆ 
- ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความเป็น
มืออาชีพ 
- สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ี  
เตรียมสาระรายละเอียดดีมาก ช่ืนชมคะ 
ตื่นตัวตลอดเวลาการบรรยาย 
- สื่อสารได้ชัดเจน 
- สามารถเช่ือมโยง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
- เข้าใจ สามารถน าไปปฏิบตัิได ้
- องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม 

- ควรมีเอกสารเป็นเล่มจะสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบตัิงานมากท่ีสดุ 
- ควรเป็นกิจกรรม active learning 
- วิทยากรไม่ควรสะบดัผมบ่อย 
- สื่อการสอนที่วิทยากรน าเสนอ  
ควรปริ้นเป็นกระดาษ เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมดูง่าย และสะดวกในการจด 
และวิทยากรควรพูดให้ช้าลง 
- การพูด อธิบายเร็วไปบ้าง  
- ควรมีการแจ้งให้น าโนต้บุ๊คมา  
ให้เตรียมข้อมูลพื้นฐานด้วย 
- ขอให้มาอบรมบ่อยๆ เพื่อ update  
พัฒนา 
- ควรพูดให้ช้าลง ควรมีเอกสารที่เป็น
กระดาษประกอบการบรรยายจะได้
เขียนโน้ตไดส้ะดวก 
 

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่าน
ห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย  
 

- เนื้อหาเข้าใจง่าย 
- มีพลังชีวิต 
- เป็นกันเองมีความรู้ความสามารถ  
- วิทยากรมีความรูค้วามสามารถ พูดได้
กระชับ เข้าใจง่าย 
- มีเทคนิคการบรรยายทีด่ีให้ผู้เข้าประชุม
ขัดเจน 
- ชอบมาก ชัดเจน เข้าใจ เชื่อมโยง 
เห็นภาพ 
- อธิบายได้เข้าใจเนื้อหาดีมาก 
- วิทยากรเก่งมาก บรรยายเห็นภาพท่ี
จะต้องด าเนินการต่อ 
- ให้ค าแนะน าไดด้ ี

- พูดเร็วไปบ้าง 
- ควรมีเอกสารประกอบท่ีเป็นรูปเล่ม 
- เรื่องเอกสาร ควรจัดท าเป็นรูปเล่ม 
- น่าจะมีทีมวิทยากรช่วย 2-3 คน 
- ควรมีวิทยากรด้านแผน ที่อธิบาย 
Swot หรือเครื่องมือในการเขียนแผน
มาเฉพาะ บางท่านไม่รู้จัก ไม่เคยเขียน
มาก่อน ให้มาแยกข้อมูลเลยจะเขา้ใจ
ได้ยาก 
- พูดเร็วไปบ้าง 
- ขอให้สถาบันจัดหลักสูตรพัฒนา
นักวิเคราะหฯ์ อีก 
- ควรมีการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 

หลักการและเทคนิคการแปลง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการ
พัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนา
การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการสูก่ารปฏิบติั 

- เก่งมาก อารมณด์ ียิ้มแย้มแจ่มใส 
- มีความรู้ ความสามารถและมีวิธีการสอน
ที่น่าสนใจมาก 
- มุ่งมั่น ตั้งใจท าหน้าท่ีวิทยากร 
- พึงพอใจ บรรยายเทคนิคได้ กระชับ  
ตรงประเด็น 
- ชอบวิทยากรสอนเก่ง 
- พูดชัดเจน เข้าใจง่าย 
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 3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา 
  ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) จ านวน 5 ข้อ 
และค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ 
 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย 
              และแผน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 มีดังนี้ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน (คน)  

รวม ร้อยละ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

เพศ ชาย 
หญิง 

13 
45 

10 
42 

23 
87 

20.91 
79.09 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักจัดการงานทั่วไป 
อ่ืน ๆ  

46 
8 
2 
- 
2 

50 
- 
1 
1 
- 

96 
8 
3 
1 
2 

87.27 
7.27 
2.73 
0.91 
1.82 

สังกัด
หน่วยงาน 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงาน สช. 

8 
42 
5 
 

2 
1 

8 
38 
5 
 

1 
- 
 

16 
80 
10 

 
3 
1 

14.55 
72.73 
9.09 

 
2.73 
0.91 

รวม 58 52 110 100 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 110 คน เป็นเพศชาย จ านวน  23  คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.91  เป็นเพศหญิง จ านวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 79.09 ส่วนใหญ่ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 87.27  สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.55 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 สังกัดส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และส านักงาน สช. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา 
ผลการประเมินหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 

และรุ่นที่ 2 โดยภาพรวม พบว่า   
 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา  

ที ่ เน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรียนรู้ 
ระดับความเหมาะสม 

รุ่นที่ 1 
แปลผล 

รุ่นที่ 2 
แปลผล 

μ σ μ σ 
1 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.50 0.71 มากที่สุด 4.51 0.64 มากที่สุด 
2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม       
 - หลักการและเทคนิคการเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.38 0.88 มาก 4.60 0.49 มากที่สุด 

 - ทักษะและคุณลักษณะพิเศษท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ 

4.47 0.89 มาก 4.72 0.45 มากที่สุด 

 - สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลอง
เกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) 

4.42 0.86 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด 

 - หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุม่จังหวัด
และจังหวัดแบบบรูณาการสู่การปฏิบัต ิ

4.36 0.88 มาก 4.70 0.46 มากที่สุด 

 - สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.38 0.88 มาก 4.79 0.41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเน้ือหาวชิาหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 4.39 0.76 มาก 4.70 0.46 มากที่สุด 
3 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหลักสตูรในระดับใด   
      

 - หลักการและเทคนิคการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัต ิ

4.36 0.90 มาก 4.58 0.73 มากที่สุด 

 -ทักษะและคณุลักษณะพิเศษท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในการสรา้งนโยบายและยุทธศาสตร ์

4.42 0.73 มาก 4.62 0.58 มากท่ีสุด 

 -สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายยุทธศาสตรแ์ละ
แผนการพัฒนาภาคกลุม่จังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย (Policy Lab) 

4.44 0.74 มาก 4.51 0.77 มากที่สุด 
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ที ่ เน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรียนรู้ 
ระดับความเหมาะสม 

รุ่นที่ 1 
แปลผล 

รุ่นที่ 2 
แปลผล 

μ σ μ σ 
 -หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย

ยุทธศาสตร์บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ 
และแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัต ิ

4.43 0.71 มาก 4.56 0.73 มากที่สุด 

 - สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.44 0.70 มาก 4.63 0.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเน้ือหาหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.40 0.86 มาก 4.58 0.67 มากที่สุด 
4 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสตูรเป็น

ประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนางาน 
     มาก 

 - หลักการและเทคนิคการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

4.30 0.74 มาก 4.65 0.57 มากที่สุด 

 -ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนในการสร้างนโยบายและยทุธศาสตร ์

4.50 0.71 มากที่สุด 4.63 0.58 มากที่สุด 

 -สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลอง
เกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) 

4.50 0.71 มากที่สุด 4.63 0.58 มากที่สุด 

 - หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ 
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ 

4.39 0.76 มาก 4.60 0.58 มากที่สุด 

 - สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.38 0.88 มาก 4.65 0.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ 4.42 0.73 มาก 4.63 0.58 มากที่สุด 
5 กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอือ้ต่อการ

เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้า
รับการพัฒนา 

4.47 0.89 มาก 4.56 0.59 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของหลักสูตร 4.40 0.79 มาก 4.60 0.59 มากที่สุด 
 คิดเป็นร้อยละ 88 มากที่สุด 92 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 พบว่า  
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 รุ่นที่ 1 
 โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.40) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด ด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.50)  
   อันดับรองลงมา พบว่า ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.42)     

   และอันดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก 
(μ = 4.39)     
 
 

6. ระยะเวลาที่เหมาะสม    
 

ระยะเวลาการพัฒนา ความถี่ ( f ) 
3 วัน 1 
4 วัน 4 
5 วัน 3 
7 วัน 2 
10 วัน 1 
ระหว่าง 5 - 7 วัน 1 

   

 

7. วิชาใดที่ควรจัดให้มีเพิ่มเติม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

วิชา ความถี่ (f) 
เครื่องมือและการก ากับติดตาม  2 
การจัดท าแผนตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 2 
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดตัวชี้วัด  3 
การเชื่อมโยงสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 
บทบาทหน้าที่และกระบวนการปฏิบัติงานเพราะทุกคนมาจา
หลากหลายต าแหน่ง 

1 

ต่อยอดการคิดวิเคราะห์เชิงระบบอย่างบูรณาการ 3 
การสร้างนวัตกรรมนโยบาย 2 
ข้อมูลสารสนเทศ, งบประมาณ, การติดตาม (eMENSCR) 1 
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นเพราะต้องน าไปปฏิบัติงาน 1 
หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย 1 
ความรู้ที่จ าเป็นแต่เป็นจุดอ่อนตามแบบใบงาน 1 

รวม 18 
 



 

 

 

8. วิชาใดที่ไม่ควรมี 

 - ไม่มี - 

 
9. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้ 
 1) ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 2) มีแนวทางในการจัดท าแผน 
 3) ได้รับความรู้และวิธีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 4) ได้องค์ความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ 
 5) เพ่ิมศักยภาพนักวิเคราะห์ฯ 
 6) ท าให้มองเห็นภาพองค์รวมและเทคนิคการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
 7) ได้รับความรู้ในการปฏิบัติจริง 
 8) พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
 9) ได้รับความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ 
 10) เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้มีมากข้ึน 
 11) ไดเ้ทคนิคและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
 12) มีความเข้าใจเทคนิคการเขื่อมโยงยุทธศาสตร์และการท า Policy Lab 
 13) ได้เรียนรู้วิชาชีพของการเป็นนักวิเคราะห์ 
 14) น าไปปรับใช่ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดได้ 
 15) ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

10. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1) ควรพัฒนาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม  
 2) เพ่ิมทีมวิทยากรให้หลากหลาย  
 3) ควรจ าลองเหตุการณ์ตั้งแต่ขั้นกระบวนการวิเคราะห์ SWOT  
 4) ควรจัดต่อเนื่อง 
  5) ควรจัดศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 รุ่นที่ 2 
 โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.60)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น  ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
อยู่ในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.70) 
  อันดับรองลงมา คือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการน าไป 
 และอันดับสุดท้าย คือ โครงสร้างของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.63)ที่สุด (μ = 4.51) 
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 6. ระยะเวลาของการพัฒนาควรเป็น 
   

ระยะเวลาการพัฒนา ความถี่ ( f ) 
3 - 4 วัน 2 
1 สัปดาห์ 1 
5 วัน 5 
4 วัน 4 
เหมาะสม 4 
10 วัน 1 
3 วัน 1 
5 วัน 3 
5 - 7 วัน 1 

  

 
 7. วิชาใดที่ควรจัดให้มีเพิ่มเติมในหลักสูตร  
 

วิชา ความถี่ (f) 
เทคนิคในการเขียนโครงการ/เชิงปฏิบัติการ 3 
วิชาที่เก่ียวข้องกับกฎ ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1 

การเขียนแผนงานโครงการ 1 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 1 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ 1 
สถาปัตยกรรมองค์กร 1 
การแปลงนโยบาย 1 
หลักการเขียนโครงการตามระบบ eMENSCR 1 
Advance แต่ควรเน้นการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม 1 
ทุกวิชา 1 
เหมาะสมแล้ว 1 

รวม 13 
 
 

             8. วิชาใดที่ไม่จ าเป็นต้องมีในหลักสูตร   
   - ไม่มี เหมาะสมแล้ว 
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 9. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้ 
          - ได้รับความรู้และข้อมูล วิธีการน าไปใช้ในการท างานเพ่ิมเติม 
   - ไดเ้ทคนิคต่าง ๆเพ่ิมมากข้ึน เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปฏิบัติงาน  
   - เหมาะสมเป็นพ้ืนฐานที่สามารถต่อยอดได้ 
   - ท าให้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ 
   - ตั้งแต่มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยังไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้ชอบค่ะ  
   - เสริมสร้างองค์ความรู้ของตนเอง  
   - รู้ถึงหลักการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์  
   - การแบ่งกลุ่มพัฒนาท าให้ได้รู้จักกันมากข้ึน ร่วมมือกันท างานประสบผลส าเร็จ 
   - ได้เรียนรู้การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 
  10. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   - ควรจัดโครงการแบบนี้บ่อยๆ 
   - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ   
   - เนื้อหาในหลักสูตรบางเนื้อหาซ้ ากันจนแยกไม่ออกว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องใด   
   - ควรสรุปข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   - ความเสถียรของอินเทอร์เน็ตไม่เอ้ือต่อการสืบค้นอกสารประกอบการบรรยาย  
     ช้าและหลุดบ่อย    
   - จัดหลักสูตรส าหรับนักวิเคราะห์มือใหม่และหลักการเขียนโครงการ  
   - ควรมีหลักสูตรพื้นฐานส าหรับผู้ที่ไม่เคยท างานด้านนโยบายและแผน  

 - ควรจัดล าดับการจัดกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน จนกระท่ังซับซ้อน  
 - ควรมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้กิจกรรมต่อเนื่อง ไม่วกไปวนมา 

    - ควรอธิบายยกตัวอย่างให้ชัดเจนก่อนให้ท าใบงาน   
 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการบริหาร 
              จัดการโครงการในภาพรวม ทั้งรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 มีดังนี้  
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ที ่
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ี

มีต่อการบริหารจัดการ 

ระดับความเหมาะสม 
รุ่นที่ 1 

แปลผล 
รุ่นที่ 2 

แปลผล 
μ σ μ σ 

ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา 
1 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก

การพัฒนา 
4.68 0.59 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด 

2 เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัต ิ 4.72 0.54 มากที่สุด 4.77 0.43 มากที่สุด 
3 กิจกรรมการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถ 
4.58 0.67 มากที่สุด 4.72 0.45 มากที่สุด 

4 สดัส่วนการพัฒนาภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ มีความ
เหมาะสม 

4.38 0.75 มาก 4.49 0.59 มาก 

5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา 
ไปใช้ในการพัฒนางานได้ 

4.60 0.64 มากที่สุด 4.64 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.64 มากที่สุด 4.69 0.47 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ี และวิทยากร 
6 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  

ยิ้มแย้มแจม่ใส 
4.88 0.33 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด 

7 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และเป็นกันเอง 

4.88 0.39 มากที่สุด 4.81 0.45 มากที่สุด 

8 เจ้าหน้าท่ีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินการพัฒนาได ้

4.76 0.52 มากที่สุด 4.81 0.40 มากที่สุด 

9 วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู ้

4.62 0.78 มากที่สุด 4.77 0.43 มากที่สุด 

10 วิทยากรโดยรวมมีความรูค้วามสามารถ 
ในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา 

4.60 0.81 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.57 มากที่สุด 4.81 0.41 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
11 ความชัดเจนของการตดิต่อประสานงาน 4.60 0.53 มากที่สุด 4.70 0.46 มากที่สุด 
12 ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน 4.70 0.51 มากที่สุด 4.70 0.46 มากที่สุด 
13 ความครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอน  

การด าเนินการพัฒนา 
4.66 0.56 มากที่สุด 4.72 0.45 มากที่สุด 

14 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 4.56 0.58 มากที่สุด 4.66 0.56 มากที่สุด 
15 การให้บริการด้วยความเสมอภาค 4.76 0.48 มากที่สุด 4.77 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.53 มากทีสุ่ด 4.71 0.47 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
16 บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ 3.78 1.13 มาก 3.57 1.60 มาก 
17 สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีควาเหมาะสม 4.44 0.67 มาก 4.40 0.71 มาก 
18 สถานท่ีด าเนินการพัฒนามีความเหมาะสม 4.48 0.68 มาก 4.55 0.69 มากที่สุด 
19 อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มมีคุณภาพ 4.80 0.45 มากที่สุด 4.79 0.51 มากที่สุด 
20 เอกสารประกอบการพัฒนามีคณุภาพ 3.92 1.21 มาก 4.34 0.87 มาก 

รวม 4.28 0.83 มาก 4.33 0.88 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.64 มากที่สุด 4.64 0.56 มากที่สุด 

ร้อยละ 91.4  92.70  
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 จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่า 
 

 รุ่นที่ 1 
  โดยภาพรวมผู ้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.57) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่ และวิทยากรในอันดับ
สูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.75)  
   อันดับรองลงมา พบว่า ด้านขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.66)     

   และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก 
(μ = 4.28)     
 

 รุ่นที่ 2 
   โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.64)  
  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากรในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.83)  
  อันดับรองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.71)  
  และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก 
(μ = 4.33)  
 
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ 
 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   - ประทับใจ   
   - เหมาะสม 
  2) ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
   - ให้การต้อนรับ  
  3) ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และอาหาร 
           - อาหารบางวันเค็ม (ความถ่ี = 1) 
   - ห้องน้ ามีปัญหา (ความถ่ี = 7) 
   - ปัญหาเรื่องทีวีดูไม่ได ้(ความถ่ี = 2) 
   - อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้มีปัญหาในการเรียนรู้ เพราะเอกสารประกอบส่วนใหญ่
เป็นแบบออนไลน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ควรให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงด่วน (ความถ่ี = 4)  
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   - เอกสารประกอบการประชุมมีเนื้อหาที่ดี แต่ไม่ชัดเจนไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน
แต่ละเรื่อง เอกสารสับไปสับมาไม่รู้จะต้องเปิดไฟล์เอกสารไหนขึ้นมาดู อีกทั้งจดประเด็นเพ่ิมเติมไม่ได้เนื่องจาก
เป็นดิจิทัล (ความถ่ี = 1) 
   - เมื่อแจกเอกสารเป็นดิจิทัล แต่กลับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้อย่างมีเสถียรภาพ 
   - วิทยากรพูดเร็วเกินไป (ความถ่ี = 1) 
   - สถานที่เหมาะสมสิ่งอ านวยความสะดวกดี และห้องพักเครื่องปรับอากาศไม่เย็น  
 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
   - ดีมาก  
            - เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
   - ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากต้องใช้ในขณะอบรม
            - การให้บริการอินเตอร์เน็ตควรให้บริการครอบคลุม และควรให้มีความเสถียรและ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            - ปรับระบบอินเตอร์เน็ต/ทีวี ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากกว่านี้  
ควรปรับความเร็วในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รองรับการหาข้อมูลและการงดใช้กระดาษ 
                              - 1) ควรแจกเอกสารประกอบการอบรมเป็นกระดาษด้วย เนื่องจากจะได้จดประเด็น
เพ่ิมเติมได้สะดวก และเนื้อหาควรเรียงล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน 2) ถ้าจะแจกเอกสารเป็นดิจิทัล ควรมีบริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีรวดเร็วให้ด้วย 3) วิทยากรควรพูดอธิบายให้ช้าลง เพ่ือจะได้คิดตามทันและมองเห็นภาพ 
   - เรื่องเครื่องปรับอากาศ 
 

ส่วนที่ 4 ความคาดหวังในการบริการ 
   - ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากต้องใช้ในขณะอบรม
การให้บริการอินเตอร์เน็ตควรให้บริการครอบคลุม และควรให้มีความเสถียรและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต/ทีวีให้มีความเสถียรมากกว่านี้ 
   - ควรปรับความเร็วในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
   - ปรับinternetให้เร็วขึ้น รองรับการหาข้อมูล งดใช้กระดาษ 
   - 1) ควรแจกเอกสารประกอบการอบรมเป็นกระดาษด้วยเนื่องจากจะได้จดประเด็น
เพ่ิมเติมได้สะดวกและเนื้อหาควรเรียงล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน 2) ถ้าจะแจกเอกสารเป็นดิจิทัลควรมีบริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ด ีรวดเร็วให้ด้วย 3) วิทยากรควรพูดอธิบายให้ช้าลง  เพ่ือจะได้คิดตามทันและมองเห็นภาพ  
   - เรื่องเครื่องปรับอากาศ 
 

ข้อแนะน าอ่ืน ๆ 
  - ให้บริการดีเยี่ยม ดูแลเอาใจใส่และเป็นมิตร  
          - อยากให้ปรับอินเตอร์เน็ต/ทีวี/เตียงนอน 

   - ขอให้ต่อยอดการอบรมเพราะเป็นหลักสูตรที่ได้ประโยชน์ ดีมาก ชัดเจน เห็นภาพ 
สามารถท างานไดจ้ริง 
   - ประทับใจ ทั้งสถานที่ วิทยากรและผู้จัดทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้บริการดีเยี่ยม 
   - ต้องการให้มีการอบรมแบบนี้ปีละ ๒ ครั้ง 
     



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
  ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  
มีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้  
  ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 
และรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 110 คน เป็นเพศชาย จ านวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ 20.91  เป็นเพศหญิง จ านวน 
87  คน คิดเป็นร้อยละ 79.09 ส่วนใหญ่ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.27  สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 สังกัดส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.09 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และ
ส านักงาน สช. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91  
   
ผลการประเมินการพัฒนา ประกอบด้วย 
 

1.  ผลการประเมินการเรียนรู้  
           รุ่นที่ 1 
  ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 
จ านวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100   
   2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  

  3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100    
 รุ่นที่ 2   
  ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวน 52 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา 
ครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
  2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรครบ 
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
  3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากร
มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได้ 
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2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา 
 รุ่นที่ 1  
  ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  สู่การปฏิบัติ ; 
สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.56)    
  อันดับรองลงมา คือ สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ  โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lap) มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (μ = 4.44)    
  และอันดับสุดท้าย คือ วิชาทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(μ = 4.20)    
 รุ่นที่ 2 
 ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ของวิทยากรอันดับสูงสุด คือ 
วิชาหลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนา
การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด (μ = 4.69)     
 อันดับรองลงมา คือ หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.66)    
 และอันดับสุดท้าย คือ วิชาสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (μ = 4.56)   
 
3. ผลการประเมนิหลักสูตรการพัฒนา  
 รุ่นที ่1 
  โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.40) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด ด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.50)  
   อันดับรองลงมา พบว่า ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.42)     

   และอันดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก 
(μ = 4.39)     
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 รุ่นที่ 2  
  โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.60)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น  ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
อยู่ในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.70) 
  อันดับรองลงมา คือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการน าไป 
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.63) 
 และอันดับสุดท้าย คือ โครงสร้างของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
(μ = 4.51) 
  สรุปได้ว่า ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาของทั้ง 2 รุ่น พบว่า ผลการประเมินการพัฒนา 
รุ่นที่ 1  และ รุ่นที่ 2 มีความคิดเห็นตรงข้ามกันในอันดับสูงสุดด้านโครงสร้างของหลักสูตร แต่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนางาน  
 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 รุ่นที่ 1  
  โดยภาพรวมผู ้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.57) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่ และวิทยากรในอันดับ
สูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.75)  
   อันดับรองลงมา พบว่า ด้านขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.66)     

   และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก 
(μ = 4.28)     
 

 รุ่นที่ 2 
   โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.64)  
  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากรในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.83)  
  อันดับรองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.71)  
  และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก 
(μ = 4.33)  
  สรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไปในทิศทางเดียวกันทั ้งรุ ่นที ่ 1 และ รุ ่นที ่ 2 คือ มีความ
เหมาะสมอันดับสูงสุด ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากร รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการพัฒนา  
  1. ควรจัดหลักสูตรต่อยอดโดยใช้กลุ่มเป้าหมายคนเดิมเพ่ือการเปลี่ยนวิธีคิด 
  2. ควรพัฒนาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม  

          3. ควรเพ่ิมทีมวิทยากรให้หลากหลาย และเพ่ิมระยะเวลาให้อยู่ระหว่าง 4 - 5 วัน 
  4. ควรจ าลองเหตุการณ์ตั้งแต่ขั้นกระบวนการวิเคราะห์ SWOT  

  5. ควรจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   6. ควรจัดศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 7. ควรจัดอบรมลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง 
 8. ควรมีการต่อยอดการพัฒนาของหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนอย่างต่อเนื่อง 
 9. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ 
 10. ควรปรับเนื้อหาหลักสูตรไม่ให้ซ้ าซ้อน 
 11. ควรมีการสรุปข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์  
นโยบายและแผน 
 12. ควรมีหลักสูตรพื้นฐานส าหรับผู้ที่ไม่เคยท างานด้านนโยบายและแผน  

 
 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน   
 
 1. นางปรียานันทร์  เพ็งพุ่ม  หัวหน้าผู้บริหารโครงการ 
 2. นางสาวอรทัย  ศักดิ์สูง   ผู้จัดท าหลักสูตร  
 3. นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง  ผู้บริหารโครงการ 
 4. นางสาวพรชนก  ฝอยทอง  คณะท างานและเลขานุการ 
 5. นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ  คณะท างานและเลขานุการ 
  

 
******************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพกิจกรรม  
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2562  
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค 

 วิทยากร วิชาหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยทุธศาสตร ์

                 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 

                 หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบายฯ  

นางสาวนิติยา หลานไทย  
วิทยากร วิชาทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นของ 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

ภาพรวมการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระหว่างวิทยากรผู้เข้ารับการพัฒนา 

และผู้บริหารโครงการหลักสูตรการเสรมิสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1  



 

 

ภาพกิจกรรม 
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562  
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายช่ือผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 22 -25 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้อง B 5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู ฯ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคกลาง  
1 น.ส.อุษา  อนุกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 1 ลพบุรี  
2 นางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธภ. 2 ปทุมธานี  
3 น.ส.อมลรดา  พรหมวิหาร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 4 

สมุทรสงคราม 
 

4 นางภัคชุดา  เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 5  
นครศรีธรรมราช 

 

5 น.ส.สวุรรณา  รักเหย้า นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธภ. 6 ภูเก็ต   
6 นางพัชรมัย  แก้วบรรจง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 7 ยะลา   
7 น.ส.อธิษฐ์กานต์  ลภะวงศ์ นักวิชาการศึกษา สนง.ศธภ. 8 ชลบุร ี  
8 น.ส.อนัญญา  ค ายา นักวิชาการศึกษา สนง.ศธภ. 12 

ขอนแก่น 
 

9 นางเนาวรัตน์  สอนสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.ชัยนาท  
10 น.ส.จุฬาลักษณ์  

                 ศาสตร์สาระ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.
พระนครศรีอยุธยา  

 

11 น.ส.พชรมณฑ์  รินลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สนง.ศธจ.สระบุรี  

12 นายสาทิตย์  จักรเทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.สิงห์บุร ี  
13 น.ส.วรรณวิมล  ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.นครนายก  

14 ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน ์นาคพนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.อ่างทอง   

15 นางพนิดา  พงษ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.ปทุมธานี   

16 น.ส.นันท์นภัส  เขียวเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.นนทบุรี   

17 น.ส.อมรรัตน์  จินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.นครปฐม   

18 นายสุรศักดิ์  สุระเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.
สมุทรปราการ  

 

19 นางจิตชญา  บุญญขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.กรุงเทพฯ  



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

20 น.ส.ภัทรานิษฐ์  
              สุทธิแสงจันทร์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.ราชบุร ี  

21 น.ส.พรทิพา  โพธิ์พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.กาญจนบุรี 
 

 

22 น.ส.ภูษณิศา  หงษ์โต นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการ สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี  
23 นางอังคนา  นุ่มวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.
สมุทรสงคราม 
 

 

24 นายมนตรี  บุญเทพ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนง.ศธจ.สมุทรสาคร  
25 นางจงกล  อรรถอาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.เพชรบุร ี  
26 น.ส.อารีวรรณ์  สุขจินดา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ. 

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคใต ้   
27 นายธานัท   ธนะเตชะสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
สนง.ศธจ.
นครศรีธรรมราช 

 

28 นางจุไลวรรณ  ไกรมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ. ชุมพร  

29 นายทีปวิทย์  ศรีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.พัทลุง  
30 น.ส.พรรณา  พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
  

31 นายสรายุทธ์  จันทสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.สงขลา  

32 น.ส.รัชน ี จิตต์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.ระนอง  
33 นายวิรัตน์   พุธสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.นราธิวาส  
34 น.ส.วลัยลักษณ์  ไกรสาตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.ภูเก็ต  

35 นางจุฑารัตน์   เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.ตรัง 
 

 

36 นายมนูญ  พืชฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.พังงา  
37 นายสุริยา  หมาดท้ิง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สนง.ศธจ.สตูล  
38 น.ส.คัทยวรรณ  ภูพวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.ยะลา  

39 น.ส.อามีเนาะ   แยนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.ปัตตานี 
 

 

40 น.ส.วราภรณ์  ชูเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.กระบี่  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ   

41 นางพรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สนง.ศธจ.พิษณุโลก  
42 นายพสกร  ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 

 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

43 น.ส.มยุรี  มิตสานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.สุโขทัย  
44 นางฉวีวรรณ  สุภาษี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สนง.ศธจ.ตาก  
45 นายไกรพันธ์  พูลพันธ์ชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ. นครสวรรค ์

 

46 น.ส.ณัฏฐิมา  ชูอินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.อุทัยธานี  
 

 

47 นางดวงกมล  เขตรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.ก าแพงเพชร  
48 น.ส.นันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.พิจิตร 

 

49 นางสกนธรัตน์  วงษ์สิริ
โชตน ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

สนง.ศธจ.น่าน 
 

50 
 

นางพสชณันค์  พรหมจรรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สนง.ศธจ.น่าน 
 

 

 ส านักสังกัดส่วนกลาง    
51 นางปรานีย์  คุณธรรมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงาน สช.  

52 นางพิศมัย  จันทร์เพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

 

53 นางภัทรินทร์  พูลนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

 

54 นางชนิดา  ชะวายวัง เจ้าพนักงานธุรการ 
ช านาญงาน 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

 

55 นายณัฐพัชร์  เพชร์ดีไกรกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

 

56 น.ส.พรทิพย์  สุดสุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

 

57 น.ส.วรนชุ  สาเกผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
พิเศษ 

สถาบันพัฒนาครูฯ 
 

 

58 น.ส.ขวัญเรือน  จอมโคกสูง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาครูฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562   

ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

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 อุดรธานี 
4 น.ส.เบญจพร บ่อยกระโทก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.ศธภ.13 นครราชสีมา 
5 น.ส.นิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง.ศธภ. 14 อุบลราชธานี 
6 นายศริชานนท์ 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 นครสวรรค์ 

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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ล าพูน  
15 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16 นางณฐพร เทพหัสดนิ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.อุบลราชธานี 
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  
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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ยโสธร  

 
 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

26 นางประไพ ช่างสลัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช 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.สุรินทร ์ 
30 น.ส.สภุัชชา มามาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ศธจ.สุรินทร ์ 
31 นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ  
32 น.ส.รสสุคนธ ์โคลคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.อุดรธานี  
33 น.ส.เกศนภา อุ่นทินวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.อุตรดิตถ์ 
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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.จันทบุร ี
39 นางรัชนก พวงกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ศธจ.ปราจีนบุรี 
40 นางจิรวดี อย่าลืมญาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
41 นางวรรณา สุภาพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ตราด 
42 น.ส.พิมสาย จึงตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.สระแก้ว 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ 
43 น.ส.สุนิตย์ ดีประหลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.สมุทรปราการ 
44 นางอังคณา วิสุทธากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.กาญจนบุรี 
45 นางณิชา สุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.ลพบุรี 
46 น.ส.สนธยา อรรคจุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.ภูเก็ต 

สป.ส่วนกลาง 
47 นายสิทธิพร วรรณวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช 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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนย.สป. 
52 นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ.สป. 
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ตารางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสรมิสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 

และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  5 – 8 สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
เวลา 

วันที่ 
09.00 - 12.00 น. 

12.00 - 
13.00 น. 

13.00 - 16.00 น. 
17.00 -
18.00 น. 

18.00 - 20.00 น. 
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08.00 - 
08.45 น. 

08.45 - 
09.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ทักษะและคณุลักษะพิเศษท่ีจ าเปน็ในการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบาย 

และยุทธศาสตร์  
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค  

นางสาวนิติยา  หลานไทย) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 

 ลงทะเบียน/
ช้ีแจง

หลักสตูร  

พิธีเปิด 
 

 หลักการและเทคนิคการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัต ิ
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค) 
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ทักษะและคณุลักษณะพิเศษท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค) 

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละ 
แผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แบบบูรณาการ โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย 
(Policy Lab) 

(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค) 
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สร้างนวัตกรรมเชงินโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละ 
แผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบรูณาการ 
โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) (ต่อ) 

(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค) 

หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์  
บทบาทการพัฒนาภาคตา่ง ๆ และ 

แผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดแบบบรูณาการสู่การปฏิบัต ิ

(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค) 

สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture)  

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค 
นายดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี) 
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หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์  
บทบาทการพัฒนาภาคตา่ง ๆ และ 

แผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
แบบบูรณาการสู่การปฏบิัติ  

(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค) 

 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ      - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.40 น. และ เวลา 14.30 – 14.40 น.  
                  - ตารางอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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เอกสารประกอบการพัฒนา 
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