รายงานผลการดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คานา
สถาบั นพั ฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ จัดท าหลั กสู ตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน เพื่อใช้ ส าหรั บด าเนินการพั ฒนานั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน
จานวน 2 รุ่น ให้เป็นนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย และช่วยให้การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
การด าเนิ น งานด้ านการศึ กษาของหน่ วยงานและภาคี เครื อข่ ายในพื้ นที่ ที่ มี ทิ ศทาง และความพร้ อมในการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งเพื่อตอบสนองหรือ
รองรั บ การพั ฒ นาก าลั ง คน โดยได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา รุ่ น ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562
และดาเนินการพัฒนารุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สถาบั นพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผล
การดาเนินการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนตามหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการพัฒนาโครงการในโอกาสต่อไป
กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
- ตารางการพัฒนา
- โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสาคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ ก้าวหน้ าทัน ต่อการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลก รวมทั้งปลู กฝั งให้ ผู้ เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมี
ระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ขและการจั ดการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อ สร้า งและพั ฒ นาให้ ค นเป็ นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การ
เป็ น ประเทศไทยในยุ ค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้นานโยบายของรัฐ บาลด้าน
การศึกษามากาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ
และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด
โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ ความส าคัญดังกล่ าว จึงอนุมัติใ ห้
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาค มีภารกิจที่สาคัญคือ การอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดทาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน จัดทาแผน
หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ของชาติ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ จัดทาข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัด จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด การติดตาม ประเมินและรายงานผล ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ในที่สุด

-2สถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึก ษา ส านัก งานปลัด กระทรวง
ศึก ษาธิก ารจึง จั ดท าหลั กสู ตรการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของนั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน จ านวน 2 รุ่ น
โดยดาเนินการพัฒนารุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5101 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิ งหาคม 2562 ณ ห้ องประชุ ม B 5201 อาคารเฉลิ มพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลการดาเนินการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. เพื่ อ รายงานผลการดาเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวม ผู้เข้ารับการพัฒนา 2 รุ่น จานวน 110 คน
ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
1. ประชุมคณะทางานดาเนินการพัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒ นา ได้แก่ การขออนุมัติจัดกิจกรรม
การแต่งตั้งคณะทางาน การเชิญวิท ยากร การแจ้งสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา และการบริหารงบประมาณ เป็นต้น
3. ประสานงานห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
4. ดาเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา
5. ประเมิน ผลการเรียนรู้ ประเมินวิทยากร ประเมิน หลัก สูต รการพัฒ นา และประเมิน
ความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการพัฒนา
รุ่นที่ 1 ดาเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5101
และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

-3วิทยากร
1. นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ป รึก ษาเชิงลึกด้านการพัฒ นาคุณ ภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐและที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (หมอองค์กร) ระดับกระทรวง จังหวัด สถาบันการศึกษาและส่วน
ราชการ
2. นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป.
3. นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นค่าพาหนะ
ในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการ : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
1. หลักสูตร : การเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กิจกรรมที่ 8.2)
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสาคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เ รียนมีจิตสานึกของความเป็นไทยมีระเบียบ
วินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ
มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยใน
ยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้นานโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามากาหนดเป็น
นโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ และความต้องการของ
ทุกภาคส่ ว นในสั ง คมให้ ส อดคล้ อ งกั บทิศทางการพั ฒนาและเพิ่มศั กยภาพการแข่งขั นของประเทศ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้ องการ
ของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความสาคัญดังกล่าว จึงอนุมัติให้สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึ กษาในภูมิภ าคและส านั กงานศึก ษาธิก ารจัง หวัด เป็นหน่ว ยงานทางการศึกษาที่ตั้ งอยู่ทั่ ว ทุกภู มิภ าค
มีภารกิจที่สาคัญ คือ การอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดทาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่อ ให้ค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน จัด ทาแผนหรือ
โครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ
ชาติ ซึ่ ง เป็ น ไปตามภารกิ จ ของกลุ่ ม นโยบายและแผน ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด คื อ จั ด ท าข้ อ เสนอ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
จั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ การของจั ง หวั ด จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รวมทั้ ง
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด การติดตาม ประเมินและรายงานผล
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัดให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ในที่สุด

-5สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จึง จัดทาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาบุ คลากรของกระทรวงศึ กษาให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและทั ก ษะ รวมถึ ง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ : บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ จานวนทั้งสิ้น 320 คน ดังนี้
1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 40
คน รวมเป็น 80 คน
2) หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 2 รุ่น
รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน
3) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน
4) หลั ก สู ต รสร้ า งวิ ท ยากรผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู่ สั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน
4.2 เชิงคุณภาพ :
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2) ผู้ เข้ารั บการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาในแต่ละหลั กสู ตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

กิจกรรม
ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทา
หลักสูตร
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่
หลักสูตรกาหนด
ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานการ
ดาเนินการพัฒนา

ระยะเวลา
ธันวาคม 2561
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
เมษายน - พฤษภาคม 2562
ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
มกราคม – มิถุนายน 2562
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

-6ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7

กิจกรรม
ระยะเวลา
ติดตามและประเมินผล
มิถุนายน - กันยายน 2562
ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานการ สิงหาคม - กันยายน 2562
ดาเนินโครงการ สิงหาคม - กันยายน 2562

6. สถานที่ดาเนินการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562
8. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) สาหรับดาเนินการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค จานวน 4 หลักสูตร รายละเอียด
ดังนี้
8.1 กิจ กรรม: หลักสูตรการพัฒ นาบุ คลากรด้านการเงิน บัญชี และพัส ดุ ดาเนินการพัฒ นา
จานวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
รายการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ค่าอาหารกลางวัน ( 4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตร
1) ค่าอาหารเช้า (10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
4) ค่าอาหารเย็น (10 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)
5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 12 ชม. x 1,200 บาท)
6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (1 คน x 1,000 บาท)
7) ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุม (6 คน x 800 บาท)
8) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าประชุม ( 6 คน x 240 บาท)
9) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด จานวน 2 รุ่น
ค่าใช้จ่ายดาเนินการพัฒนารุ่นละ
1) ค่าอาหารเช้า (45 คน x 3 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 3 วัน x 70 บาท )
3) ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 3 มื้อ x 200 บาท)
4) ค่าอาหารเย็น (45 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)
5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 1,200 บาท x 24 ชม.)

งบประมาณ (บาท)
760
480
280
32,640
2,400
4,000
1,400
2,000
14,400
1,000
4,800
1,440
1,200
ไม่ใช้งบประมาณ
327,360
163,680
16,200
9,450
27,000
18,000
86,400

-76) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (3 คน x 1,000 บาท)
7) ค่าซักเครื่องนอน (40 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท)
8) ค่าวัสดุ
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานการดาเนินการพัฒนา
1) ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท )
3) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล
ก. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1) ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
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

3,000
2,000
1,630
1,760
480
280
1,000
7,480
480
280
1,920
4,800
370,000

8.2 กิจกรรม : หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาเนินการพัฒนา
จานวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
รายการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตร
1) ค่าอาหาร (15 คน x 2 วัน x 520 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 วัน x 70 บาท)
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท)
4) ค่าพาหนะเดินทาง (11 คน x 1,200 บาท)
5) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด จานวน 2 รุ่น
ค่าใช้จ่ายดาเนินการพัฒนารุ่นละ
1) ค่าอาหาร (46 คน x 4 วัน x 520 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (46 คน x 4 วัน x 70 บาท )
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 1,200 บาท x 20 ชม.)
4) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (2 คน x 1,200 บาท )
5) ค่าซักเครื่องนอน (42 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท )
6) ค่าวัสดุ

งบประมาณ (บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ
38,850
15,600
2,100
7,200
13,200
750
ไม่ใช้งบประมาณ
326,120
163,060
95,680
12,880
48,000
2,400
2,100
2,000

-8ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานการดาเนินการพัฒนา
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) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

5,030
840
490
2,400
1,300
ไม่ใช้งบประมาณ
370,000

8.3 กิจกรรม : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการพัฒนาจานวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้
รายการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ค่าอาหารกลางวัน ( 4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตร
1) ค่าอาหารเช้า (10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
4) ค่าอาหารเย็น (10 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)
5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 12 ชม. x 1,200 บาท)
6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (1 คน x 1,000 บาท)
7) ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าประชุม (6 คน x 800 บาท)
8) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าประชุม (6 คน x 240 บาท)
9) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด จานวน 2 รุ่น
ค่าใช้จ่ายดาเนินการพัฒนารุ่นละ
1) ค่าอาหารเช้า (45 คน x 3 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 6 มื้อ x 35 บาท )
3) ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 3 มื้อ x 200 บาท)
4) ค่าอาหารเย็น (45 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)
5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 1,200 บาท x 24 ชม.)
6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (3 คน x 1,000 บาท )
7) ค่าซักเครื่องนอน (40 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท )
8) ค่าวัสดุ

งบประมาณ (บาท)
760
480
280
32,640
2,400
4,000
1,400
2,000
14,400
1,000
4,800
1,440
1,200
ไม่ใช้งบประมาณ
327,360
163,680
16,200
9,450
27,000
18,000
86,400
3,000
2,000
1,630

-9ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานการดาเนินการพัฒนา
1) ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล
ก. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1) ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
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

1,760
480
280
1,000
7,480
480
280
1,920
1,920
4,800
370,000

8.4 กิจ กรรม: หลั ก สู ตรสร้ างวิท ยากรผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงสู่ สั งคมที่ไ ม่ท นต่ อ การทุจ ริ ต
ดาเนินการพัฒนาจานวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่น บาทถ้วน)รายละเอียดดังนี้
รายการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตร
1) ค่าอาหาร (15 คน x 1 มื้อ x 200 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท)
4) ค่าพาหนะเดินทาง (11 คน x 1,200 บาท)
5) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มหลักสูตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด จานวน 2 รุ่น
ค่าใช้จ่ายดาเนินการพัฒนารุ่นละ
1) ค่าอาหาร (46 คน x 4 วัน x 520 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (46 คน x 4 วัน x 70 บาท)
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 1,200 บาท x 21 ชม.)
4) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (2 คน x 1,200 บาท)
5) ค่าซักเครื่องนอน (42 คน x 1 ครั้ง x 50 บาท)
6) ค่าวัสดุ

งบประมาณ (บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ
32,650
3,000
1,050
14,400
13,200
1,000
ไม่ใช้งบประมาณ
332,320
166,160
95,680
12,880
50,400
2,400
2,100
2,700

-10ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานการดาเนินการพัฒนา
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) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

5,030
840
490
2,400
1,300
ไม่ใช้งบประมาณ
370,000

8.5 กิจ กรรม: ประชุม ปฏิบัติก ารสรุป และจัด ทารายงานผลโครงการ เป็น เงิน 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน)
รายการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานผลโครงการ
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 8 มื้อ x 35 บาท)
2) ค่าอาหาร (10 คน x 4 มื้อ x 120 บาท)
3) ค่าวัสดุและจัดทารูปเล่มรายงาน

งบประมาณ (บาท)
20,000
2,800
4,800
12,400

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการดาเนินงาน
1) การจัดทาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3) บุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับการพัฒนาไม่สามารถมาเข้ารับการพัฒนาได้ตามวัน เวลาที่
กาหนดที่อาจส่งผลให้จานวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กาหนด
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ด้านการดาเนินงาน
1) ศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
กาหนดเนื้อหาของหลักสูตร
2) เพิ่มระยะเวลาและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาให้มากขึ้น
3) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าจานวนที่กาหนดและเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการให้
มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการพัฒนาตามที่หลักสูตรกาหนด
10.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรโดยสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

-1111. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
11.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
11.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนามีต่อการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ มีศักยภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกาลังคนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่ มนโยบายและยุ ทธศาสตร์ กลุ่มพั ฒนามาตรฐานและส่ งเสริมเครือข่าย กลุ่ มวิจัยและพัฒ นา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. หลักการและเหตุผล
ตามค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง การปฏิ รู ปการศึ กษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาท
การพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการต่ า ง ๆ พั ฒ นาการศึ ก ษาแบบร่ ว มมื อ และบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้ น ๆ จัด ทาแผนพัฒ นาการศึก ษา
จัดทาแผนปฏิบัติการ พิจ ารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส ถานศึกษาใน ระดับจังหวัด กากับ
ดูแ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการ หรื อหน่ ว ยงานและสถานศึก ษาในสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยัง ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง จัดตั้ง สานักงานศึก ษาธิการภาค ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน
๖ ภาคขึ้นอีก เพื่อทาหน้าที่กาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
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ยุท ธศาสตร์แ ละบทบาทการพัฒ นาภาคให้เ ชื ่อ มโยงและสอดคล้อ งกับ นโยบายและ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิก ารและยุ ท ธศาสตร์ กลุ่ มจั งหวั ดในระดั บภาค และบูร ณาการแผนของส่ ว นราชการ และ
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาคเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็น
ปัญหาในระดับภาคและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละนโยบายรั ฐ บาล และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้เรียน ประชาชนดารงชีวิตอย่ างเป็นสุข สอดคล้องกับ หลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและการเปลี่ ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” และเป้า หมายการพัฒ นา
ประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รองรับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่ม มากขึ้น การแข่งขัน ที่คาดว่า จะรุน แรงขึ้นในการเพิ่ม ผลิตภาพและสร้างความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ รวมทั้งโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิด
ความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง นอกจากนี้ปัจจัยด้านการ
เปิด เสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่ อนย้าย
แรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยสาคัญที่ จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้า
ออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียน
หรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้นเป็นต้น รวมทั้งการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ
ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจหรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในขณะที่องค์กรที่มิใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภ าคที่นาไปสู่ ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจ
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น
จากสภาวการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของโลก สภาวการณ์ การเปลี่ ยนแปลงและการปรั บตั ว
ของประเทศไทย ลักษณะงานตามอานาจหน้าที่และเป้าหมายการบริห ารและจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องใช้ตาแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน”
ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของระบบราชการ ๔.๐ ที่เน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนท่ ามกลางการเปลี่ ย นแปลงของโลก” โดยรั ฐ บาลได้ ผ ลั กดั นแนวคิ ดห้ องปฏิ บั ติ การภาครั ฐ
ทั้ง Future Lab, Policy Lab และ Government Lab มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
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โดยใช้ความรู้รอบ รู้กว้าง รู้ลึก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดเชิงออกแบบ ความคิดเชิงวิเคราะห์
ความคิด เชิง ประยุก ต์ ความคิด เชิง สัง เคราะห์ ความคิด เชิง องค์ร วม ความคิด เชิง เปรีย บเทีย บ ความคิด
เชิง บู ร ณาการ ความคิดเชิ งมโนทัศ น์ ความคิดเชิงอนาคต และความคิ ดเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อสร้า งนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ที่ร องรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ และใช้ห้ องปฏิบัติการหรือห้ องทดลองเป็นแหล่ ง “ปล่ อยของ” “ปล่ อยความคิด
สร้างสรรค์” และ “ปล่อยพลัง” ที่เก็บอยู่ภายในตัวบุคคลขององค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน
ที่สามารถร่วมกันทางานแบบเครือข่ายที่มาจากหลายศาสตร์และหลายช่วงวัย ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง
เป็น “สถานที่ปลอดภัย” ในการแสดงความคิดเห็น ระดมสมองในการสร้างต้นแบบใหม่ ๆ เรียกว่า “นวัตกรรม
เชิงนโยบาย” ซึ่งนวัตกรรมเชิงนโยบายเป็นทางออกทางหนึ่งที่กาลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเราต้องการ
“วิธีคิด” ใหม่ ๆ และ “วิธีปฏิบัติ” ใหม่ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “ทางออก” ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ดัง นั้น นัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนทั้ง ระดับ กระทรวง ระดับ ภาคและจัง หวัด จะต้อ ง
ปรับบทบาทจากการเป็น ผู้ส ร้างนโยบายเองเป็นผู้ส นับสนุนกระบวนการมีส่ว นร่ว มแบบปรึกษาหารือเพื่อ
เปิด พื้น ที่การสร้า งสรรค์น โยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการ โครงการและนวัต กรรม ใหม่ ๆ
ในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับภาคและจังหวัดที่มีการพูดคุยและฟังกันมากขึ้น ระหว่าง
ฝ่ายที่มีความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา โลกทัศน์และอุดมคติที่ต่างกัน เป็นผู้ทาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนนั้นอย่างมืออาชีพ ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้ มี
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อสร้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แบบยุ ค ใหม่ใ ห้ เ ป็ น นวั ตกรนั ก คิ ด นวัต กรรมเชิ งนโยบายในการขั บ เคลื่ อ นการบริห ารและจั ดการศึ ก ษาที่
ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทยในระดับพื้นที่และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีความรู้
ความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคและ
จังหวัดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. เพื่อให้นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายให้เป็นนักนวัตกร นักคิดนวัต กรรมเชิงนโยบายให้มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหา
ในระดับภาคและจังหวัดที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย เป้าหมายการพัฒนาประเทศและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

-14๓. โครงสร้างหลักสูตร
หลัก สูต รการเสริม สร้า งศัก ยภาพของนัก วิเ คราะห์น โยบายและแผน ประกอบด้ว ย
4 วิชา จานวน 21 ชั่วโมง ดังนี้
วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จานวน 3 ชั่วโมง
วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 6 ชั่วโมง
วิชาที่ 3 สร้ างนวัต กรรมเชิ งนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผนการพัฒ นาภาค กลุ่ มจัง หวั ด
และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) จานวน 6 ชั่วโมง
วิชาที่ ๔ หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ จานวน 6 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาในการพัฒนา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เวลาในการพัฒนา
จานวน 21 ชั่วโมง
5. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการ ดังนี้
5.1 ใช้กระบวนการ Active Learning
5.2 การบรรยาย
5.3 การคิดวิเคราะห์
5.4 กรณีศึกษา
5.5 การทากิจกรรมกลุ่ม
5.6 การอภิปรายกลุ่ม
5.7 การฝึกปฏิบัติจริง
5.8 กิจกรรม Reflection and AAR
5.9 การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
6. สือ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
6.1 เอกสารประกอบการพัฒนา
6.2 PowerPoint
6.3 วีดที ัศน์
6.4 ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

-157. การประเมินผล
7.1 ประเมินผลการเรียนรู้
7.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา
8. เกณฑ์การประเมินผล
8.1 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
8.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา
9.4 เป็นบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน
9.5 เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด
10. คุณสมบัติของวิทยากร
10.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชานั้นเป็นอย่างดี
10.2 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นอย่างดี
10.3 สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม
10.4 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
10.5 มีหลักจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่
11. รายละเอียดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา (เนื้อหาสาระ โครงร่างของวิชา)
วิชาที่ 1

หลั ก การและเทคนิ ค การเชื่ อมโยงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนปฏิ รู ปประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จานวน 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับหลั กคิดและเทคนิคการค้นหาและวินิจฉัยปัญหา หาความต้องการ
ของปัญหาได้ทันต่อสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศไทย สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด รวมทั้งหลักการ
และเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหา วินิจฉัยปัญหา และหาความต้องการของ
ปัญหาได้ สามารถก้าวทัน ต่อสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโต้
ภัยคุกคามจากภายนอก

-16เนื้อหาสาระ
1. หลักคิดการวินิจฉัย (Diagnosis) เพื่อค้นหาปัญหา วินิฉัยปัญหาและหลักคิดการค้นพบ
(Discovery) ความเข้าใจปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นที่ในการบริหารและจัดการศึกษาที่เกิดจาก
สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
สภาวการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด
2. เครื่ องมือและเทคนิคการค้นหาปัญหา วินิ จ ฉัยปัญหา (Diagnosis) และการค้นพบ
(Discovery) ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่ในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละขั้นตอนเสมือนการวางแผนที่การเดินทาง (Journey mapping) เครื่องมือ
การใช้การ์ดความหวังและความหวาดกลัวเพื่อวิเคราะห์ความหวังและความหวาดกลัวของประชาชนและระดม
สมองจากกลุ่มเป้าหมาย
3. เทคนิคการประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (SWOT Analysis) เพื่อสะท้อนให้เห็นจุด
แข็งและจุดอ่อนของขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโต้ภัยคุกคามจากภายนอกโดยใช้เทคนิค
7S’s Model และPESTE Analysis
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. กรณีศึกษา
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดทิ ัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
3. ประเมินการนาเสนอผลงาน
วิชาที่ 2

ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 6 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดการนาทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่จาเป็นในการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในการสร้ างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

-17วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้ม ีค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี ่ย วกับ หลัก การและเทคนิค เกี ่ย วกับ ทัก ษะและ
คุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. เพื่ อให้ สามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บหลั กการและเทคนิคเกี่ ย วกับทักษะและ
คุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
เนื้อหาสาระ
1. หลักการ แนวคิดและการนาทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิด เชิง
ออกแบบ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการเจรจาต่อรอง
2. หลักการ แนวคิดและการนาคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยใช้คุณลักษณะพิเศษการโน้มน้าวชักจูง
และการตัดสินใจ
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่ม
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
วิชาที่ 3

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) จานวน 6 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและเรี ย นรู้ ก ารจั ดท าต้ นแบบ (prototyping) และสร้ างนวัต กรรมเชิง นโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

-18วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย (Policy Lab)
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งนวั ต กรรมเชิ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และแผนการพั ฒ นาภาค
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการอย่างแท้จริงได้
เนื้อหาสาระ
1. การจัดทาต้นแบบ (prototyping) นวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนา
ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมสร้างสรรค์และ
จัดพื้นทีใ่ ห้มีโอกาสทดลองประสบการณ์จริงในการใช้ต้นแบบ (Experience prototyping)
2. การดาเนินการร่วมกันสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. การทากิจกรรมกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. การฝึกปฏิบัติจริง
5. กิจกรรม Reflection and AAR
6. การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
วิชาที่ ๔

หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนา การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
จานวน 6 ชั่วโมง

-19คาอธิบายราย
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการทาให้องค์กรมีความสามารถ
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เนื้อหาสาระ
1. การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
2. การจัดทา Balanced Scorecard และตัวชี้วัด ที่สาคัญ (Key Performance Indicators)
และการกาหนดเป้าหมาย
3. การจัดทาโครงการแบบเหตุสัมพันธ์ หรือ Log frame ที่บูรณาการกลยุทธ์ งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณประจาปี
4. การกระจายยุทธศาสตร์ภายในองค์กร การทาให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล
5. การทาให้กลยุทธ์เป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
6. การแปลงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่และสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในภาพองค์รวมและเกิดการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
แนวทางการพัฒนา
1. บรรยาย
2. การทากิจกรรมกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. กิจกรรม Reflection and AAR
5. การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
สถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินกิจ กรรมพัฒนาบุคลากร
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและบุ ค ลากรส านั ก งานศึ กษาธิ ก ารจั ง หวั ด หลั ก สู ต รการเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพ
ของนั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน จ านวน 2 รุ่ น โดยรุ่ นที่ 1 ด าเนิ นการพั ฒนา ระหว่ างวั นที่ 22 - 25
กรกฎาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม B5101 และรุ่ น ที่ 2 ด าเนิ น การพั ฒ นา ระห ว่ า งวั น ที่ 5 – 8
ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเนื้อหาสาระของการเรียนรู้มี 4 วิชา จานวน 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย
วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์
วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย
วิชาที่ 4 หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย
มีผู้เข้ารับการพัฒนาจากสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้นจานวน 110 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
ใบงานแบบสรุ ปองค์ความรู้ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒ นาในแต่ล ะรายวิช า
และการนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ใบงานที่ 1 แบบวิเคราะห์ความรู้ที่จาเป็นในงาน ทักษะที่จาเป็นในงาน และสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตนเองเพื่อการพัฒนา
ใบงานที่ 2 จับคู่คาถามด้านยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ
ใบงานที่ 3 วิเคราะห์ แนวทาง/งานที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และตัว ชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ใบงานที่ 4 การออกแบบนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาทุกประเภททุก ระดับที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ใบงานที่ 5 การวิเคราะห์ปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อการ
ประเมินสถานภาพด้านการศึกษาเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและจังหวัด
ใบงานที่ 6 การออกแบบนวั ต กรรมเชิ ง แผนงาน/โครงการจั ดการศึ ก ษาทุ ก ประเภท
ทุกระดับที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ใบงานที่ ๑
แบบวิเคราะห์ความรู้ที่จาเป็นในงาน ทักษะที่จาเป็นในงาน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตนเองเพื่อการพัฒนา
ความรู้ที่จาเป็นในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑. ความรูเ้ กี่ยวกับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงโลกและการจัดการศึกษา
ระหว่างประเทศ
๒. ความรูเ้ กี่ยวกับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของประเทศไทยและการจัด
การศึกษาไทย
๓. ความรูเ้ กี่ยวกับสภาวการณ์และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด
และการจัดการศึกษา
๔. ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด อนุสญ
ั ญา และคาสั่งด้าน
การศึกษาและการปฏิบัติราชการ
๕. การวิจัยและสถิติตา่ งๆ
๖. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการค้นหาปัญหา วินิฉัยปัญหา(Diagnosis) และ
การค้นพบ (Discovery) ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่
๗. เทคนิคการประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน (SWOT analysis) เพื่อสะท้อนให้
เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของขององค์กรในการตอบสนองต่อโอกาสและตอบโต้ภัยคุกคาม
จากภายนอกโดยใช้เทคนิค 7S’s Model และ PESTE Analysis
๘. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ประเภทรายจ่าย การบริหารงบประมาณ
การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
๙.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีดังนี้
(๑) การวางแผนกลยุทธ์
(๒) การกาหนดวิสยั ทัศน์
(๓) การกาหนด SWOT
(๔) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(๕) การวิเคราะห์กลยุทธ์
๑๐. ความรู้เกีย่ วกับเครื่องมือการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
(๑) ตัวชี้วัด
(๒) Strategy Map
(๓) Balance Scorecard หน่วยงานที่รับผิดชอบในการถือcardต้องไปทา
โครงการภายใต้กลยุทธศาสตร์ที่รบั ผิดชอบ
(๔) Action Plan ถ่ายทอดกลยุทธ์ถึงผู้รับผิดชอบโครงการ
(๕) การบริหารโครงการ การเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ
๑๑. ความรู้เกีย่ วกับการกลไกการนาไปสู่การปฏิบตั ิ
(๑) การบริหารโครงการ
(๒) การปรับปรุงกระบวนการทางาน
(๓) การบริหารการเปลีย่ นแปลง
(๔) โครงสร้าง
(๕) เทคโนโลยี/องค์ความรู้
(6) คน

จุดอ่อน

จุดแข็ง

วิธีการพัฒนา
จุดอ่อน

ความรู้ที่จาเป็นในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

จุดอ่อน

จุดแข็ง

(๗) การจัดสรรแรงจูงใจ
(๘) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๑๒. ความรู้เกีย่ วกับเครื่องมือการติดตามยุทธศาสตร์
(๑) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(๒) การประชุมการติดตามยุทธศาสตร์
(๓) การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
(๔) กรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดร่วม
ทักษะที่จาเป็นในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๑) การคิดเชิงวิเคราะห์
(๒) การคิดเชิงออกแบบ
(๓) การคิดเชิงสร้างสรรค์
(๔) ทักษะการเจรจาต่อรอง
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๑)การโน้มน้าวชักจูง
(๒) การตัดสินใจ

ใบงานที่ ๒
ลองจับคู่คาถามด้านยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ
เราต้องการไปสู่จุดใหน

(where do we want to be)
ปัจจุบัน เราอยู่ ณ จุดใด

(where are we now)
เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร
(How do we get there)

การกาหนดยุทธศาสตร์
(Strategy Formulation)
การกาหนดวิสัยทัศน์และ
ทิศทางขององค์กร
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ

(Strategy Execution)
เราจะต้องทาหรือปรับเปลี่ยน
อะไรเพื่อไปถึงจุดนั้น
(What do we have to do or
change in order to get there)

การวินิจฉัยองค์กร เช่น
การวิเคราะห์ SWOT

วิธีการพัฒนา
จุดอ่อน

ใบงานที่ ๓
วิเคราะห์แนวทาง/งานที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่ต้องทาเพื่อนา
ไปสู่ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ใบงานที่ ๔
การออกแบบนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แนวทาง/งานที่ต้องทาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ความคิดริเริ่ม
(วิธีการ/กลยุทธ์)

ใบงานที่ ๕
การวิเคราะห์ปจั จัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อการประเมินสถานภาพด้านการศึกษา
เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและจังหวัด
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(Internal Factors Analysis : IFA)
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis : EFA)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

ใบงานที่ ๖
การออกแบบนวัตกรรมเชิงแผนงาน/โครงการจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความคิดริเริ่ม
(วิธีการ/กลยุทธ์)

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท๑ี่ ..........

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

กลยุทธ์ท๒ี่ ..........

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

กลยุทธ์ท๓ี่ ..........

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

กลยุทธ์ท๑ี่ ..........

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

กลยุทธ์ท๒ี่ ..........

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

กลยุทธ์ท๓ี่ ..........

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

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

-262. แบบประเมินวิทยากรรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยากรโดย นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค และนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ วิทยากรโดย นางสาวนิติยา หลานไทย
วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย วิทยากรโดย นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค
วิช าที่ 4 หลั กการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาค
ต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ วิทยากรโดย
นางจันทวรรจ์หรรษาภิรมย์โชค
3. แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนา
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินผลการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างและหลังเสร็จ
สิ้นการพัฒนา
2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างดาเนินการ
พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
3. การประเมินหลักสูตรการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
4. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ 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. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และวิเคราะห์เนื้อหา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ผลการพัฒ นาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด หลักสูตรการเสริ มสร้ างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการพัฒ นาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ทั้ง 2 รุ่น มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด การเปลี่ยนแปลงและ
การปรับตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ๒) เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและ
จังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายให้เป็นนักนวัตกร
นักคิดนวัตกรรมเชิ งนโยบายให้ มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและจังหวัดที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษา
ของไทย เป้าหมายการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผลการประเมินการพัฒนา
ประกอบด้วย
1. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา
3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
ผลการประเมิน การพัฒนา แบ่ งออกเป็น
1. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร
รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการพัฒนามี จานวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2) ด้า นหลัก สูต ร พบว่า ผู้เ ข้า รับ การพั ฒ นาผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ด้า นหลัก สูต รครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมายให้
ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได้

-28รุ่นที่ 2
ผู้เข้ารับการพัฒนามี จานวน 52 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูต รครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมายให้
ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได้
2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา มีลัก ษณะคาถามเป็น แบบตรวจสอบรายการ
(Check list) จานวน 10 ข้อ และคาถามปลายเปิด จานวน 2 ข้อ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามเกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยกาหนดคะแนน ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์ (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

-29รุ่นที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายการประเมิน

หลักการและเทคนิคการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัต;ิ
สถาปัตยกรรมองค์กร
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ทักษะและคุณลักษณะ
พิเศษที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย
(μ) มาตรฐาน
(μ)
(σ)

สร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนการพัฒนาภาค กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัดแบบ
บูรณาการ โดยผ่าน
ห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย

ส่วน
เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(μ)
(σ)

หลักการและเทคนิคการ
แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง
ๆ และแผนพัฒนาการศึกษา
ภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ

ส่วน
เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(μ)
(σ)

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(σ)

1.วิทยากรมีความรู้
ความสามารถ
ในเนื้อหาวิชา
2. วิทยากรพูดได้
ชัดเจน ตรงประเด็น
3. วิทยากรมีเทคนิค
วิธีการถ่ายทอดความรู้
4. วิทยากรเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าพัฒนาได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
5. บุคลิกภาพของ
วิทยากร
6. เอกสารประกอบ
การพัฒนาชัดเจน
เข้าใจง่าย
7. สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
มีความเหมาะสม
8.ระยะเวลากับเนื้อหา
สาระมีความเหมาะสม
9. เนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับชื่อวิชา
10. เนื้อหาวิชา
มีประโยชน์ นาไป
ประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติได้

4.65

0.58

4.89

0.38

4.65

0.52

4.54

0.58

4.39

0.70

4.83

0.38

4.39

0.67

4.52

0.65

4.21

0.80

4.79

0.45

4.29

0.83

4.48

0.65

4.54

0.60

4.47

0.64

4.57

0.64

4.60

0.61

4.47

0.63

4.77

0.43

4.49

0.70

4.62

0.60

3.70

1.02

4.06

1.03

3.82

1.05

3.98

1.04

3.93

0.82

4.42

0.60

4.16

0.86

4.40

0.81

4.12

0.73

4.21

0.79

4.14

0.85

4.22

1.02

4.40

0.62

4.55

0.57

4.44

0.64

4.48

0.58

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

-30จากตารางที่ 1 ผลการประเมิน วิ ทยากรรายวิช า หลั กสู ตรการเสริมสร้างศั กยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาหลักการ
และเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัติ ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย มากที่สุด (μ = 4.56)
อัน ดับ รองลงมา คือ สร้า งนวัต กรรมเชิง นโยบาย ยุท ธศาสตร์แ ละแผนการพัฒ นาภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lap) มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (μ = 4.44)
และอั นดั บ สุ ดท้ าย คื อ วิ ชาทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของ
นัก วิเ คราะห์ นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายและยุท ธศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก
(μ = 4.20)
สิ่งที่พึงพอใจวิทยากร สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถสรุป
รายวิชาได้ดังนี้
สิ่งที่พึงพอใจวิทยากร
วิชาที่ 1
หลักการและเทคนิคการ
สถาปัตยกรรม
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ องค์กรในการขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

วิชาที่ 2
ทักษะและ
คุณลักษณะพิเศษที่
จาเป็นในการปฏิบัติ

1.เปิดโอกาสให้ผอู้ บรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
แชร์ประสบการณ์จริง
2.บุคลิกและการ
ถ่ายทอดความรูม้ ีความ
ชัดเจนในเนื้อหา
3.บรรยายได้เห็นภาพ
ชัดเจน
4.มีความกระตือรือร้น
ตลอดเวลา
5.สรรหาองค์ความรู้
ที่หลากหลาย
6.มีภมู ิความรู้และตั้งใจ
ถ่ายทอดความรู้
7.สรุปเรื่องราวและ
นาเสนอองค์ความรูไ้ ด้ดี
ตรงกับความต้องการ

1.มีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดความรู้
2. มีความรู้
ความสามารถ
รอบด้าน
3. อธิบายและ
สื่อความหมาย
ได้ชัดเจน ถ่ายทอด
ความรู้ได้ดมี าก

1.พูดได้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
ได้ประโยชน์
2.สามารสื่อสารให้เข้าใจ
ได้ง่าย กระชับ ได้ใจความ
3.มีความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้ดีมาก
4. สื่อสารเข้าใจง่าย
5.ใช้สื่อการนาเสนอได้ดี
เยี่ยม มีความคิดแปลกใหม่
6. แสดงถึงความรู้ด้าน
ดิจิทัลอย่างเชี่ยวชาญและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ได้ตรงประเด็น
7.สามารถพูดเรื่องยากให้
เป็นเรื่องง่าย

วิชาที่ 3
สร้างนวัตกรรม
เชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ฯ
(Policy Lap)
1. เป็นผูม้ ีความรู้
ความสามารถมาก
2.ถ่ายทอดได้ชัดเจน
ดีมาก
3.จาลองเหตุการณ์
จากสถานการณ์จริง
5.อธิบายเพื่อนาเข้าสู่
กิจกรรมได้อย่างเข้าใจ
และมองเห็นภาพ

วิชาที่ 4
หลักการและเทคนิค
การแปลงนโยบายฯ

1.พูดได้ชัดเจน
2.มีบุคลิกภาพที่ดี
3. มีความรู้
ความสามารถมาก
4.มีความพยายาม
ที่จะอธิบายการ
เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
แปลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเห็นภาพชัดเจน
5. มีความตั้งใจ
สูงมากในการพัฒนา

-31สิ่งที่ควรปรับปรุง
วิชาที่ 2
วิชาที่ 1
ทักษะและคุณลักษณะ
หลักการและเทคนิคการ
สถาปัตยกรรม
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ องค์กรในการขับเคลื่อน พิเศษที่จาเป็นในการ
สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
ปฏิบัติ
1.ควรมีเอกสาร
ประกอบการอบรมโดย
อาจจะส่งลิงค์ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมพรินต์มาเอง
2.ควรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการ/
เทคนิคการบรรยาย
3.ควรมีจอโปรเจกต์เตอร์
หรือจอทีวีติดตั้งใน
หลายด้าน เพื่อสอดคล้อง
กับการจัดห้องอบรม
4.ควรอธิบายรายละเอียด
"เทคนิค" ในการ
เชื่อมโยงฯ ให้เห็นภาพ
อย่างชัดเจนมากขึ้น
5.ควรจัดหลักสูตรต่อยอด
โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย
คนเดิม เพื่อการเปลีย่ น
วิธีคิด

1.ควรมีเอกสารแจก
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
2.ควรเพิ่มเวลา
มากกว่านี้ เพื่อให้กลุ่ม
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
3.อยากให้อธิบายช้า ๆ
เพื่อความเข้าใจสาหรับ
นักวิเคราะห์มือใหม่
ได้เข้าใจไปพร้อม ๆ กับ
นักวิเคราะห์ฯ ที่มี
ประสบการณ์

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

วิชาที่ 3
สร้างนวัตกรรม
เชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ฯ
(Policy Lap)
1.ควรมีเอกสารแจก
2.ควรเพิ่มระยะเวลา

ข้อเสนอแนะ ควรจัดหลักสูตรต่อยอดโดยใช้กลุ่มเป้าหมายคนเดิมเพื่อการเปลี่ยนวิธีคิด

วิชาที่ 4
หลักการและ เทคนิค
การแปลงนโยบายฯ

1.ควรมีเอกสารแจก
2.ควรเพิ่มระยะเวลา

-32รุ่นที่ 2
ตารางที่ 2 การประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายการประเมิน

หลักการและเทคนิคการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัต;ิ
สถาปัตยกรรมองค์กร
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ทักษะและคุณลักษณะ
พิเศษที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย
(μ) มาตรฐาน
(μ)
(σ)
1.วิทยากรมีความรู้
ความสามารถใน
เนื้อหาวิชา
2. วิทยากรพูดได้
ชัดเจน ตรงประเด็น
3. วิทยากรมีเทคนิค
วิธีการถ่ายทอดความรู้
4. วิทยากรเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าพัฒนาได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
5. บุคลิกภาพของ
วิทยากร
6. เอกสารประกอบ
การพัฒนาชัดเจน
เข้าใจง่าย
7. สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
มีความเหมาะสม
8.ระยะเวลากับเนื้อหา
สาระมีความเหมาะสม
9. เนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับชื่อวิชา
10. เนื้อหาวิชา
มีประโยชน์นาไป
ประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติได้
ค่าเฉลี่ยรวม

สร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนการพัฒนาภาค กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัดแบบ
บูรณาการ โดยผ่าน
ห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย

ส่วน
เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(μ)
(σ)

หลักการและเทคนิคการ
แปลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ บทบาทการ
พัฒนาภาคต่าง ๆ และ
แผนพัฒนาการศึกษาภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ

ส่วน
เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(μ)
(σ)

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(σ)

4.89

0.60

4.77

0.48

4.71

0.51

4.90

0.30

4.81

0.83

4.58

0.78

4.57

0.73

4.72

0.57

4.75

0.97

4.61

0.85

4.63

0.63

4.70

0.54

4.80

0.80

4.74

0.66

4.71

0.46

4.78

0.46

4.80

0.85

4.68

0.60

4.7

0.55

4.76

0.43

4.29

1.69

4.42

0.96

4.38

0.81

4.44

0.76

4.54

1.15

4.45

0.83

4.35

0.72

4.58

0.70

4.24

1.82

4.45

0.79

4.35

0.80

4.44

0.70

4.74

0.91

4.52

0.73

4.61

0.60

4.74

0.44
0.37

4.75

0.81

4.58

0.70

4.63

0.60

4.84

4.66

1.04

4.58

0.74

4.56

0.64

4.69

0.53

-33จากตารางที่ 2 ผลการประเมิ นวิ ทยากรรายวิช า หลั ก สู ตรการเสริม สร้า งศั กยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 พบว่ า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ของ
วิทยากรอันดับสูงสุด คือ วิชาหลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.69)
อันดับรองลงมา คือ หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ การปฏิบัติ ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.66)
และอันดับสุดท้าย คือ วิชาสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูร ณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (μ = 4.56)
สรุปสิ่งที่พึงพอใจวิทยากรและสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
รายวิชา
หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสูก่ ารปฏิบัติ

สถาปัตยกรรมองค์กรในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สรุปสิ่งที่พึงพอใจวิทยากร
- องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดทางทฤษฎี
- การถ่ายทอดความรู้และการสื่อสาร
เข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น
- บุคลิกดี ความรูด้ ี ชัดเจน
- ให้ความรู้ดีมาก เข้าใจ นาไปใช้ในงาน
ที่ทาได้เป็นอย่างดี
- ทาให้เรียนรู้หลักการเทคนิควิธีการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์สู่การจัดทาแผนได้ลึกซึ้ง
ไม่รสู้ ึกเบื่อ
- มีศักยภาพเต็มเปี่ยม มีเทคนิค
ถ่ายทอดเป็นธรรมชาติ
- ใช้ภาษาในการสื่อสารเนื้อหา ถ่ายทอด
ความรู้ได้เชื่อมโยง สัมพันธ์กันทุกหัวข้อ
- มีพลัง ตื่นตัวเสมอสามารถดึงความ
สนใจผู้อบรม
- ชัดเจน นาไปใช้ประโยชน์ได้ดมี าก
- มีความรู้ความสามารถมาก อธิบายให้
เข้าใจ
- มีความสามารถมาก
- มีความน่าสนใจในวิธีการถ่ายทอด
- สื่อสารได้ดี
- พึงพอใจ

สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
- พูดให้ช้าลง
- หากมีเอกสารจะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- การสั่ งงานยั งไม่ ชัด เจนว่ า ต้ อ งให้ ท า
อะไร
- ควรแจกเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากดูใน
จอกับในมือถือไม่สะดวก
- วิธีการนาเสนอ ราบเรียบเกินไป
- การนาความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติงาน
จริงต้องใช้ระยะเวลา
- ขอบคุ ณ วิ ท ยากรและที ม สถาบั น ฯ
ผอ.นิติยา บุคลากร สป.ศธ.
- พูดเร็วไปบ้าง อธิบาย เชื่อมโยงเนื้อหา
แบบต่อเนื่อง จนบางครั้งฟังเพลิน
จนจับประเด็นยาก
- ควรเพิ่มระยะเวลาการบรรยาย
มากกว่านี้ ควรแจกเอกสารประกอบ
การบรรยาย
- ควรมีเอกสารที่เป็นรูปเล่ม
- เพิ่มเวลา

-34รายวิชา
ทักษะและคุณลักษณะพิเศษทีจ่ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนในการสร้าง
นโยบายและยุทธศาสตร์

สรุปสิ่งที่พึงพอใจวิทยากร
- พอใจมากค่ะ
- สื่อสารได้ดเี ข้าใจง่าย
- เก่ง อธิบายเข้าใจง่าย
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดีเยีย่ ม
- วิทยากรมีความรูม้ าก บุคลิกดี
- เป็นกันเองทาให้การอบรม ไม่เครียด
- บรรยายได้ชัดเจน ตรงประเด็น
มีทบทวน และสรุป
- วิธีการนาเสนอสนุก น่าสนใจ
- แนะนาให้ความรู้ดี เหมาะกับนักวิเคราะห์
มือใหม่ที่เพิ่งทางานแผนใหม่ ๆ
- ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็น
มืออาชีพ
- สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี
เตรียมสาระรายละเอียดดีมาก ชื่นชมคะ
ตื่นตัวตลอดเวลาการบรรยาย
- สื่อสารได้ชัดเจน
- สามารถเชื่อมโยง ชัดเจน เข้าใจง่าย
- เข้าใจ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
- องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม
สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ - เนื้อหาเข้าใจง่าย
และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและ - มีพลังชีวิต
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่าน
- เป็นกันเองมีความรู้ความสามารถ
ห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย
- วิทยากรมีความรูค้ วามสามารถ พูดได้
กระชับ เข้าใจง่าย
- มีเทคนิคการบรรยายทีด่ ีให้ผู้เข้าประชุม
ขัดเจน
- ชอบมาก ชัดเจน เข้าใจ เชื่อมโยง
เห็นภาพ
- อธิบายได้เข้าใจเนื้อหาดีมาก
- วิทยากรเก่งมาก บรรยายเห็นภาพที่
จะต้องดาเนินการต่อ
- ให้คาแนะนาได้ดี
หลักการและเทคนิคการแปลง
- เก่งมาก อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
นโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการ
- มีความรู้ ความสามารถและมีวิธกี ารสอน
พัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนา ที่น่าสนใจมาก
การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและ
- มุ่งมั่น ตั้งใจทาหน้าที่วิทยากร
จังหวัดแบบบูรณาการสูก่ ารปฏิบตั ิ - พึงพอใจ บรรยายเทคนิคได้ กระชับ
ตรงประเด็น
- ชอบวิทยากรสอนเก่ง
- พูดชัดเจน เข้าใจง่าย

สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
- ควรมีเอกสารเป็นเล่มจะสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบตั ิงานมากที่สดุ
- ควรเป็นกิจกรรม active learning
- วิทยากรไม่ควรสะบัดผมบ่อย
- สื่อการสอนที่วิทยากรนาเสนอ
ควรปริ้นเป็นกระดาษ เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมดูง่าย และสะดวกในการจด
และวิทยากรควรพูดให้ช้าลง
- การพูด อธิบายเร็วไปบ้าง
- ควรมีการแจ้งให้นาโน้ตบุ๊คมา
ให้เตรียมข้อมูลพื้นฐานด้วย
- ขอให้มาอบรมบ่อยๆ เพื่อ update
พัฒนา
- ควรพูดให้ช้าลง ควรมีเอกสารที่เป็น
กระดาษประกอบการบรรยายจะได้
เขียนโน้ตได้สะดวก

- พูดเร็วไปบ้าง
- ควรมีเอกสารประกอบที่เป็นรูปเล่ม
- เรื่องเอกสาร ควรจัดทาเป็นรูปเล่ม
- น่าจะมีทีมวิทยากรช่วย 2-3 คน
- ควรมีวิทยากรด้านแผน ที่อธิบาย
Swot หรือเครื่องมือในการเขียนแผน
มาเฉพาะ บางท่านไม่รู้จัก ไม่เคยเขียน
มาก่อน ให้มาแยกข้อมูลเลยจะเข้าใจ
ได้ยาก
- พูดเร็วไปบ้าง
- ขอให้สถาบันจัดหลักสูตรพัฒนา
นักวิเคราะห์ฯ อีก
- ควรมีการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง

-353. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) จานวน 5 ข้อ
และคาถามปลายเปิด จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 มีดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
ตาแหน่ง

สังกัด
หน่วยงาน

ชาย
หญิง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
อื่น ๆ
สานักงานศึกษาธิการภาค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
สานักงาน สช.
รวม

จานวน (คน)
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
13
10
45
42
46
50
8
2
1
1
2
8
8
42
38
5
5

รวม

ร้อยละ

23
87
96
8
3
1
2
16
80
10

20.91
79.09
87.27
7.27
2.73
0.91
1.82
14.55
72.73
9.09

2
1

1
-

3
1

2.73
0.91

58

52

110

100

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 110 คน เป็นเพศชาย จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.91 เป็นเพศหญิง จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 79.09 ส่วนใหญ่ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 87.27 สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.55 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 สังกัดสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และสานักงาน สช. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91

-36ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา
ผลการประเมินหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1
และรุ่นที่ 2 โดยภาพรวม พบว่า
ตารางที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
ที่
1
2

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้

โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม
- หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์
- สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลอง
เกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab)
- หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุม่ จังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
- สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค่าเฉลี่ยเนื้อหาวิชาหลักสูตรมีความเหมาะสม
3 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับใด
- หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
-ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์
-สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และ
แผนการพัฒนาภาคกลุม่ จังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย (Policy Lab)

รุ่นที่ 1
μ
σ
4.50 0.71

ระดับความเหมาะสม
รุ่นที่ 2
แปลผล
μ
σ
มากที่สุด 4.51 0.64

แปลผล
มากที่สุด

4.38

0.88

มาก

4.60

0.49

มากที่สุด

4.47

0.89

มาก

4.72

0.45

มากที่สุด

4.42

0.86

มาก

4.67

0.47

มากที่สุด

4.36

0.88

มาก

4.70

0.46

มากที่สุด

4.38

0.88

มาก

4.79

0.41

มากที่สุด

4.39 0.76

มาก

4.70 0.46

มากที่สุด

4.36

0.90

มาก

4.58

0.73

มากที่สุด

4.42

0.73

มาก

4.62

0.58

มากที่สุด

4.44

0.74

มาก

4.51

0.77

มากที่สุด

-37ที่

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้

-หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
- สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค่าเฉลี่ยเนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางาน
- หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
-ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์
-สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลอง
เกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab)
- หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ
และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
- สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค่าเฉลี่ยเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์
5 กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอือ้ ต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้า
รับการพัฒนา
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของหลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ

รุ่นที่ 1

ระดับความเหมาะสม
รุ่นที่ 2
แปลผล
μ
σ
มาก
4.56 0.73

แปลผล

μ
4.43

σ
0.71

4.44

0.70

มาก

4.63

0.54

มากที่สุด

4.40

0.86

มาก

4.58 0.67

มากที่สุด
มาก

4.30

0.74

มาก

4.65

0.57

มากที่สุด

4.50

0.71

มากที่สุด

4.63

0.58

มากที่สุด

4.50

0.71

มากที่สุด

4.63

0.58

มากที่สุด

4.39

0.76

มาก

4.60

0.58

มากที่สุด

4.38

0.88

มาก

4.65

0.57

มากที่สุด

4.42 0.73
4.47 0.89

มาก
มาก

4.63 0.58
4.56 0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

4.40 0.79
88

มาก
มากที่สุด

4.60

มากที่สุด
มากที่สุด

0.59
92

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รุ่ น ที่ 1 และ รุ่ น ที่ 2 พบว่า

-38รุ่นที่ 1
โดยภาพรวมผู้เข้ารับ การพัฒ นามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.40)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด ด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.50)
อันดับรองลงมา พบว่า ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.42)
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก
(μ = 4.39)
6. ระยะเวลาที่เหมาะสม
ระยะเวลาการพัฒนา
3 วัน
4 วัน
5 วัน
7 วัน
10 วัน
ระหว่าง 5 - 7 วัน

ความถี่ ( f )
1
4
3
2
1
1

7. วิชาใดที่ควรจัดให้มีเพิ่มเติม
วิชา

ความถี่ (f)
2
2
3
1
1

เครื่องมือและการกากับติดตาม
การจัดทาแผนตามบริบทเชิงพื้นที่
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และการกาหนดตัวชี้วัด
การเชื่อมโยงสู่การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
บทบาทหน้าที่และกระบวนการปฏิบัติงานเพราะทุกคนมาจา
หลากหลายตาแหน่ง
ต่อยอดการคิดวิเคราะห์เชิงระบบอย่างบูรณาการ
การสร้างนวัตกรรมนโยบาย
ข้อมูลสารสนเทศ, งบประมาณ, การติดตาม (eMENSCR)
ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นเพราะต้องนาไปปฏิบัติงาน
หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย
ความรู้ที่จาเป็นแต่เป็นจุดอ่อนตามแบบใบงาน
รวม

3
2
1
1
1
1
18

-398. วิชาใดที่ไม่ควรมี
- ไม่มี 9. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้
1) ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
2) มีแนวทางในการจัดทาแผน
3) ได้รับความรู้และวิธีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
4) ได้องค์ความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
5) เพิ่มศักยภาพนักวิเคราะห์ฯ
6) ทาให้มองเห็นภาพองค์รวมและเทคนิคการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย
7) ได้รับความรู้ในการปฏิบัติจริง
8) พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
9) ได้รับความรู้ที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้
10) เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มีมากขึ้น
11) ได้เทคนิคและแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาฯ
12) มีความเข้าใจเทคนิคการเขื่อมโยงยุทธศาสตร์และการทา Policy Lab
13) ได้เรียนรู้วิชาชีพของการเป็นนักวิเคราะห์
14) นาไปปรับใช่ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดได้
15) ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1) ควรพัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
2) เพิ่มทีมวิทยากรให้หลากหลาย
3) ควรจาลองเหตุการณ์ตั้งแต่ขั้นกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
4) ควรจัดต่อเนื่อง
5) ควรจัดศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รุ่นที่ 2
โดยภาพรวมผู้เข้ารับ การพัฒนามีความคิดเห็น เกี่ยวกับ การประเมินหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.60)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
อยู่ในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.70)
อันดับรองลงมา คือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
และอัน ดับ สุดท้าย คือ โครงสร้างของหลั กสู ตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย มาก
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.63)ที่สุด (μ = 4.51)

-406. ระยะเวลาของการพัฒนาควรเป็น
ระยะเวลาการพัฒนา
3 - 4 วัน
1 สัปดาห์
5 วัน
4 วัน
เหมาะสม
10 วัน
3 วัน
5 วัน
5 - 7 วัน

ความถี่ ( f )
2
1
5
4
4
1
1
3
1

7. วิชาใดที่ควรจัดให้มีเพิ่มเติมในหลักสูตร
วิชา
เทคนิคในการเขียนโครงการ/เชิงปฏิบัติการ
วิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเขียนแผนงานโครงการ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
การจัดทาแผนปฏิบัติการ
สถาปัตยกรรมองค์กร
การแปลงนโยบาย
หลักการเขียนโครงการตามระบบ eMENSCR
Advance แต่ควรเน้นการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม
ทุกวิชา
เหมาะสมแล้ว
รวม
8. วิชาใดที่ไม่จาเป็นต้องมีในหลักสูตร
- ไม่มี เหมาะสมแล้ว

ความถี่ (f)
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

-419. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้
- ได้รับความรู้และข้อมูล วิธีการนาไปใช้ในการทางานเพิ่มเติม
- ได้เทคนิคต่าง ๆเพิ่มมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ปฏิบัติงาน
- เหมาะสมเป็นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดได้
- ทาให้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้
- ตั้งแต่มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยังไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้ชอบค่ะ
- เสริมสร้างองค์ความรู้ของตนเอง
- รู้ถึงหลักการวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์
- การแบ่งกลุ่มพัฒนาทาให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ร่วมมือกันทางานประสบผลสาเร็จ
- ได้เรียนรู้การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
10. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ควรจัดโครงการแบบนี้บ่อยๆ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ
- เนื้อหาในหลักสูตรบางเนื้อหาซ้ากันจนแยกไม่ออกว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องใด
- ควรสรุปข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
- ความเสถียรของอินเทอร์เน็ตไม่เอื้อต่อการสืบค้นอกสารประกอบการบรรยาย
ช้าและหลุดบ่อย
- จัดหลักสูตรสาหรับนักวิเคราะห์มือใหม่และหลักการเขียนโครงการ
- ควรมีหลักสูตรพื้นฐานสาหรับผู้ที่ไม่เคยทางานด้านนโยบายและแผน
- ควรจัดลาดับการจัดกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน จนกระทั่งซับซ้อน
- ควรมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้กิจกรรมต่อเนื่อง ไม่วกไปวนมา
- ควรอธิบายยกตัวอย่างให้ชัดเจนก่อนให้ทาใบงาน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการบริหาร
จัดการโครงการในภาพรวม ทั้งรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 มีดังนี้

-42ที่

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่
มีต่อการบริหารจัดการ

ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา
1 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
การพัฒนา
2 เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
3 กิจกรรมการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ
4 สัดส่วนการพัฒนาภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ มีความ
เหมาะสม
5 สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา
ไปใช้ในการพัฒนางานได้
รวม
ด้านเจ้าหน้าที่ และวิทยากร
6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
ยิ้มแย้มแจ่มใส
7 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และเป็นกันเอง
8 เจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการ
ดาเนินการพัฒนาได้
9 วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยต่อการ
เรียนรู้
10 วิทยากรโดยรวมมีความรูค้ วามสามารถ
ในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา
รวม
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน
11 ความชัดเจนของการติดต่อประสานงาน
12 ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน
13 ความครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอน
การดาเนินการพัฒนา
14 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
15 การให้บริการด้วยความเสมอภาค
รวม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16 บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่
17 สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีควาเหมาะสม
18 สถานที่ดาเนินการพัฒนามีความเหมาะสม
19 อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มมีคุณภาพ
20 เอกสารประกอบการพัฒนามีคณ
ุ ภาพ
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม
ร้อยละ

รุ่นที่ 1

ระดับความเหมาะสม
รุ่นที่ 2
แปลผล
μ
σ

แปลผล

μ

σ

4.68

0.59

มากที่สุด

4.83

0.38

มากที่สุด

4.72
4.58

0.54
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด

4.77
4.72

0.43
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.38

0.75

มาก

4.49

0.59

มาก

4.60

0.64

มากที่สุด

4.64

0.49

มากที่สุด

4.56

0.64

มากที่สุด

4.69

0.47

มากที่สุด

4.88

0.33

มากที่สุด

4.83

0.38

มากที่สุด

4.88

0.39

มากที่สุด

4.81

0.45

มากที่สุด

4.76

0.52

มากที่สุด

4.81

0.40

มากที่สุด

4.62

0.78

มากที่สุด

4.77

0.43

มากที่สุด

4.60

0.81

มากที่สุด

4.83

0.38

มากที่สุด

4.75 0.57

มากที่สุด

4.81 0.41

มากที่สุด

4.60
4.70
4.66

0.53
0.51
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.70
4.72

0.46
0.46
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.76
4.66

0.58
0.48
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

4.66
4.77
4.71

0.56
0.43
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.78 1.13
4.44 0.67
4.48 0.68
4.80 0.45
3.92 1.21
4.28 0.83
4.57 0.64
91.4

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

3.57 1.60
4.40 0.71
4.55 0.69
4.79 0.51
4.34 0.87
4.33 0.88
4.64 0.56
92.70

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

-43จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่า
รุ่นที่ 1
โดยภาพรวมผู ้เ ข้า รับ การพัฒ นามี ความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒ นาหลัก สูต รการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒ นา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่ และวิทยากรในอันดับ
สูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.75)
อันดับรองลงมา พบว่า ด้านขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.66)
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก
(μ = 4.28)
รุ่นที่ 2
โดยภาพรวมผู้ เ ข้า รั บ การพั ฒ นามี ความพึ ง พอใจต่ อการด าเนิ น การพัฒ นาหลัก สูต รการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.64)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากรในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.83)
อันดับรองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.71)
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก
(μ = 4.33)
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
- ประทับใจ
- เหมาะสม
2) ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ให้การต้อนรับ
3) ด้านสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และอาหาร
- อาหารบางวันเค็ม (ความถี่ = 1)
- ห้องน้ามีปัญหา (ความถี่ = 7)
- ปัญหาเรื่องทีวีดูไม่ได้ (ความถี่ = 2)
- อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทาให้มีปัญหาในการเรียนรู้ เพราะเอกสารประกอบส่วนใหญ่
เป็นแบบออนไลน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ควรให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงด่วน (ความถี่ = 4)

-44- เอกสารประกอบการประชุมมีเนื้อหาที่ดี แต่ไม่ชัดเจนไม่เป็นไปตามลาดับขั้นตอน
แต่ละเรื่อง เอกสารสับไปสับมาไม่รู้จะต้องเปิดไฟล์เอกสารไหนขึ้นมาดู อีกทั้งจดประเด็นเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจาก
เป็นดิจิทัล (ความถี่ = 1)
- เมื่อแจกเอกสารเป็นดิจิทัล แต่กลับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้อย่างมีเสถียรภาพ
- วิทยากรพูดเร็วเกินไป (ความถี่ = 1)
- สถานที่เหมาะสมสิ่งอานวยความสะดวกดี และห้องพักเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ
- ดีมาก
- เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากต้องใช้ในขณะอบรม
- การให้บริการอินเตอร์เน็ตควรให้บริการครอบคลุม และควรให้มีความเสถียรและ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับระบบอินเตอร์เน็ต/ทีวี ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากกว่านี้
ควรปรับความเร็วในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รองรับการหาข้อมูลและการงดใช้กระดาษ
- 1) ควรแจกเอกสารประกอบการอบรมเป็นกระดาษด้วย เนื่องจากจะได้จดประเด็น
เพิ่มเติมได้สะดวก และเนื้อหาควรเรียงลาดับขั้นตอนให้ ชัดเจน 2) ถ้าจะแจกเอกสารเป็นดิจิทัล ควรมีบริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีรวดเร็วให้ด้วย 3) วิทยากรควรพูดอธิบายให้ช้าลง เพื่อจะได้คิดตามทันและมองเห็นภาพ
- เรื่องเครื่องปรับอากาศ
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังในการบริการ
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากต้องใช้ในขณะอบรม
การให้บริการอินเตอร์เน็ตควรให้บริการครอบคลุม และควรให้มีความเสถียรและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต/ทีวีให้มีความเสถียรมากกว่านี้
- ควรปรับความเร็วในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ปรับinternetให้เร็วขึ้น รองรับการหาข้อมูล งดใช้กระดาษ
- 1) ควรแจกเอกสารประกอบการอบรมเป็นกระดาษด้วยเนื่องจากจะได้จดประเด็น
เพิ่มเติมได้สะดวกและเนื้อหาควรเรียงลาดับขั้นตอนให้ชัดเจน 2) ถ้าจะแจกเอกสารเป็นดิจิทัลควรมีบริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ดี รวดเร็วให้ด้วย 3) วิทยากรควรพูดอธิบายให้ช้าลง เพื่อจะได้คิดตามทัน และมองเห็น ภาพ
- เรื่องเครื่องปรับอากาศ
ข้อแนะนาอื่น ๆ
- ให้บริการดีเยี่ยม ดูแลเอาใจใส่และเป็นมิตร
- อยากให้ปรับอินเตอร์เน็ต/ทีวี/เตียงนอน
- ขอให้ต่อยอดการอบรมเพราะเป็นหลักสูตรที่ได้ประโยชน์ ดีมาก ชัดเจน เห็นภาพ
สามารถทางานได้จริง
- ประทับใจ ทั้งสถานที่ วิทยากรและผู้จัดทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้บริการดีเยี่ยม
- ต้องการให้มีการอบรมแบบนี้ปีละ ๒ ครั้ง

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
มีผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1
และรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 110 คน เป็นเพศชาย จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 เป็นเพศหญิง จานวน
87 คน คิดเป็นร้อยละ 79.09 ส่วนใหญ่ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ
87.27 สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 สังกัดสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
9.09 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และ
สานักงาน สช. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91
ผลการประเมินการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ผลการประเมิน การเรี ยนรู้
รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1
จานวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิ นด้านหลักสูตรครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100
รุ่นที่ 2
ผู้เข้ารับการพัฒนามีจานวน 52 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา
ครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2) ด้านหลั กสู ตร พบว่า ผู้ เข้ารับการพัฒ นาผ่ านเกณฑ์การประเมินด้านหลั กสู ตรครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
3) ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2 มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากร
มอบหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได้

-462. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา
รุ่นที่ 1
ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนปฏิ รู ป ประเทศ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สู่ ก ารปฏิ บั ติ ;
สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ย มากที่สุด (μ = 4.56)
อัน ดับ รองลงมา คือ สร้า งนวัต กรรมเชิง นโยบาย ยุท ธศาสตร์แ ละแผนการพัฒ นาภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lap) มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (μ = 4.44)
และอั นดั บ สุ ดท้ าย คื อ วิ ชาทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของ
นัก วิเ คราะห์ นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายและยุท ธศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก
(μ = 4.20)
รุ่นที่ 2
ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ของวิทยากรอันดับสูงสุด คือ
วิช าหลั กการและเทคนิ ค การแปลงนโยบาย ยุท ธศาสตร์ บทบาทการพั ฒ นาภาคต่ า ง ๆ และแผนพัฒ นา
การศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด (μ = 4.69)
อันดับรองลงมา คือ หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ การปฏิบัติ ; สถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.66)
และอันดับสุดท้าย คือ วิชาสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูร ณาการโดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (μ = 4.56)
3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
รุ่นที่ 1
โดยภาพรวมผู้เข้ารับ การพัฒ นามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.40)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูง สุด ด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.50)
อันดับรองลงมา พบว่า ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก (μ = 4.42)
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก
(μ = 4.39)

-47รุ่นที่ 2
โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.60)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
อยู่ในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.70)
อัน ดับ รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
พัฒนางานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.63)
และอันดับสุดท้าย คือ โครงสร้างของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(μ = 4.51)
สรุปได้ว่า ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาของทั้ง 2 รุ่น พบว่า ผลการประเมินการพัฒนา
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 มีความคิดเห็นตรงข้ามกันในอันดับสูงสุดด้านโครงสร้างของหลักสูตร แต่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางาน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
รุ่นที่ 1
โดยภาพรวมผู ้เ ข้า รับ การพัฒ นามี ความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒ นาหลัก สูต รการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒ นา
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่ และวิทยากรในอันดับ
สูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.75)
อันดับรองลงมา พบว่า ด้านขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.66)
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก
(μ = 4.28)
รุ่นที่ 2
โดยภาพรวมผู้ เ ข้า รั บ การพั ฒ นามี ความพึ ง พอใจต่ อการด าเนิ น การพัฒ นาหลัก สูต รการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.64)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากรในอันดับสูงสุด มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.83)
อันดับรองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.71)
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก
(μ = 4.33)
สรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศัก ยภาพของนัก วิเ คราะห์ น โยบายและแผนไปในทิศ ทางเดีย วกัน ทั้ง รุ่น ที่ 1 และ รุ่น ที่ 2 คือ มีความ
เหมาะสมอันดับสูงสุด ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากร รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

-48ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการพัฒนา
1. ควรจัดหลักสูตรต่อยอดโดยใช้กลุ่มเป้าหมายคนเดิมเพื่อการเปลี่ยนวิธีคิด
2. ควรพัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
3. ควรเพิ่มทีมวิทยากรให้หลากหลาย และเพิ่มระยะเวลาให้อยู่ระหว่าง 4 - 5 วัน
4. ควรจาลองเหตุการณ์ตั้งแต่ขั้นกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
5. ควรจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ควรจัดศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. ควรจัดอบรมลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง
8. ควรมีการต่อยอดการพัฒนาของหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนอย่างต่อเนื่อง
9. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ
10. ควรปรับเนื้อหาหลักสูตรไม่ให้ซ้าซ้อน
11. ควรมีการสรุปข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน
12. ควรมีหลักสูตรพื้นฐานสาหรับผู้ที่ไม่เคยทางานด้านนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
1. นางปรียานันทร์ เพ็งพุ่ม
2. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง
3. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
4. นางสาวพรชนก ฝอยทอง
5. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ

หัวหน้าผู้บริหารโครงการ
ผู้จัดทาหลักสูตร
ผู้บริหารโครงการ
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและเลขานุการ

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

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค
วิทยากร วิชาหลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

นางสาวนิติยา หลานไทย
วิทยากร วิชาทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน
หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบายฯ

ภาพรวมการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาระหว่างวิทยากรผู้เข้ารับการพัฒนา
และผู้บริหารโครงการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1

ภาพกิจกรรม
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 22 -25 กรกฎาคม 2562
ณ ห้อง B 5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู ฯ
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

1
2
3

สานักงานศึกษาธิการภาค / สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคกลาง
น.ส.อุษา อนุกูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 1 ลพบุรี
นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สนง.ศธภ. 2 ปทุมธานี
น.ส.อมลรดา พรหมวิหาร นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 4

4

นางภัคชุดา เสรีรัตน์

5
6
7
8

น.ส.สุวรรณา รักเหย้า
นางพัชรมัย แก้วบรรจง
น.ส.อธิษฐ์กานต์ ลภะวงศ์
น.ส.อนัญญา คายา

9
10
11

นางเนาวรัตน์ สอนสุข
น.ส.จุฬาลักษณ์
ศาสตร์สาระ
น.ส.พชรมณฑ์ รินลา

12
13

นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์
น.ส.วรรณวิมล ภักดี

14

ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม

15

นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ

16

น.ส.นันท์นภัส เขียวเกษม

17

น.ส.อมรรัตน์ จินดา

18

นายสุรศักดิ์ สุระเสน

19

นางจิตชญา บุญญขันธ์

สมุทรสงคราม

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 5
นครศรีธรรมราช
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สนง.ศธภ. 6 ภูเก็ต
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 7 ยะลา
นักวิชาการศึกษา
สนง.ศธภ. 8 ชลบุรี
นักวิชาการศึกษา
สนง.ศธภ. 12
ขอนแก่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.ชัยนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.
ชานาญการพิเศษ
พระนครศรีอยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.สระบุรี
ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.สิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.นครนายก
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.อ่างทอง
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.ปทุมธานี
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.นนทบุรี
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.นครปฐม
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.
ชานาญการ
สมุทรปราการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.กรุงเทพฯ
ชานาญการ

หมายเหตุ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
20 น.ส.ภัทรานิษฐ์
สุทธิแสงจันทร์
21 น.ส.พรทิพา โพธิ์พานิช
22
23

น.ส.ภูษณิศา หงษ์โต
นางอังคนา นุ่มวัด

24
25
26

นายมนตรี บุญเทพ
นางจงกล อรรถอาภรณ์
น.ส.อารีวรรณ์ สุขจินดา

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน
สนง.ศธจ.ราชบุรี
สนง.ศธจ.กาญจนบุรี
สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี
สนง.ศธจ.
สมุทรสงคราม

นักวิเคราะห์นโยบายฯ
สนง.ศธจ.สมุทรสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.เพชรบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธจ.
ประจวบคีรีขันธ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคใต้
นายธานัท ธนะเตชะสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.
นครศรีธรรมราช
นางจุไลวรรณ ไกรมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ. ชุมพร
นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.พัทลุง
น.ส.พรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นายสรายุทธ์ จันทสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.สงขลา
ชานาญการ
น.ส.รัชนี จิตต์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.ระนอง
นายวิรัตน์ พุธสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.นราธิวาส
น.ส.วลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.ภูเก็ต
ชานาญการพิเศษ
นางจุฑารัตน์ เล็กมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.ตรัง
ชานาญการ
นายมนูญ พืชฟู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.พังงา
นายสุริยา หมาดทิ้ง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สนง.ศธจ.สตูล
น.ส.คัทยวรรณ ภูพวก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.ยะลา
ชานาญการพิเศษ
น.ส.อามีเนาะ แยนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนง.ศธจ.ปัตตานี
น.ส.วราภรณ์ ชูเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ
นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายพสกร ทวีทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

สนง.ศธจ.กระบี่
สนง.ศธจ.พิษณุโลก
สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์

หมายเหตุ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
43 น.ส.มยุรี มิตสานนท์
44 นางฉวีวรรณ สุภาษี
45 นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

ตาแหน่ง

55

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
น.ส.ณัฏฐิมา ชูอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นางดวงกมล เขตรวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.นันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นางสกนธรัตน์ วงษ์สิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โชตน์
ชานาญการ
นางพสชณันค์ พรหมจรรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
สานักสังกัดส่วนกลาง
นางปรานีย์ คุณธรรมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นางพิศมัย จันทร์เพ็ชร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางภัทรินทร์ พูลนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางชนิดา ชะวายวัง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
นายณัฐพัชร์ เพชร์ดีไกรกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

56

น.ส.พรทิพย์ สุดสุก

46
47
48
49
50
51
52
53
54

57
58

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
น.ส.วรนุช สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
พิเศษ
น.ส.ขวัญเรือน จอมโคกสูง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน่วยงาน
สนง.ศธจ.สุโขทัย
สนง.ศธจ.ตาก
สนง.ศธจ. นครสวรรค์
สนง.ศธจ.อุทัยธานี
สนง.ศธจ.กาแพงเพชร
สนง.ศธจ.พิจิตร
สนง.ศธจ.น่าน
สนง.ศธจ.น่าน
สานักงาน สช.
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.
สถาบันพัฒนาครูฯ
สถาบันพัฒนาครูฯ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สานักงานศึกษาธิการภาค
1 นางรสรินทร์ นามบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
2 น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3 นายดอน รูปสม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
4 น.ส.เบญจพร บ่อยกระโทก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5 น.ส.นิชานันท์ ปักการะนา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
6 นายศิรชานนท์ พิกุลทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
7 นางวรรณา คุ้มสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
8 น.ส.มัทนา พงษ์ไพบูลย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ
9 น.ส.ปานมนัส โปธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
10 นางเยาวภา ชมภูพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
11 นางกรณิการ์ เกตุภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
13 นางปาริตา ศุภการกาจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
14 นางผ่องศรี รัตนงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
15 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 นางณฐพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
17 นางสุมาลี ลาเพย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
18 นางนงลักษณ์ พิสุทธิพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
19 นางจิตตา แสนเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
20 น.ส.เพ็ญประภา สูงชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21 น.ส.ชนิดาภา ฉันทะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
22 นางกรรณิการ์ จาปาขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
23 นางวลี ศรีพิมาย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
24 น.ส.พัชรินทร์ ทับทิมไสย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
25 น.ส.นนทรัตน์ บุญจรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน

สนง.ศธภ.3 ราชบุรี
สนง.ศธภ.9 ฉะเชิงเทรา
สนง.ศธภ.10 อุดรธานี
สนง.ศธภ.13 นครราชสีมา
สนง.ศธภ. 14 อุบลราชธานี
สนง.ศธภ.15 เชียงใหม่
สนง.ศธภ.17 พิษณุโลก
สนง.ศธภ.18 นครสวรรค์
สนง.ศธจ.เชียงใหม่
สนง.ศธจ.เชียงราย
สนง.ศธจ.พะเยา
สนง.ศธจ.แพร่
สนง.ศธจ.ลาปาง
สนง.ศธจ.ลาพูน
สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน
สนง.ศธจ.อุบลราชธานี
สนง.ศธจ.กาฬสินธุ์
สนง.ศธจ.ขอนแก่น
สนง.ศธจ.ขอนแก่น
สนง.ศธจ.ชัยภูมิ
สนง.ศธจ.นครพนม
สนง.ศธจ.นครพนม
สนง.ศธจ.นครราชสีมา
สนง.ศธจ.มหาสารคาม
สนง.ศธจ.ยโสธร

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

26 นางประไพ ช่างสลัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
27 น.ส.สายสุรีย์ หงษ์เวียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
28 น.ส.วารุณี คาคลี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
29 นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
30 น.ส.สุภัชชา มามาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
31 นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
32 น.ส.รสสุคนธ์ โคลคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
33 น.ส.เกศนภา อุ่นทินวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
34 นายทองปาน สุขเสมอ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
35 นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันออก
36 นางนงลักษณ์ ภิญโญ
นักจัดการงานทั่วไป
37 น.ส.เกวลิน เกษมผลศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
38 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
39 นางรัชนก พวงกนก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
40 นางจิรวดี อย่าลืมญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
41 นางวรรณา สุภาพุฒ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
42 น.ส.พิมสาย จึงตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้
43 น.ส.สุนิตย์ ดีประหลาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
44 นางอังคณา วิสุทธากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
45 นางณิชา สุวัจนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
46 น.ส.สนธยา อรรคจุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สป.ส่วนกลาง
47 นายสิทธิพร วรรณวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
48 น.ส.จิรดา จันทรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
49 นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
50 น.ส.วนรัชต์ ประสิทธิเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
51 นายศุภชัย ธนณัฐธัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
52 นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

หน่วยงาน
สนง.ศธจ.ร้อยเอ็ด
สนง.ศธจ.เลย
สนง.ศธจ.สกลนคร
สนง.ศธจ.สุรินทร์
สนง.ศธจ.สุรินทร์
สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
สนง.ศธจ.อุดรธานี
สนง.ศธจ.อุตรดิตถ์
สนง.ศธจ.มุกดาหาร
สนง.ศธจ.หนองคาย
สนง.ศธจ.ระยอง
สนง.ศธจ.ชลบุรี
สนง.ศธจ.จันทบุรี
สนง.ศธจ.ปราจีนบุรี
สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.ศธจ.ตราด
สนง.ศธจ.สระแก้ว
สนง.ศธจ.สมุทรปราการ
สนง.ศธจ.กาญจนบุรี
สนง.ศธจ.ลพบุรี
สนง.ศธจ.ภูเก็ต
สนย.สป.
สนย.สป.
สนย.สป.
สนย.สป.
สนย.สป.
สคบศ.สป.

หมายเหตุ

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

พักรับประทานอาหารเย็น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

-56ตารางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม
และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา
12.00 17.00 09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 20.00 น.
วันที่
13.00 น.
18.00 น.
08.00 08.45 09.00 - 12.00 น.
08.45 น. 09.00 น.
ทักษะและคุณลักษะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
5 ส.ค.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบาย
หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยง
2562
และยุทธศาสตร์
ลงทะเบียน/
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
พิธีเปิด
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค
ชี้แจง
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
นางสาวนิติยา หลานไทย)
หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค)
สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
6 ส.ค.
แผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบาย
2562
แบบบูรณาการ โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ (ต่อ)
(Policy Lab)
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค)
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค)
สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมองค์กร
หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์
7 ส.ค.
แผนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ
(Enterprise Architecture)
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และ
2562
โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) (ต่อ)
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค)
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค)
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี)
หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์
8 ส.ค.
บทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ และ
2562
แผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
(นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค)
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